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Kallelse till kommunfullmäktige 
Tid Måndagen den 13 juni 2022, klockan 18:30 
Plats Kung Karls matsal 
Förslag till justerare Elisabeth Kjellin och Petter Westlund 
Förslag till ersättare för justerare Marita Pettersson och AnneMarie Andersson 
Förslag till plats och tid för justering Kansliet, 2022-06-14, kl 16:00 

Föredragningslista 
Nr Ärende Diarienummer 
 Allmänhetens frågestund  
1 Allmänhetens frågestund 2022 KS 2022/67 
 Information  
2 Information om revisionsrapport - Granskning av styrning och ledning 

av informationssäkerhet i Västra Mälardalens kommunalförbund 
KS 2022/278 

3 Information om kommunstyrelsens svar revisionsrapport - Granskning 
av bokslut och årsredovisning 2021 

KS 2022/25 

4 Information - Svar på revisionsrapport - Grundläggande granskning 
2021 

KS 2022/206 

 Medborgarförslag  
5 Medborgarförslag -  Upprätta skogsstig till Lockmora KS 2022/246 
6 Svar på medborgarförslag -  Fler sittbänkar längs spåret i Valskog KS 2021/434 
7 Svar på medborgarförslag – Nytt Övergångsställe fyrvägskorsningen 

Karlavägen/Villagatan 
KS 2021/491 

8 Svar på medborgarförslag – Lägg till en hållplats längs VLs busslinje 49 
i anslutning till Valskogsvägen 45 

KS 2021/580 

 Motioner  
9 Svar på motion – Fiskekort i Arbogaån KS 2021/394 
10 Svar på motion - Sorteringskärl till Kungsörs badplatser KS 2021/308 
 Interpellationer  
11 Interpellation - Konstgräsplanen KS 2022/286 
 Ärenden till egen instans  
12 Delårsrapport per den 30 april 2022 - Kungsörs kommun KS 2022/48 

Dokumenttyp 
Kallelse 
Beslutande organ 
Kommunfullmäktige 
Datum 
2022-06-03 
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Dokumenttyp Sida 
Kallelse 2 (2) 
Beslutande organ 
Kommunfullmäktige 
Datum 
2022-06-03 

 

 

Nr Ärende Diarienummer 
13 Taxor och avgifter 2022 – Kungsör kommun KS 2021/487 
14 Årsredovisning och koncernredovisning 2021 - Kungsörs 

kommunföretag AB 
KS 2022/43 

15 Årsredovisning 2021 - Samordningsförbundet Västra Mälardalen KS 2022/47 
16 Investering - Infrastruktur Runnabäcken 2 KS 2022/153 
17 Försäljning av Drotten 1 KS 2022/253 
18 Rivning och nybyggnation av Skillingeudds T-brygga KS 2022/244 
19 Riktlinje för markanvisning KS 2022/195 
20 Riktlinjer mot mutor och oegentligheter för Kungsörs kommunkoncern KS 2022/227 

Pelle Strengbom 
Ordförande 
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Vår handläggare 
Eva-Kristina.Andersson@kungsor.se 
Kansliavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunfullmäktige 

Information – Revisionsrapport Granskning av 
styrning och ledning av informationssäkerhet i 
Västra Mälardalens kommunalförbund 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
De förtroendevalda revisorerna i Västra Mälardalens kommunalförbund har 
granskat av hur förbundet säkerställer styrning och ledning av informations-
säkerheten. Syftet med granskningen har varit att bedöma om förbundet har 
processer, rutiner och ändamålsenlig kontroll över IT-säkerheten samt be-
döma om de åtgärder som vidtas baseras på risker och behov som ansvariga 
inom medlemskommunerna har fastställt för sina informationstillgångar.  
Revisorernas sammanfattande bedömning är förbundet till viss del har 
processer, rutiner och kontroll över IT-säkerheten men att det finns behov 
av utveckling. 
Rapporten finns att ta del av hos kommunalförbundet. 

Beslutsunderlag 
• KSF tjänsteskrivelse 2022-06-01  
• Revisorerna i VMKF Missiv till revionsrapport Granskning av 

styrning och ledning av informationssäkerhet i Västra Mälardalens 
kommunalförbund 

Eva Kristina Andersson 
Nämndsekreterare 

Skickas till 
Revisorerna 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-06-01 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/278 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 58 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
Eva-Kristina.Andersson@kungsor.se 
Kansliavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunfullmäktige 

Information om kommunstyrelsens svar på 
revisionsrapport - Granskning av bokslut och 
årsredovisning 2021 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har lämnat ett svar till revisorerna på revisionsrapporten 
från granskningen av bokslut och årsredovisning 2021. I revisionsrapporten 
skriver revisorerna att årsredovisningen i allt väsentligt upprättats i enlighet 
med lagen och god redovisningssed, men att det finns ett antal områden där 
informationen i årsredovisningen kan stärkas och förtydligas. 
Av kommunstyrelsens svar framgår bl.a. att kommunstyrelseförvaltningen 
delar revisorernas bedömning och har påbörjat ett utvecklingsarbete. Under 
året avser förvaltningen utveckla notapparaten och balanskravsutredningen. 
Däremot kräver klassificeringen av vissa hyror som leasing längre tid. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-06-02 Information om kommunstyrelsens svar på 
revisionsrapport 
KS 2022-05-30 § 124 Svar på granskning av bokslut och årsredovisning per 
2021-12-31 
KSF tjänsteskrivelse 2021-05-12 

Eva Kristina Andersson 
Nämndsekreterare 

Skickas till 
Revisorerna 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-06-02 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/25 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 58 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 124 Svar på granskning av bokslut och 
årsredovisning per 2021-12-31 
Diarienummer KS 2022/25 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar överlämna svaret till revisorerna och till 
Kommunfullmäktige för kännedom. 

Sammanfattning 
Kommunens revisorer har lämnat missiv och revisionsrapport från 
genomförd granskning av bokslut och årsredovisning 2021 till 
kommunfullmäktige för kännedom. 
Kommunrevisionen emotser svar senast den 31 maj 2022 på vilka konkreta 
åtgärder som kommunstyrelsen har för avsikt att vidta och tidplan för dessa 
med anledning av deras synpunkter.  
Enligt revisorerna har årsredovisningen i allt väsentligt upprättats i enlighet 
med lagen och god redovisningssed, men att det finns ett antal områden där 
informationen i årsredovisningen kan stärkas och förtydligas. 
Revisionen har haft synpunkter på kommunens årsredovisning i många år 
och kommunstyrelseförvaltningen ser det som mycket positivt att 
revisorerna i sin granskning konstaterar att det syns en utveckling i rätt 
riktning. 
I enlighet med revisorernas synpunkter avser förvaltningen utveckla 
notapparaten så att den förtydligar informationen om de 
redovisningsrekommendationer som kommunen tillämpar och där 
kommunen gör avsteg från Redovisningsrådets rekommendationer. 
Utvecklingen av notapparaten och balanskravsutredningen påbörjas 
omgående. Somliga förbättringsåtgärder kräver dock längre tid – framför 
allt klassificeringen av vissa hyror som leasing. Anpassningen till de nya 
redovisningsreglerna avseende leasing förväntas i nuläget påbörjas som 
tidigast om ett år. Det beror på att arbetet är mycket omfattande och att 
kommunen under innevarande år prioriterar resurserna på implementeringen 
av ett nytt beslutsstödsystem och budget- och prognossystem.  
Det är förvaltningens bedömning så väl som revisorernas att de finansiella 
målen behöver bli fler men uppdraget från kommunfullmäktige innehåller 
endast ett resultatmål 2021. Förvaltningens förslag om ett investeringsmål 
2022 tillmötesgicks inte. 
  

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-05-30 
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Dokumenttyp Sida 
Protokollsutdrag 2 (2) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-05-30 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 
Granskning av bokslut och årsredovisning 2021 Kungsör 
KSF tjänsteskrivelse 
KS 2022-03-28 § 55 Bokslut och årsredovisning Kungsörs kommun 2021 
jämte revisionshandlingar 

Skickas till 
Samtliga förtroendevalda revisorer 
Karin Helin Lindkvist, KPMG 
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Vår handläggare 
sara.jonsson@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på granskningsrapport - Bokslut och 
årsredovisning 2021 jämte revisionshandlingar - 
Kungsörs kommun 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar överlämna svaret till revisorerna och till 
Kommunfullmäktige för kännedom. 

Sammanfattning 
Kommunens revisorer har lämnat missiv och revisionsrapport från 
genomför granskning av bokslut och årsredovisning 2021 till 
kommunfullmäktige för kännedom. 
Kommunrevisionen emotser svar på sina synpunkter i rapporten senast den 
31 maj 2022. Kommunstyrelseförvaltningen delar revisorernas bedömning 
och har påbörjat ett utvecklingsarbete. Under året avser förvaltningen 
utveckla notapparaten och balanskravsutredningen. Däremot kräver 
klassificeringen av vissa hyror som leasing längre tid. 
 

Beslutsunderlag 
Granskning av bokslut och årsredovisning 2021 Kungsör 
KSF tjänsteskrivelse 
KS 2022-03-28 § 55 Bokslut och årsredovisning Kungsörs kommun 2021 
jämte revisionshandlingar 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

Skickas till 
Samtliga förtroendevalda revisorer 
Karin Helin Lindkvist, KPMG 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-05-12 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/25 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
  

Organisationsnr 
212000-2056 
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Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-05-12 
Ert datum 
 

Sida 
2 (2) 

Diarienummer 
KS 2022/25 
Er beteckning 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunens revisorer har lämnat missiv och revisionsrapport från 
genomförd granskning av bokslut och årsredovisning 2021 till 
kommunfullmäktige för kännedom. 
Kommunrevisionen emotser svar senast den 31 maj 2022 på vilka konkreta 
åtgärder som kommunstyrelsen har för avsikt att vidta och tidplan för dessa 
med anledning av deras synpunkter.  
Enligt revisorerna har årsredovisningen i allt väsentligt upprättats i enlighet 
med lagen och god redovisningssed, men att det finns ett antal områden där 
informationen i årsredovisningen kan stärkas och förtydligas. 
Revisionen har haft synpunkter på kommunens årsredovisning i många år 
och kommunstyrelseförvaltningen ser det som mycket positivt att 
revisorerna i sin granskning konstaterar att det syns en utveckling i rätt 
riktning. 
I enlighet med revisorernas synpunkter avser förvaltningen utveckla 
notapparaten så att den förtydligar informationen om de 
redovisningsrekommendationer som kommunen tillämpar och där 
kommunen gör avsteg från Redovisningsrådets rekommendationer. 
Utvecklingen av notapparaten och balanskravsutredningen påbörjas 
omgående. Somliga förbättringsåtgärder kräver dock längre tid – framför 
allt klassificeringen av vissa hyror som leasing. Anpassningen till de nya 
redovisningsreglerna avseende leasing förväntas i nuläget påbörjas som 
tidigast om ett år. Det beror på att arbetet är mycket omfattande och att 
kommunen under innevarande år prioriterar resurserna på implementeringen 
av ett nytt beslutsstödsystem och budget- och prognossystem.  
Det är förvaltningens bedömning så väl som revisorernas att de finansiella 
målen behöver bli fler men uppdraget från kommunfullmäktige innehåller 
endast ett resultatmål 2021. Förvaltningens förslag om ett investeringsmål 
2022 tillmötesgicks inte. 
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Vår handläggare 
Eva-Kristina.Andersson@kungsor.se 
Kansliavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunfullmäktige 

Information om kommunstyrelsens svar på 
revisionsrapport - Grundläggande granskning 
2021 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 
Revisionen har i sin årliga grundläggande granskning av Kungsörs 
kommuns verksamhet påpekat brister i målstyrningen och internkontrollen. 
Revisorerna menar däremot att socialnämndens rapportering är 
tillfredsställande, vilket skapar goda förutsättningar för den på detta område 
resursförstärkta barn- och utbildningsförvaltningen och 
kommunstyrelseförvaltningen att anamma de goda exemplen.  
Av kommunstyrelsens svar framgår bl.a. att utvecklingsarbetet har pågått 
intensivt under en längre tid. Ett nytt beslutsstödsystem kommer att 
möjliggöra en bättre struktur och enhetlighet i arbetet när det implementeras 
under innevarande år. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-06-03 Information om kommunstyrelsens svar på 
revisionsrapport - Grundläggande granskning 2021 
KS 2022-05-30 § 125 Svar på revisionsrapport - Grundläggande granskning 
2021 
KSF tjänsteskrivelse 2022-05-12 

Eva Kristina Andersson 
Nämndsekreterare 

Skickas till 
Revisorerna 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-06-03 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/206 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 58 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 125 Svar på revisionsrapport - Grundläggande 
granskning 2021 
Diarienummer KS 2022/206 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar överlämna svaret till revisorerna samt 
Kommunfullmäktige för kännedom. 

Sammanfattning 
Revisionen har i sin årliga grundläggande granskning av Kungsörs 
kommuns verksamhet påpekat brister i målstyrningen och internkontrollen. 
Revisorerna menar däremot att Socialnämndens rapportering är 
tillfredsställande, vilket skapar goda förutsättningar för den på detta område 
resursförstärkta Barn- och utbildningsförvaltningen samt 
Kommunstyrelseförvaltningen att anamma de goda exemplen. 
Utvecklingsarbetet har pågått intensivt under en längre tid. Ett nytt 
beslutsstödsystem kommer att möjliggöra en bättre struktur och enhetlighet i 
arbetet när det implementeras under innevarande år. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2021 

Skickas till 
Samtliga förtroendevalda revisorer samt Karin Helin Lindkvist, KPMG 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-05-30 
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Vår handläggare 
sara.jonsson@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Revisionsrapport - Grundläggande granskning 
2021 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar överlämna svaret till revisorerna samt 
Kommunfullmäktige för kännedom. 

Sammanfattning 
Revisionen har i sin årliga grundläggande granskning av Kungsörs 
kommuns verksamhet påpekat brister i målstyrningen och internkontrollen. 
Revisorerna menar däremot att Socialnämndens rapportering är 
tillfredsställande, vilket skapar goda förutsättningar för den på detta område 
resursförstärkta Barn- och utbildningsförvaltningen samt 
Kommunstyrelseförvaltningen att anamma de goda exemplen. 
Utvecklingsarbetet har pågått intensivt under en längre tid. Ett nytt 
beslutsstödsystem kommer att möjliggöra en bättre struktur och enhetlighet i 
arbetet när det implementeras under innevarande år. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2021 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

Skickas till 
Samtliga förtroendevalda revisorer samt Karin Helin Lindkvist, KPMG 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-05-12 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/206 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
  

Organisationsnr 
212000-2056 
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Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-05-12 
Ert datum 
 

Sida 
2 (2) 

Diarienummer 
KS 2022/206 
Er beteckning 
 

 

Ärendebeskrivning 
Revisionen har genomfört sin årliga grundläggande granskning av Kungsörs 
kommuns verksamhet. Den sammanfattande bedömningen är att det finns 
fungerande rutiner för styrning och uppföljning av ekonomiska mål och 
internkontroll men att det finns utvecklingspotential när det gäller tydlighet i 
målformuleringar och uppföljning av mål samt att det i vissa delar i 
internkontrollen kan redovisas tydligare vad kontrollmomentet är, resultatet 
av kontrollen och planerade åtgärder vid brister. 
Det pågår ett intensivt arbete med målstyrningen. 
Kommunstyrelseförvaltningen har under årets och förra årets 
budgetprocesser inhämtat många synpunkter och förslag på mål från mycket 
engagerade ledamöter i kommunstyrelse och nämnder samt tjänstepersoner. 
Det är positivt att revisorerna i sin rapport anger att Socialnämndens 
måluppföljning och internkontroll är tillfredställande. Både Barn- och 
utbildningsnämnden samt Kommunstyrelsen kan således ha det som 
utgångspunkt i sitt fortsatta arbete med tydliga målformuleringar och 
måluppföljningen samt hur deras mål på ett tydligt sätt kopplas till 
kommunens övergripande målsättningar. 
Målarbetet har fått förstärkning hos Barn- och utbildningsförvaltningen i 
form av en nyinrättad tjänst som kvalitetsutvecklare. Kvalitetsutvecklaren 
ska i sin tur kunna arbeta tillsammans med kvalitetsutvecklaren inom 
socialförvaltningen och kvalitetsstrategen på övergripande nivå. 
Tillsammans med ett nytt beslutsstödsystem möjliggörs planen om att 
kommunstyrelse och nämnder ska ha samma struktur vid redovisning av 
mål och måluppfyllelse, som revisorerna påpekar behovet av i sin rapport. 
Avseende redovisningen av internkontrollen inom 
kommunstyrelseförvaltningen krävs ett ställningstagande kring hur 
internkontrollen ska organiseras. Implementeringen av det nya 
beslutsstödsystemets internkontrollmodul sker sannolikt under 2023. 
Arbetet i denna innebär även implementering av nya arbetssätt och en 
förändrad struktur av internkontrollen. Då måste den nya strukturen, ansvar 
och roller kopplad till internkontrollarbetet vara klargjorda. 
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Vår handläggare 
Eva-Kristina.Andersson@kungsor.se 
Kansliavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag - Upprätta skogsstig till 
Lockmora 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Sammanfattning 
Thomas Andersson föreslår i ett medborgarförslag att en skogsstig anläggs 
så man kan promenera till och från Lockmora utan att behöva gå på 
trafikerade vägar.  

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-06-02 
Medborgarförslag inklusive kartskiss 

Eva Kristina Andersson 
Nämndsekreterare 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-06-02 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/246 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 58 

Organisationsnr 
212000-2056 
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-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Information Kungsör 
Skickat: den 2 maj 2022 16:02
Till: KU Boende Miljö <boende.miljo@kungsor.se>
Ämne: VB: Inkommen synpunkt via webben

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: synpunkter@kungsor.se <synpunkter@kungsor.se> 
Skickat: den 2 maj 2022 09:29
Till: Information Kungsör <Info@kungsor.se>
Ämne: Inkommen synpunkt via webben

Vilken synpunkt vill du framföra?
Hej, när man promenerar till och från Lockmora är det både
trångt och farligt att gå på de två vägarna som leder fram till
motionsanläggningen. Dels kan man gå på bron över Dammen men
den är tungt trafikerad av bilister i ganska höga farter och
dels kan man gå på vägen vid Lockmora Smide AB. Bägge vägarna
är Ej helt betryggande säkra för promenader. Mitt förslag att
en skogsstig upprättas genom skogen (se förslag - karta)

Vill du bifoga en fil, exempelvis en bild, gör du det här
Skogsstig till Lockmora.pdf

Vill du ha svar från oss?
Ja, jag vill ha svar och fyller i mina kontaktuppgifter nedan

Mina kontaktuppgifter, gärna e-postadress
thomas.andersson@laplast.se

Samtycke
2022-05-02 09.29
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att den synpunkt jag lämnar är en allmän handling
och därför nästan alltid blir offentlig. Det innebär bland
annat att alla som begär att få ta del av innehållet i de
flesta fall har rätt att göra det.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 102 Svar på medborgarförslag -  Fler 
sittbänkar längs spåret i Valskog 
Diarienummer KS 2021/434 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige förklarar 
medborgarförslaget besvarat. 
  

Sammanfattning 
Jennie Ström föreslår i ett medborgaförslag att skulle behövas flera  
sittbänkar längs spåret i skogen till våra äldre som är ute och promenerar så  
att dom kan ta en paus och njuta av skogen i Valskog. Och sedan påminner  
Jennie även om medborgarförslaget ang upprustning av grillplatser i spåret 
i  
Valskog. 
 Det pågår ett arbete när det gäller att rusta upp spår och leder. Vi kommer  
under våren att placera ut fler bänkar längs spåret och byta ut trasiga bänkar  
vid grillplatser. Nya grillar är på plats.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-02 
Medborgarförslag -  Flera sittbänkar längs spåret i Valskog 

Skickas till 
Förslagsställaren Jennie Ström 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-05-30 
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Vår handläggare 
mikael.nilsson@kungsor.se 
Kultur- och fritidsavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag - Flera sittbänkar 
längs spåret i Valskog 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige förklarar 
medborgarförslaget besvarat. 
 

Sammanfattning 
Jennie Ström föreslår i ett medborgaförslag att skulle behövas flera 
sittbänkar längs spåret i skogen till våra äldre som är ute och promenerar så 
att dom kan ta en paus och njuta av skogen i Valskog. Och sedan påminner 
Jennie även om medborgarförslaget ang upprustning av grillplatser i spåret i 
Valskog. 
 Det pågår ett arbete när det gäller att rusta upp spår och leder. Vi kommer 
under våren att placera ut fler bänkar längs spåret och byta ut trasiga bänkar 
vid grillplatser. Nya grillar är på plats. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-02 
Medborgarförslag -  Flera sittbänkar längs spåret i Valskog 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Mikael Nilsson 
Kultur- och fritidschef 

Skickas till 
Förslagsställaren Jennie Ström 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-05-02 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/434 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 35 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 55 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Det skulle behövas flera sittbänkar längs spåret i skogen till
våra äldre som är ute och promenerar så att dom kan ta en paus
och njuta av skogen. (Valskog)Och sedan påminner jag även om
medborgare förslaget ang upprustning av grill platser i spåret
i valskog

Namn
jennie ström

Postadress
Bergsgatan
18

Telefonnummer
0705785669

E-postadress
jenniestrom88@outlook.se

Samtycke
2021-09-29 19.41
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 103 Svar på medborgarförslag – Nytt 
Övergångsställe fyrvägskorsningen 
Karlavägen/Villagatan 
Diarienummer KS 2021/491 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslår 
medborgarförslaget.  

Sammanfattning 
Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att ett nytt övergångsställe 
ordnas i fyrvägskorsningen Karlavägen- Villagatan. Korsningen upplevs 
dagsläget otrygg att passera. 
KKTAB har utrett frågan och kommit fram till att en större översyn av 
trafiksituationen i nämnda kors bör genomföras och en projektering inledas. 
Översynen bör landa i ett förslag till utförande som presenteras till 
kommunstyrelsen. Utrednings och projekteringskostnader beräknas till 150 
000kr. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse - Medborgarförslag svar 
Medborgarförslag - Nytt Övergångsställe fyrvägskorsningen  

Skickas till 
Förslagsställaren 
Handläggaren 
Eventuell uppdragstagare 
Ekonomichef 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-05-30 
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Vår handläggare 
ronnie.bjorkrot@kungsor.se 
Tekniska kontoret 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag - Nytt 
Övergångsställe fyrvägskorsningen 
Karlavägen/Villagatan 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige förklarar 
medborgarförslaget beviljat och att KS tilldelar KKTAB 150000kr i 
utredning och projekteringskostnader. 

Sammanfattning 
Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att ett nytt övergångsställe 
ordnas i fyrvägskorsningen Karlavägen- Villagatan. Korsningen upplevs 
dagsläget otrygg att passera. 
KKTAB har utrett frågan och kommit fram till att en större översyn av 
trafiksituationen i nämnda kors bör genomföras och en projektering inledas. 
Översynen bör landa i ett förslag till utförande som presenteras till 
kommunstyrelsen. Utrednings och projekteringskostnader beräknas till 
150 000kr. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse - Medborgarförslag svar 
Medborgarförslag - Nytt Övergångsställe fyrvägskorsningen  

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Ronnie Björkrot 
Driftchef 

Förslagsställaren 
Handläggaren 
Eventuell uppdragstagare 
Ekonomichef 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-05-04 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/491 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 04 40 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Nytt Övergångsställe fyrvägskorsningen Karlavägen/Villagatan
vid skräpkorgen där trottoaren på gångvägen är avfasad med IOGT-
huset på andra sidan. På raksträckan Villagatan från byn kommer
bilarna ganska fort trots hastighetsbegränsning så det känns
otryggt att gå över där när man kommer från Coop eller tvärtom.

Namn
Anita Larsson

Postadress
Karlavägen 10
73633 Kungsör

Telefonnummer
0704308192

E-postadress
anikrila@gmail.com

Samtycke
2021-11-01 12.13
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 104 svar på medborgarförslag – Lägg till en 
hållplats längs VLs busslinje 49 i anslutning till 
Valskogsvägen 45 
Diarienummer KS 2021/580 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige ställer sig positiv till 
förslaget. Kommunen kontaktar Kollektivtrafikförvaltningen som ansöker 
om tillstånd för en hållplats hos Trafikverket i anslutning till Valskogsvägen 
45. Därmed anses medborgarförslaget besvarat. 
  

Sammanfattning 
Sandra Denes föreslår i ett medborgarförslag att en busshållplats ordnas 
längs VL:s busslinje 49 i anslutning till Valskogsvägen 45 för att göra det 
tryggare för barnen att ta sig till och från skolan med buss. Förslagsställaren 
noterar att det är dålig sikt med många krökar längs Valskogsvägen, 
hastigheten är hög, trygg gång- och cykelbana och belysning 
saknas. Familjen har tre barn i, en årskurs 4, en i årskurs 1 och en som ska 
börja i förskoleklass. 
Valskogsvägen/väg 577 är en statlig väg och Trafikverket är väghållare. Det 
är Trafikverket och inte kommunen som beslutar om hållplatser längs 
statliga vägar. Kollektivtrafikförvaltningen ansöker om tillstånd hos 
Trafikverket som bedömer om det är lämpligt/möjligt att anordna en 
hållplats vid det aktuella läget. Trafikverket står för kostnaderna för 
hållplatsen. Handläggningstiden är för närvarande mellan 4 och 6 månader. 
Kollektivtrafikförvaltningen ansvarar för hållplatsstolpen eller annan 
utrustning. Linje 49 är inte en skolbuss utan en landsbygdsbuss som går i 
linjetrafik, men tidtabellen är anpassad för skoleleverna i Kungsör och 
Valskog. 
Det finns två hållplatser i närheten av Valskogsvägen 45, det är cirka 210 
meter respektive 330 meter till dessa hållplatser. Längs Valskogsvägen finns 
det flera enkla hållplatser med endast en hållplatsstolpe. Dessa hållplatser 
har funnits sedan länge men det betyder inte att Trafikverket bedömer att det 
räcker med en enkel stolphållplats utan att det behövs en körbanehållplats 
eller väggrenshållplats för att uppnå acceptabel säkerhet och standard. Dessa 
hållplatser har en kostnad på mellan 100 000 och 300 000 kronor. 
Kommunens skolskjutssamordnare och bitr. Barn- och utbildningschef 
bedömer att vägen har låg trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Det finns 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-05-30 
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Dokumenttyp Sida 
Protokollsutdrag 2 (2) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-05-30 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

ingen vägren och det saknas belysning. Av den anledningen kommer 
kommunen att kontakta Kollektivtrafikförvaltningen som ansöker om 
tillstånd för en hållplats hos Trafikverket i anslutning till Valskogsvägen 
45.  
Kungsörs kommun anser att om Trafikverket beviljar tillstånd för en 
hållplats bör det fungera med en stolphållplats. Det är tveksamt om en 
hållplats som har få resenärer motiverar en ombyggnad med höga kostnader 
då det finns en risk att andra hållplatser i kommunen med 
ombyggnadsbehov skjuts på framtiden.  
  
  
  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag - Lägg till en hållplats längs VL:s busslinje 49 i 
anslutning till Valskogsvägen 45 
Inbjudan till kommunfullmäktige 
 

Skickas till 
Kollektivtrafikförvaltningen, robin.forslund@regionvastmanland.se, 
Förslagsställaren, Utvecklingsstrateg, Bitr. Barn- och 
utbildningschef, Skolskjutssamordnare Mia Nilsson 
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Vår handläggare 
stefan.lejerdahl@kungsor.se 
Utvecklingsenheten 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag - Lägg till en hållplats längs 
VL:s busslinje 49 i anslutning till 
Valskogsvägen 45 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige ställer sig positiv till 
förslaget. Kommunen kontaktar Kollektivtrafikförvaltningen som ansöker 
om tillstånd för en hållplats hos Trafikverket i anslutning till Valskogsvägen 
45. Därmed anses medborgarförslaget besvarat. 

 

Sammanfattning 
Sandra Denes föreslår i ett medborgarförslag att en busshållplats ordnas 
längs VL:s busslinje 49 i anslutning till Valskogsvägen 45 för att göra det 
tryggare för barnen att ta sig till och från skolan med buss. Förslagsställaren 
noterar att det är dålig sikt med många krökar längs Valskogsvägen, 
hastigheten är hög, trygg gång- och cykelbana och belysning saknas. 
Kommunens skolskjutssamordnare och bitr. Barn- och utbildningschef 
bedömer att vägen har låg trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Det finns 
ingen vägren och det saknas belysning. Av den anledningen kommer 
kommunen att kontakta Kollektivtrafikförvaltningen som ansöker om 
tillstånd för en hållplats hos Trafikverket i anslutning till Valskogsvägen 45.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag - Lägg till en hållplats längs VL:s busslinje 49 i 
anslutning till Valskogsvägen 45 
Inbjudan till kommunfullmäktige 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-04-20 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/580 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 13 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-04-20 
Ert datum 
 

Sida 
2 (4) 

Diarienummer 
KS 2021/580 
Er beteckning 
 

 

 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Stefan Lejerdahl 
Utvecklingsstrateg 

Skickas till 
Kollektivtrafikförvaltningen, robin.forslund@regionvastmanland.se, 
Förslagsställaren, Utvecklingsstrateg, Bitr. Barn- och utbildningschef, 
Skolskjutssamordnare Mia Nilsson 
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Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-04-20 
Ert datum 
 

Sida 
3 (4) 

Diarienummer 
KS 2021/580 
Er beteckning 
 

 

 

Ärendebeskrivning 
Sandra Denes föreslår i ett medborgarförslag att en busshållplats ordnas 
längs VL:s busslinje 49 i anslutning till Valskogsvägen 45 för att göra det 
tryggare för barnen att ta sig till och från skolan med buss. Förslagsställaren 
noterar att det är dålig sikt med många krökar längs Valskogsvägen, 
hastigheten är hög, trygg gång- och cykelbana och belysning saknas. 
Familjen har tre barn i, en årskurs 4, en i årskurs 1 och en som ska börja i 
förskoleklass. 

Valskogsvägen/väg 577 är en statlig väg och Trafikverket är väghållare. Det 
är Trafikverket och inte kommunen som beslutar om hållplatser längs 
statliga vägar. Kollektivtrafikförvaltningen ansöker om tillstånd hos 
Trafikverket som bedömer om det är lämpligt/möjligt att anordna en 
hållplats vid det aktuella läget. Trafikverket står för kostnaderna för 
hållplatsen. Handläggningstiden är för närvarande mellan 4 och 6 månader. 
Kollektivtrafikförvaltningen ansvarar för hållplatsstolpen eller annan 
utrustning. Linje 49 är inte en skolbuss utan en landsbygdsbuss som går i 
linjetrafik, men tidtabellen är anpassad för skoleleverna i Kungsör och 
Valskog. 

Det finns två hållplatser i närheten av Valskogsvägen 45, det är cirka 210 
meter respektive 330 meter till dessa hållplatser. Längs Valskogsvägen finns 
det flera enkla hållplatser med endast en hållplatsstolpe. Dessa hållplatser 
har funnits sedan länge men det betyder inte att Trafikverket bedömer att det 
räcker med en enkel stolphållplats utan att det behövs en körbanehållplats 
eller väggrenshållplats för att uppnå acceptabel säkerhet och standard. Dessa 
hållplatser har en kostnad på mellan 100 000 och 300 000 kronor. 

Kommunens skolskjutssamordnare och bitr. Barn- och utbildningschef 
bedömer att vägen har låg trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Det finns 
ingen vägren och det saknas belysning. Av den anledningen kommer 
kommunen att kontakta Kollektivtrafikförvaltningen som ansöker om 
tillstånd för en hållplats hos Trafikverket i anslutning till Valskogsvägen 45.  

Kungsörs kommun anser att om Trafikverket beviljar tillstånd för en 
hållplats bör det fungera med en stolphållplats. Det är tveksamt om en 
hållplats som har få resenärer motiverar en ombyggnad med höga kostnader 
då det finns en risk att andra hållplatser i kommunen med 
ombyggnadsbehov skjuts på framtiden.  
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Datum 
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Ert datum 
 

Sida 
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Diarienummer 
KS 2021/580 
Er beteckning 
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Medborgarförslag

Vi har barn i skolåldern som åker buss till och från skolan i
Valskog, om ett par år kommer det bli aktuellt med fortsatt
skolskjuts till Kungsör. Vi bor längs Valskogsvägen där sikten
är dålig i många  krökar, den tillåtna hastigheten är hög, 70
km/timmen, det saknas trygg gång- och cykelbana och belysning
saknas när mina barn ska gå till och från närmsta
busshållsplats som ligger ett par hundra meter väster om vårt
hus. Vi behöver göra det tryggare för barnen att ta sig till
och från skolan med buss.

Därmed vill jag lämna ett förslag om att lägga till en
busshållsplats längs VLs busslinje 49 i anslutning till vår
fastighet på Valskogsvägen 45.

Namn
Sandra Denes

Postadress
Valskogsvägen 45
731 97 Köping

Telefonnummer
0737795416

E-postadress
sandra_denes@yahoo.se

Samtycke
2021-12-29 11.32
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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§ 105 Svar på motion – Fiskekort i Arbogaån 
Diarienummer KS 2021/394 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Sammanfattning 
Ewa Granudd (M) föreslår i en motion att  

· fritt fiske med handredskap införs i Arbogaån i Kungsörs kommun 
· fiskevårdsföreningen i gengäld får ett bidrag från kommunen 

motsvarande dubbla årliga intäkten från fiskekort. 
Kultur och fritid har haft en rad möten med Galtens fiskevårdsförening där 
vi diskuterat möjligheten med fritt fiske i Arbogaån där föreningen 
erbjudits  stöd för uteblivna intäkter från fiskekort av kommunen. Kungsörs 
kommun och Galtens Fiskevårdsförening lät Lantmäteriet ta fram en 
markägarplan över Galtens vatten. Kostnaden för planen låg på ca 50 000 kr 
som Galtens Fiskevårdsförening betalade, i gengäld fick föreningen 
fiskerätten på kommunens vatten. Föreningen har även betalat fiskerätten 
för Uppsala akademis vatten. Föreningen vill inte konkurrera med Arboga 
fiskeförening som kräver fiskekort i Arbogaån. Det är gratis att spöfiska i ån 
för barn och ungdom upp till 15 år. Föreningen ser även risker med fritt 
fiske både när det gäller regler och fiskebeståndet, och att det finns risk för 
minskat medlemsantal. Föreningen kan tänka sig att underlätta att köpa 
fiskekort genom att uppdatera informationen på plats med Swishnummer 
och informationen om fritt fiske med handredskap för barn och ungdom upp 
till 15 år. Föreningen är inte intresserade av att få stöd av kommunen för 
fritt fiske i Arbogaån. Se även föreningens skrivelse. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse - Motion svar 
Motion - Fiskekort i Arbogaån 

Skickas till 
Ewa Granudd 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-05-30 
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Vår handläggare 
mikael.nilsson@kungsor.se 
Kultur- och fritidsavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på motion - Fiskekort i Arbogaån 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige förklarar motionen 
avslagen. 

Sammanfattning 
Ewa Granudd (M) föreslår i en motion att  

· fritt fiske med handredskap införs i Arbogaån i Kungsörs kommun 

· fiskevårdsföreningen i gengäld får ett bidrag från kommunen 
motsvarande dubbla årliga intäkten från fiskekort. 

Kultur och fritid har haft en rad möten med Galtens fiskevårdsförening där 
vi diskuterat möjligheten med fritt fiske i Arbogaån där föreningen erbjudits  
stöd för uteblivna intäkter från fiskekort av kommunen. Kungsörs kommun 
och Galtens Fiskevårdsförening lät Lantmäteriet ta fram en markägarplan 
över Galtens vatten. Kostnaden för planen låg på ca 50 000 kr som Galtens 
Fiskevårdsförening betalade, i gengäld fick föreningen fiskerätten på 
kommunens vatten. Föreningen har även betalat fiskerätten för Uppsala 
akademis vatten. Föreningen vill inte konkurrera med Arboga fiskeförening 
som kräver fiskekort i Arbogaån. Det är gratis att spöfiska i ån för barn och 
ungdom upp till 15 år. Föreningen ser även risker med fritt fiske både när 
det gäller regler och fiskebeståndet, och att det finns risk för minskat 
medlemsantal. Föreningen kan tänka sig att underlätta att köpa fiskekort 
genom att uppdatera informationen på plats med Swishnummer och 
informationen om fritt fiske med handredskap för barn och ungdom upp till 
15 år. Föreningen är inte intresserade av att få stöd av kommunen för fritt 
fiske i Arbogaån. Se även föreningens skrivelse. 
 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse - Motion svar 
Motion - Fiskekort i Arbogaån 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-05-04 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/394 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 35 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 55 

Organisationsnr 
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Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Mikael Nilsson 
Kultur- och fritidschef 

Skickas till 
Ewa Granudd 
 

Page 32 of 216



Page 33 of 216



Sida 
1 (2) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 106 Svar på motion - Sorteringskärl till 
Kungsörs badplatser 
Diarienummer KS 2021/308 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige förklarar motionen 
besvarad. 

Reservationer 
Madelene Fager (C) och Petter Westlund (C) lämnar skriftlig reservation 
enligt följande: 
Centerpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag till svar på vår 
motion om att ersätta uppställda containrar med sorteringskärl vid 
kommunens badplatser till förmån för vårt förslag till bifall; att Kungsörs 
Kommunteknik AB får i uppdrag att köpa/hyra sorteringskärl till 
kommunens badplatser. Kommunen har nu tittat på frågan i ett år och det 
enda resultat vi kan se är att frågan ska utredas vidare! Möjligheten för 
besökare att sortera avfall, -pant, plast, papp är idag helt obefintlig och allt 
slängs i containrar som skickas på förbränning. Det är ingenting annat än 
resursslöseri och oansvarigt som EKO-kommun, vilket vi säger oss vilja 
vara. Vad spelar alla dessa planer och mål för roll? Bifall till vårt förslag. 

Sammanfattning 
Madelene Fager, Petter Westlund, Lina Johansson och Anne-Marie 
Andersson samtliga (C), föreslår i en motion att Kungsörs KommunTeknik 
AB får i uppdrag att köpa/hyra sorteringskärl till kommunens badplatser. I 
motionen nämns att i andra offentliga miljöer runt om i kommunen såsom 
centrum, pinnparken och gästhamnen har kommunen placerat ut 
sorteringskärl för olika fraktioner. VAFAB håller på med en utredning 
gällande sophantering i kommunen vid bland annat idrottsanläggningar samt 
badplatser. Om vi i dag ställer dit sorteringskärl med olika fraktioner så blir 
det först en kostnad för stationerna plus för tömning av någon kommunal 
enhet. VAFAB tömmer inte stationen vid pinnparken, det gör driftenheten 
och stationen vid gästhamnen är låst för allmänheten och töms av VAFAB. 
Kultur och fritid föreslår därför att avvakta utfallet av utredningen för att 
kommunen ska kunna köpa in enhetliga stationer till alla anläggningar, som 
sen VAFAB tömmer.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige förklarar motionen 
besvarad. 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-05-30 
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Yrkanden 
Madelene Fager yrkar bifall till motionen. 

Beslutsordning 
Efter avslutad överläggning finner ordföranden att det finns två förslag till 
beslut: 
1. Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige förklarar motionen 
besvarad. 
2. Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige förklarar motionen 
beviljad. 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutat att föreslå Kommunfullmäktige att förklara motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Motion - Sorteringskärl till Kungsörs badplatser 

Skickas till 
Madelene Fager 
Petter Westlund 
Lina Johansson 
Ann-Marie Andersson 
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Vår handläggare 
mikael.nilsson@kungsor.se 
Kultur- och fritidsavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på motion - Sorteringskärl till Kungsörs 
badplatser 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige förklarar motionen 
besvarad. 

Sammanfattning 
Madelene Fager, Petter Westlund, Lina Johansson och Anne-Marie 
Andersson samtliga (C), föreslår i en motion att Kungsörs KommunTeknik 
AB får i uppdrag att köpa/hyra sorteringskärl till kommunens badplatser. I 
motionen nämns att i andra offentliga miljöer runt om i kommunen såsom 
centrum, pinnparken och gästhamnen har kommunen placerat ut 
sorteringskärl för olika fraktioner. 
VAFAB håller på med en utredning gällande sophantering i kommunen vid 
bland annat idrottsanläggningar samt badplatser. Om vi i dag ställer dit 
sorteringskärl med olika fraktioner så blir det först en kostnad för 
stationerna plus för tömning av någon kommunal enhet. VAFAB tömmer 
inte stationen vid pinnparken, det gör driftenheten och stationen vid 
gästhamnen är låst för allmänheten och töms av VAFAB.  Kultur och fritid 
föreslår därför att avvakta utfallet av utredningen för att kommunen ska 
kunna köpa in enhetliga stationer till alla anläggningar, som sen VAFAB 
tömmer. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Motion - Sorteringskärl till Kungsörs badplatser 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Mikael Nilsson 
Kultur- och fritidschef 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-05-03 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/308 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 35 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 55 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Skickas till 
Madelene Fager 
Petter Westlund 
Lina Johansson 
Ann-Marie Andersson 
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Motion från Centerpartiet 
Sorteringskärl till Kungsörs badplatser  
Sommaren är här och badgäster och besökare börjar inta kommunens badplatser. För att hålla 
rent och snyggt placerar idag Kungsörs kommun ut containrar för osorterat avfall som töms några 
gånger per säsong. Möjligheten för besökare att sortera är obefintlig och allt slängs i ett.  

I andra offentliga miljöer runt om i kommunen såsom centrum, gästhamnen och pinnparken har 
kommunen placerat ut sorteringskärl för olika fraktioner, vilket är bra. Vi ser nu en möjlighet att 
utveckla detta ytterligare även vid kommunens badplatser, Botten och Skillingeudd, för att 
underlätta för invånare att sortera.   

Våren 2020 antog för Kungsörs kommun en ny avfallsplan för 2020-2030. I planen fastställs mål 
som direkt rör kommunen och dess verksamheter. Det är högt ställda mål som går helt i linje med 
utvecklingen av ett hållbart samhälle. Kommunen ska bland annat minska sitt verksamhetsavfall, 
minska matavfall, öka materialåtervinning och minska nedskräpning och sluta använda 
engångsartiklar i plast. Helt i linje med I EU:s avfallsdirektiv, Sverige avfallsförordning och Agenda 
2030 anges mål för att minimera det avfall som uppstår, återanvända och återvinna.  

Mot bakgrund av ovan föreslår Centerpartiet att Kungörs kommun förser kommunens badplatser 
med sorteringskärl för bland annat plast, papper, glas och pant. Vi yrkar därför enligt följande;  

• Att Kungsörs Kommunteknik AB får i uppdrag att köpa/hyra sorteringskärl till  
kommunens badplatser.  
 

För Centerpartiet den 25 maj 2021 
 

Madelene Fager  Petter Westlund 
fullmäktigeledamot fullmäktigeledamot 
 
Lina Johansson  AnneMarie Andersson 
fullmäktigeledamot fullmäktigeledamot 
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Interpellation från Centerpartiet 

Konstgräsplanen på Centralvallen 
 
Fotbollssäsongen är här och många barn och ungdomar tillbringar sin fritid på fotbollsplanerna i kommunen. 
För spelare och anhöriga som besöker Centralvallen och kommunens konstgräsplan är det svårt att inte 
undgå de små svarta platspartiklar som täcker konstgräsplanen och kringliggande ytor.  
 
Dessa små plastartiklar, även kallt gummigranulat, kan tyckas oskyldiga men utgör en stor miljöpåverkan.  Vi 
vet idag att konstgräsplaner och fallskydd vid lekplatser med gummigranulat är en källa till spridning av 
mikroplast till miljön, sjöar och vattendrag.   
 
Stora mängder gummigranulat försvinner idag från vår konstgräsplan vid snöröjning och med regnvatten. 
Om granulatet dessutom innehåller särskilt farliga ämnen kan det innebära ytterligare problem för miljön 
eftersom ämnena kan spridas via lakvatten, dagvatten och reningsverk.  
 
Problemen med gummigranulat och kommunens konstgräsplan och lekplatsen vid Kung Kars skola har 
diskuterats ett flertal gånger, då det förekommer ett stort läckage och har gjort så i flera år. Trots detta 
uteblir åtgärder.  

  

 
Våren 2022.  
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Enligt Naturvårdsverket är konstgräsplaner en av de största källorna till spridning av mikroplaster. Utifrån 
att det idag finns osäkerhet kring mikroplasters spridningsvägar till vattnet och många andra oklarheter 
avråder kemikalieinspektionen idag från att anlägga nya ytor med granulat som innehåller farliga ämnen.  
 
I ett medborgarförslag från 2019 föreslogs kommunen att förbjuda gummigranulat. Kommunfullmäktige 
beslutade då att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för utfasning av gummigranulat och 
återrapportera till kommunfullmäktige under år 2020. I utredningen som presenteras 2021 redovisas 
tekniska data samt en rekommendation. Till nuvarande konstgräsplan används gummigranulat SBR, ett 
syntetiskt gummi som kommer från gamla bildäck vilket betyder att det inte går att färga in utan förblir 
svart. Det är billigt och det finns risk för spridning av mikroplaster och kan potentiellt innehålla farliga 
ämnen, (innehåller mycket zink, PAH:er och andra miljö- och hälsoskadliga ämnen.  
 
I utredningen från 2021 konstateras att konstgräsplanen är anlagd 2013 med en livslängd på 10 år och att 
det under 2022/2023 måste det genomföras en grundlig översyn av gräsplanen. Kungsör KommunTeknik AB 
rekommenderade då att avvakta utfasning av granulatet med tanke på den korta tekniska livslängd som är 
kvar på konstgräsplanen för att sedan göra en utredning av vilka möjligheter och produkter som finns att 
tillgå på marknaden.  
 
Det har nu gått en tid och jag vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande:  
 

• När kommer en grundlig översyn enligt KKTAB:S rekommendation göras av konstgräsplanen då 
den tekniska livslängden på nuvarande konstgräsplan börjar går ut 2022/2023? 

• Finns det redan nu förslag på att ersätta nuvarande konstgräsplan? eller ersätta gummigranulatet 
med miljövänligt material? 

• Vilka åtgärder vidtas för att minimera spridningen av mikroplaster till våra vattendrag?  
• Hur tar kommunen hand om förbrukat gummigranulat? 

 
 
 
För Centerpartiet den 1 juni 2022 
Madelene Fager, ledamot 
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§ 109 Delårsrapport per den 30 april 2022 - 
Kungsörs kommun 
Diarienummer KS 2022/48 

Beslut 
Kommunstyrelsens föreslår att Kommunfullmäktige godkänner rapporten. 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna rapporten och uppmanar samtliga 
nämnder att vidta åtgärder för en ekonomi i balans. 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att presentera flertalet 
långsiktiga åtgärder för en ekonomi i balans inför kommunstyrelsens 
sammanträde i september 2022. 
Stellan Lund (M), Bo Granudd (M) deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen presenterar uppföljning av verksamhet och 
ekonomi 1 jan-30 april 2022 i en delårsrapport. Måluppfyllelsen är hyfsat 
god. För två fokusområden är arbetet redan klart: 
-Boende- och utemiljö är viktigt för att skapa trivsel. 
-Att utveckla investeringsprocessen är också prioriterat. 
För ett fokusområde har arbetet inte påbörjats: 
-Reviderad riktlinje för god ekonomisk hushållning där nämnderna kopplas 
in. 
För alla övriga fokusområden är arbetet pågående. 
  
Det prognostiserade ekonomiska resultatet uppgår till 8 039 tkr vilket 
innebär en positiv budgetavvikelse på 5 167 tkr.  
Skatteunderlagsutvecklingen blev betydligt bättre än väntat sista kvartalet 
2021 vilket spiller över på 2022. Totalt sett innebär SKR:s senaste prognos 
för skatteunderlaget 18 354 tkr i budgetöverskott. Det inkluderar även ett 
statligt stöd till befolkningsmässigt små kommuner på 3 347 tkr enligt 
budgetpropositionen 2022 från september 2021. 
Nämndernas budgetavvikelser prognostiseras enligt följande: 
Barn- och utbildning -4 100 tkr 
Socialnämnden -1 977 tkr 
Kommunstyrelseförval -2 157 tkr 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-05-30 
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Rapporten genomsyras av den nya räntemiljön med höga räntekostnader 
som ovälkommen konsekvens och den snabba prisuppgången till följd av 
inflationsökningen som urholkar det växande skatteunderlaget.  

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 1 2022 - KF - Utkast.ver2 
KSF tjänsteskrivelse 

Skickas till 
Kommundirektör 
Skolchef 
Socialchef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Kvalitetsstrateg 
Controller 
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Vår handläggare 
sara.jonsson@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Delårsrapport per den 30 april 2022 - Kungsörs 
kommun 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens föreslår att Kommunfullmäktige godkänner rapporten. 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna rapporten och uppmanar samtliga 
nämnder att vidta åtgärder för en ekonomi i balans. 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att presentera flertalet 
långsiktiga åtgärder för en ekonomi i balans inför kommunstyrelsens 
sammanträde i september 2022. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen presenterar uppföljning av verksamhet och 
ekonomi 1 jan-30 april 2022 i en delårsrapport. Måluppfyllelsen är god och 
avseende två fokusområden är arbetet redan klart.  
Det prognostiserade ekonomiska resultatet uppgår till 8 039 tkr vilket 
innebär en positiv budgetavvikelse på 5 167 tkr.  
Nämndernas budgetavvikelser är som följer: 
Barn- och utbildning -4 100 tkr 
Socialnämnden -1 977 tkr 
Kommunstyrelseförval -2 157 tkr 
 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 1 2022 - KF - Utkast.ver2 
KSF tjänsteskrivelse 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-05-25 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/48 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
  

Organisationsnr 
212000-2056 
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Skickas till 
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Socialchef 
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Kvalitetsstrateg 
Controller 
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Diarienummer 
KS 2022/48 
Er beteckning 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelseförvaltningen presenterar uppföljning av verksamhet och 
ekonomi 1 jan-30 april 2022 i en delårsrapport. Måluppfyllelsen är hyfsat 
god. För två fokusområden är arbetet redan klart: 
-Boende- och utemiljö är viktigt för att skapa trivsel. 
-Att utveckla investeringsprocessen är också prioriterat. 
För ett fokusområde har arbetet inte påbörjats: 
-Reviderad riktlinje för god ekonomisk hushållning där nämnderna kopplas 
in. 
För alla övriga fokusområden är arbetet pågående. 
 
Det prognostiserade ekonomiska resultatet uppgår till 8 039 tkr vilket 
innebär en positiv budgetavvikelse på 5 167 tkr.  
Skatteunderlagsutvecklingen blev betydligt bättre än väntat sista kvartalet 
2021 vilket spiller över på 2022. Totalt sett innebär SKR:s senaste prognos 
för skatteunderlaget 18 354 tkr i budgetöverskott. Det inkluderar även ett 
statligt stöd till befolkningsmässigt små kommuner på 3 347 tkr enligt 
budgetpropositionen 2022 från september 2021. 
Nämndernas budgetavvikelser prognostiseras enligt följande: 
Barn- och utbildning -4 100 tkr 
Socialnämnden -1 977 tkr 
Kommunstyrelseförval -2 157 tkr 
Rapporten genomsyras av den nya räntemiljön med höga räntekostnader 
som ovälkommen konsekvens och den snabba prisuppgången till följd av 
inflationsökningen som urholkar det växande skatteunderlaget.  
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Detta är Kungsörs kommun 
Vision 
Kungsörs kommuns mål och budget bygger på att nå den långsiktiga visionen för kommunen 
vilket är Vårt Kungsör är den naturnära attraktiva Mälarkommunen, där vi med öppenhet och 
kreativitet får människor och företag att mötas och växa. För att nå visionen arbetar 
kommunen efter tre ledord; Öppenhet, Kreativitet, Närhet.  

Öppenhet innebär att vi är stolta över vårt Kungsör. Vi uppmuntrar 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 innebär att vi i samverkan får 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 innebär att 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. 

Fakta om Kungsör 
Kungsör är en lugn och trygg kommun med närmare 8 800 invånare. Kungsör präglas av en 
kunglig historia och en sällsynt vacker och unik natur. Centrala Kungsör ligger högt och 
bebyggelsen sträcker sig ner mot Mälaren. På landsbygden finns ytterligare en tätort, Valskog. 
Kommunen växer och förändras hela tiden, vi planerar, utvecklar och förbättrar nya och 
befintliga områden. 

Kungsör ligger mitt i Västra Mälardalen, E20 passerar strax utanför tätorten och tågen på 
Svealandsbanan stannar centralt. Till grannkommunerna reser du snabbt, till Arboga, Köping 
och Eskilstuna tar det cirka 15 minuter, Västerås och Örebro finns inom 45 minuter och 
Stockholm når du på en timme med snabbtåg. 

Så styrs Kungsör  
Kungsör styrs genom politiska beslut i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder. 
Kommunfullmäktige är Kungsör kommuns högsta beslutande organ, Kungsörs egen 
”riksdag”. De 31 ledamöterna utses i allmänna val, som sker vart fjärde år. Det är 
socialdemokraterna, liberalerna och vänsterpartiet som styr Kungsörs kommun tillsammans.  

Mandatfördelning i Kommunfullmäktige 2019–2022  

Socialdemokraterna .............................................11  
Sverigedemokraterna ............................................6 
Moderaterna...........................................................5  
Centerpartiet ..........................................................4 
Liberalerna .............................................................2 
Vänsterpartiet ........................................................ 2 
Kristdemokraterna ..................................................1 
Totalt ................................................................... 31 
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Styrning och uppföljning 
 

Den kommunala koncernen 
I Kungsörs kommun utgör den kommunala koncernen med nämnder och bolag den 
övergripande styrningen. Den kommunala koncernen leds av kommunfullmäktige genom 
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden samt styrelserna för 
moderbolaget Kungsörs Kommunföretag AB och de tre bolagen i bolagskoncernen – 
Kungsörs Fastighets AB, Kungsörs Kommunteknik AB och Kungsörs Vatten AB. 

Tillsammans med andra kommuner organiseras myndighetsutövning, renhållning, 
upphandling, IT, med mera i gemensamma nämnder eller kommunalförbund. 
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Styrning och uppföljning – processen 
Kommunen och bolagen planerar, leder, följer upp och bedömer verksamheten utifrån 
kommunfullmäktiges, nämndernas och bolagens mål. Fullmäktiges mål följs upp tre gånger 
per år. En mer utförlig rapportering och uppföljning av nämndernas och bolagens mål samt 
aktiviteter görs i samband med delårsrapportering 2 per den 31 augusti 2021.  

Kommunfullmäktiges mål uttrycker långsiktiga mål för verksamheterna – vad den politiska 
majoriteten anser viktigast att åstadkomma för kommunens utveckling under mandatperioden. 
Kopplingen mellan fullmäktiges mål och målen för nämnder och styrelser är inte direkt 
tvingande, men majoriteten av nämndernas och bolagens mål relaterar till fullmäktiges mål.  

Samtliga nämnder och bolag har i respektive delårsrapport 1 rapporterat status för de mål och 
aktiviteter som bedrivs för att uppfylla målen. Nämndernas och bolagens delårsrapporteringar 
visar att majoriteten av planerade aktiviteter är påbörjade och pågående per den 30 april. 
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Väsentliga händelser under året 
 

Det är mycket som händer i kommunen och kommunen har blivit uppmärksammad både för 
sitt resultat i Nöjd Kund Index (NKI) och i Stockholm Business Alliances rankning. I det här 
avsnittet finns ett axplock av det som pågått hittills under årets första fyra månader. För 
ytterligare händelser hänvisas till nämndernas separata delårsrapporter. 

Barn- och utbildningsnämnden har framfört behovet av ytterligare förskoleplatser och mest 
lämpligt är att bygga ut Malmberga förskola. Ett planbesked har därför antagits och en 
planprocess inletts.  

Den 1 juli 2022 kommer nya läroplaner och kursplaner i grundskolan, grundsärskolan, 
sameskolan och specialskolan. Arbete med förberedelse och implementering har pågått under 
läsåret. För att både öka kvaliteten och minska kostnadsökningarna för grundsärskolan så har 
en integrerad särskolegrupp inklusive fritidsverksamhet startat på en av skolorna.  

Socialförvaltningens samverkan med barnavård-/mödravårdscentralen påbörjades i februari 
med målet att arbeta förebyggande med tidiga insatser. Två familjebehandlare gjorde 
hembesök och fanns tillgängliga på barnavårdscentralen för att presentera öppenvårdens 
insatser. Det resulterat i att familjebehandlarna totalt träffade 15 familjer i februari.  

Inom individ- och familjeomsorgen har den efterlängtade 12-stegsbehandlingen åter startat. 
Inom området för funktionsstöd har Daglig verksamhet åter kommit igång med försäljning på 
Kung Karlskola och på Tallåsgården efter att pandemirestriktionerna släppts. 

I SCB:s medborgarundersökning placerade sig kommunens äldreomsorg på plats 26 i Sverige. 
Ett tvätteri planeras att starta upp efter sommaren åt äldreomsorgen i syfte att avlasta 
undersköterskor med så kallade servicetjänster i välfärden. Inom äldreomsorgen pågår 
omställningsarbetet till Nära vård tillsammans med Regionen samt utvecklandet av 
Sammanhållen hemtjänst, vilken syftar till att skapa en mindre sårbar hemtjänst där områdena 
samarbetar gällande personalresurser och kompetenser. En genomlysning inför revideringen 
av Äldreomsorgsplanen har påbörjats. 

Kungsör och Arboga har gemensamt arbetat fram ett förslag på ett gemensamt driftbolag för 
VA-verksamheten. Bolaget ska se till så att driften av de båda kommunernas anläggningar 
sköts så effektivt som möjligt och tillmötesgå allt ökade lagkrav. Det görs en översyn av 
Västra Mälardalens kommunalförbund inom flera delområden. En delrapport gällande 
associationsformen har redan presenterats vilken inte förordade någon förändring. 

Ett lokalt upphandlingsdirektiv kopplat upphandlingspolicyn har tagits fram i syfte att kunna 
ställa rimliga miljökrav men också för att möjliggöra för lokala företag att kunna vara med 
och lämna in anbud på våra upphandlingar. Bidrag har beviljats för ett LONA-projekt (Lokala 
Naturvårdsprojekt) rörande hamnområdet och Runnabäcken etapp 2. Syftet är att, förutom att 
vara ett vackert inslag, bevara den biologiska mångfalden genom gröna spridningskorridorer 
och insektshotell i områdena.   

Kungsörs kommun har deltagit på ett seminarium som arrangerades av Naturvårdsverket, där 
Kungsör också var föredragande gällande Kungsörs årliga Världsmiljövecka. Kopplat till 
livsmedelsplanen har matsafari arrangeras i samverkan med Köping och Arboga. 
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Tillsammans med Rufunsa District i Zambia deltar Kungsör i ett projekt som ska utveckla nya 
sätt att delaktiggöra barn och unga i kommunens verksamheter och stärka jämställdheten. 
Samarbetet sker i ett nätverk där åtta svenska kommuner arbetar parallellt med varsin 
partnerkommun från Södra Afrika på ett tema relaterat till mänskliga rättigheter, så som 
tillgänglighet, jämställdhet eller ungas rättigheter. Projektet finansieras av Internationellt 
centrum för lokal demokrati (ICDL). Ett fösta besök i Rufunsa i Zambia genomfördes under 
mars månad och i samband med besöket anordnades även en konferens i Johannesburg för 
samtliga kommuner om deltar ICLD:s kommunala partnerskapsprogram.  

Med allt detta sagt pågår för närvarande också mycket arbete inför det stundande valet hösten 
2022. Det skulle kunna föranleda stora förändringar inför nästa år – men det har vi ingen 
aning om ännu. Slutligen kan nämnas att kommunfullmäktige antog reviderade 
investeringsriktlinjer för planering och uppföljning av investeringar i kommunen och dess 
bolag. Riktlinjerna kompletteras med anvisningar i samband med budget och bokslut.  
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
 

Befolkning 
Per den 31 mars 2022 hade Kungsörs kommun 8 764 invånare. Det är en minskning med 23 
personer sedan årsskiftet. Det har dött fem fler än som fötts och flyttat ut 24 fler än som flyttat 
in. Till detta kommer en justeringspost som är positiv med sex personer. Kommunens 
befolkningsökning de senaste åren beror på inflyttning till kommunen och ej på ett 
födelseöverskott. En viktig orsak till den höga inflyttningen har varit en relativt sett hög 
nyproduktion av bostäder. 

Ett av fullmäktiges mål är att kommunen ska ha 9 000 invånare år 2025. Målet förväntas 
uppnås men den brant stigande inflationen och räntebanorna utgör osäkerhetsfaktorer som är 
värda att beakta i den fortsatta planeringen. Den som investerar behöver ha mycket högre 
marginaler idag än för ett år sedan. 

Målsättningen om befolkningstillväxt ger genomslag på sikt genom ökat investeringsbehov i 
kommunala verksamhetslokaler och infrastruktur. Det är kostsamt och därför viktigt med en 
långsiktig planering, för att klara av både ökade driftskostnader och utgiftsfinansieringen. Till 
skillnad från Statisticons prognos för ett år sedan visar deras aktuella befolkningsprognos för 
Kungsör 2022-2031 en lägre befolkningsökningstakt under budget- och planperioden fram till 
år 2024.  

 

Skillnaden mellan prognosen som ligger till grund för årets budget och den nya prognosen 
från 2022 är att antalet barn är markant färre, medan prognosen för den äldre andelen av 
befolkningen i stort sett står sig och antalet personer i arbetsför ålder är något lägre under 
2022 för att därefter bli fler. Kostnaderna för Barn- och utbildningsnämnden borde därmed 
inte öka i lika hög takt som befarat i budget 2022 med plan 2023–2024. 
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Den demografiska förändring som kommer att påverka kommunens kostnader mest de 
närmaste tio åren är att antalet personer äldre än 80 år ökar rejält och väsentligt mycket mer 
än antalet barn. Det är däremot svårt att prognostisera hur behovet av äldreomsorg kommer att 
förändras. Människor lever längre och är friskare idag än förr. Men risken för högre 
äldreomsorgskostnader ökar i takt med att fler blir äldre än 80 år. Orsaken till 
befolkningsökningen i kategorin 80 år och äldre är att den stora 40-talistgenerationen passerar 
80-årsstrecket under prognosperioden. Det är värt att tänka på i lokalförsörjningsplaneringen 
att de yngre årskullarna (65–79 år) inte är lika stora och att detta kommer att få konsekvenser 
på ålderssammansättningen och eventuella behov av särskilda boendeplatser efter 
prognosperioden. 
 
Bostadsmarknad 
I Kungsör utgör villabebyggelsen ungefär 60 procent av bostadsmarknaden. Hyresbostäderna 
är cirka 1 300 till antalet och kommunens eget fastighetsbolag äger knappt 65 procent av dem. 
Andel bostadsrätter är 4 procent vilket är en mycket låg andel jämför med länet som ligger på 
44 procent. 
 
Under 2022 prognostiseras totalt tio nya småhus byggas, vilket är en minskning med sju 
jämfört med 2021. Antalet lediga tomter i Kungsörs kommun minskar men det detaljplaneras 
för cirka 250–350 bostäder de kommande fem till sju åren, vilket möjliggör fortsatt hög 
inflyttning.  
 
Under andra halvan av 2022 beräknas färdigställandet av 32 nya lägenheter av det kommunala 
fastighetsbolaget KFAB, på Kaplanen 7. Den totala nettoutgiften beräknas i dagsläget till 
93 000 tkr. Utgiften är nästan 40 procent högre än samma antagande för ett år sedan. 
 
Näringsliv och arbetsmarknad 
Kungsör har 749 företag och 1 835 arbetsplatser. Här finns såväl medelstora multinationella 
företag som mindre nystartade företag inom branscher som industri, bygg, hantverk och 
företagstjänster. Kungsör är historiskt präglad av tillverkningsindustri och idag jobbar ca. 30 
procent av Kungsörsborna inom tillverkningsindustrin. Sedan 2016 arbetar Kungsörs 
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kommun fokuserat för ett stärkt lokalt företagsklimat. En av vinsterna med det arbetet är en 
utveckling av näringsstrukturen och därigenom ett ökat antal tjänsteföretagsetableringar.  

Kommunsektorn är beroende av utvecklingen på arbetsmarknaden. Högre arbetslöshet ger i 
längden merkostnader för försörjningsstöd, förvärrade sociala problem, ökad ohälsa och ett 
mindre dynamiskt lokalsamhälle. Statliga inkomstutjämningsbidrag garanterar däremot alla 
kommuner en viss skattekraft oavsett andel sysselsatta i befolkningen. 

I huvudsak är arbetsmarknadsstatistiken positiv med en sjunkande arbetslöshet i hela landet. I 
Arbetsförmedlingens Omvärldsrapport 2022 från den 31 mars nämns att den åldrande 
befolkningen utgör en stor potential för ökad sysselsättning, inte minst för utrikes födda 
kvinnor. I rapporten nämns även att den ökade digitalisering har medfört flaskhalsar då de 
statliga tekniska utbildningarna inte tilltalar ungdomar i tillräckligt hög grad, vilket riskerar 
hålla tillbaka jobbtillväxten.  

Månadsstatistiken för april från Arbetsförmedlingen visar att antalet öppet arbetslösa och 
inskrivna i program i Kungsör har minskat med -1,6 procent sedan april förra året (-1,6 
procent även i Västmanlands län som helhet). Arbetslösheten är nu lägre än på länge i Sverige 
med 6,8 procent. I Västmanlands län är arbetslösheten 8,5 procent och i Kungsörs kommun 
9,1 procent. 

Ekonomiskt läge 
Det ekonomiska läget är osedvanligt svajigt. För dem som både har höga skulder och pengar 
placerade på aktiemarknaden har året inletts med stor besvikelse. Men för kommunsektorn 
generellt innebär prognosen för skatteunderlaget 2022 en rejäl resursförstärkning. 
Förstärkningen beror på att arbetsmarknaden återhämtade sig långt över förväntan andra 
halvåret 2021. Utvecklingen under 2022 är blygsam. Det innebär att det högre kostnadsläget 
under 2022 borde kunna betalas genom de högre skatteintäkterna. Dessutom har kommunen 
fått en rejäl slant i form av stöd för befolkningsmässigt små kommuner (3 347 tkr) i mars. 

Förutom att kommunerna får med sig ett högre skatteunderlag från 2021 än förväntat, 
beräknar SKR att ca. 650 flyktingar från Ukraina och stora satsningar i den statliga 
försvarsbudgeten kommer att öka den inhemska konsumtionen och därmed bidra positivt till 
BNP. Däremot säger SKR i sitt senaste cirkulär från april och i Ekonomirapporten i maj 2022, 
att svensk arbetsmarknad snart har uppnått jämviktsarbetslösheten, som SKR tror är 
7,5 procent. Det innebär att det ganska snart inte är möjligt att sänka arbetslösheten mer och 
därmed öka efterfrågetillväxten. Det beror i sin tur på en allt ökande strukturell arbetslöshet 
som inkluderar personer som befinner sig i långvarig arbetslöshet på grund av arbetsoförmåga 
eller av andra skäl står långt ifrån att matcha behoven på arbetsmarknaden. 

Något som också påverkar 2022 års resultat positivt är att pensionskostnaderna – i synnerhet 
kostnaderna för den förmånsbestämda ålderspensionen – är osedvanligt låga i år. Det beror på 
att inflationsuppräkningen är låg och att det samtidigt blev en snabb ökning av 
inkomstbasbeloppet. Till år 2023 ökar pensionskostnaderna för kommunen med ca 10 000 tkr 
till följd av den rejält högre inflationen som avgör nivån på prisbasbeloppet och det nya 
pensionsavtalet (läs mer om det i ett senare kapitel i detta dokument). 

Så sent som i februari i år sade Riksbanken i sin penningpolitiska rapport att den avsåg höja 
sin styrränta som tidigast andra halvåret 2024. Men den höjdes till 0,25 procent redan i april 
2022 och är högre än noll för första gången sedan 2014. Riksbanken förklarade sin snabba 
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svängning med de ovanligt kraftiga inflationsförändringarna i Sverige. Att det som påverkade 
inflationsökningen i fjol till stor del berodde på högre energipriser men att inflationen nu är 
betydligt bredare och ökar ovanligt snabbt för både varor och tjänster. I april i år nådde 
inflationen 6,4 procent.  

Inflationens kraftiga uppgång är en överraskning för många prognosmakare. Den går att 
härleda till Rysslands anfallskrig av Ukraina och även till viss del pandemiåtgärderna i Kina. 
Dessa händelser påverkar de globala handelskedjorna i form av utbudsproblem och priset på 
råvaror – främst vete, olja, gas och animaliska produkter. Hårdast slår det mot den europeiska 
marknaden men även mot den fattiga tredje världen med en påtagligt urholkad köpkraft. 

Ovanpå detta har Stockholmsbörsen rasat kraftigt i år med 25 procent till och med april. 
Återhämtningen efter kraschen i mars 2020 i och med Covid-19-pandemin är därmed 
utraderad. De företag som var vinnare på de senaste tio årens låga räntor, till exempel 
fastighetsbolagen, kommer att vara förlorare i den nya räntemiljön. Men i själva verket talar 
de flesta prognosmakare om inledningen på en normalisering av räntemarknaden. Det är den 
senaste tioårsperioden med låga räntor som varit onormal och räntenivån nu är fortfarande 
mycket låg ur ett historiskt perspektiv.  

Sammanfattningsvis kan sägas att Kungsörs kommun bör redovisa ett överskott i år, i kraft av 
det ökade skatteunderlaget från 2021 och en historiskt sett låg uppräkning av 
pensionskostnaderna. Men för att anpassa sig till kostnadsutvecklingen behöver kommunen 
snabbt vidta genomgripande åtgärder för att hantera ökade pensionskostnader och de fulla 
effekterna av den senaste tidens prisförändringar. 
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
 

Omvärldsrisk – kriget i Ukraina 
Den 24 februari invaderade Ryssland Ukraina. Ett fullskaligt krig med hänsynslösa 
förbrytelser mot människor och internationella konventioner inleds. Det är omöjligt att säga 
hur kriget kommer att påverka omvärlden men helt klart är att krig alltid får konsekvenser 
även för stater som inte är direkt inblandade. Sveriges och Finlands Natoansökningar är 
exempel på det. Även att inflationen biter sig kvar på höga nivåer är en direkt följd av kriget. 

I SKR:s senaste prognos från april uppskattar de att ca. 100 000 ukrainska flyktingar kommer 
att ta sig till Sverige. Dessa har samma rätt till kommunal service som asylsökande enligt 
LMA (lagen om mottagande av asylsökande). SKR tror att de flesta sedan lämnar Sverige 
men att några blir kvar. Bland annat de uppskattningsvis 650 ensamkommande barnen som 
ska utredas och placeras av kommunerna.  

Ett nytt bosättningsuppdrag för massflyktingar börjar gälla från och med 1 juli 2022 för de 
flyktingar som inte anordnar boende på egen hand. Kungsörs kommun är ålagd att anordna 
bostäder åt 44 flyktingar. Det finns ett flyktingboende i privat regi i kommunen som kan ta 
emot 120 personer. 

Fastighetspriser 
Den höga takten på bostadsbyggandet i Sverige är motiverat av en hög efterfrågan. Med 
stigande räntor och dyrare byggmaterial kommer byggbolagen dock få svårare att få 
kalkylerna att gå ihop. Det börjar också skönjas en avmattning av priserna på 
bostadsmarknaden. Förutom att det blir dyrare att bygga har hushållen fått lägre marginaler att 
finansiera dyra köp. Flera banker prognostiserar nu stora prisfall.  

De kommunala bolagen behöver se över sina kalkyler igen när byggkostnaderna och räntorna 
ökar. Det pågår en extern värdering av kommunkoncernens fastighetsbestånd. Det finns 
fortfarande marginaler i KFAB att hantera situationen men för KKTAB är det nära 
förestående att ägaren måste tillskjuta mer kapital.  

Verksamhetsrisk – kompetensförsörjning 
Att ha medarbetare med rätt kompetens är avgörande för att klara våra åtaganden och uppdrag 
som kommun och växande kommun. Vi behöver behålla medarbetare och kompetens och 
kunna rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens. Avgörande faktorer är bra ledarskap 
och vilken social och organisatorisk arbetsmiljö vi kan erbjuda. Därför är det viktigt att vi 
som arbetsgivare fortsätter att stärka och stötta chefer men även att fokusera på 
medarbetarskap och arbetsmiljö.  

Ett ökat antal invånare och särskilt ökning i de äldre ålderskategorierna samt 
pensionsavgångar och personalrörlighet påverkar behovet av fler rekryteringar. Kommunen 
kommer att behöva rekrytera 900 - 1000 nya medarbetare fram till 2032. I dagsläget märks 
svårigheter att rekrytera inom flera yrkesgrupper som sjuksköterskor, socialsekreterare, lärare 
och förskollärare. 

Page 58 of 216



14 
 

Finansiell risk 
De finansiella riskerna i kommunkoncernen består i första hand av finansieringsrisk, ränterisk, 
valutarisk, motpartsrisk och marknadsvärdesrisk i finansiella placeringar. Kommunen har inga 
egna lån men låneportföljen i koncernen uppgår till sammanlagt 814 824 tkr, inklusive 47 860 
tkr i interna lån mellan kommunen och KKTAB. De interna lånen medger ingen skattemässig 
avdragsrätt i bolaget. 

 

Kriget i Ukraina och pressade centralbanker är en utmaning för kapitalmarknaderna just nu. 
Stockholmsbörsen har backat 25 procent sedan årsskiftet och osäkerheten om 
börsutvecklingen i år är mycket stor. SVT rapporterade den 9 maj att hela uppgången efter 
pandemiutbrottet är utraderad (”Rött på börsen – fjolårets uppgång utraderad”). Den främsta 
orsaken till börsoron är räntorna. Riksbanken höjde styrräntan i april till 0,25 procent som 
därmed är positiv för första gången sedan 2014. Inflationen stannade på 6,4 procent i april 
2022 enligt SCB, vilket är den högsta nivån sedan 1991. Inflationen ökar risken för att 
Riksbanken höjer räntan ordentligt i juni.  

Kommuninvest säger i ett uttalande den 5 maj ”Snabba ad-hoc manövrar ger sällan några 
goda resultat” att vi sannolikt är på väg att lämna en lång period med otroligt låga räntor och 
i stället får vänja oss vid ett normalläge som innebär markant högre räntor. Kommuninvest 
menar att det finns anledning att se över kommunernas finansförvaltning för att anpassa den 
till det nya ränteläget men att alla eventuella förändringar av finanspolicyn måste vara noga 
genomtänkta.  

Kungsörs kommuns kapitalförvaltning består enbart av räntebärande placeringar och i 
portföljen pressas avkastningen i takt med att marknadsräntorna stiger. Eftersom drygt hälften 
av portföljen är placerade med kort löptid är förhoppningen att portföljens totala avkastning 
under året balanseras. Men med anledning av den stigande räntebanan är årets avkastning 
hittills negativ med -1,70 procent. Bokslutet belastas därför med en orealiserad förlust på 
-1 959 tkr.  

  

Gäldenär Kommuninvest Kungsörs kommun Total låneskuld 
Snittränta 

(hittills i år) Kapitalbindning Räntebindning 

Kungsörs kommun 0 
 

0 
  

  

KFAB 134 750 000 
 

134 750 000 0,06% 1,35 år 0,24 år 

KKTAB 460 580 000 47 860 000 508 440 000  0,38% 1,57 år 0,64 år 

KVAB 161 000 000 
 

161 000 000 0,14% 1,28 år 0,44 år 

VMKF (andel 17%) 10 634 350 
 

11 934 000 0,41% 1,90 år 1,90 år 

Totalt låneportfölj 766 964 350 47 860 000 814 824 350 0,28% 1,48 år 0,54 år 
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Måluppfyllelse och ekonomisk ställning  
 

Uppföljning av fokusområden 
För åren 2022–2025 finns fem övergripande fullmäktigemål med tillhörande nyckeltal. Till 
varje övergripande mål finns även beslutade fokusområden för året 2022. Nedan görs en 
första uppföljning per fullmäktigemål för att se hur arbetet går. Nyckeltalen följs upp först till 
delår 2 när resultat finns tillgängliga. 

Status: Beskriver om arbetet kopplat till fokusområdet är: 

Ej påbörjat   

Pågår  

Klart 

Kommentar: Förklarar och beskriver på vilka grunder statusen bedömts och det arbete som 
gjorts eller planeras att genomföras. 

 

Hållbara städer och samhällen  
 
Fokus 2022 Status Kommentar 
Fortsätta planera för och bygga ut där 
boendemiljön är viktig.  
 

 Det pågår planarbete för bostäder i 
fyra områden med olika typer av 
boendemiljöer. Det har påbörjats 
en planering för bostäder i 
Valskog. 

Vi behöver stärka näringslivet som genererar 
fler arbetstillfällen och minska arbetslösheten. 
 

 Genom fokus på 
kompetensförsörjning i dialogen 
med näringslivet och i nära 
samarbete med vuxenutbildningen, 
startas nya utbildningar efter 
näringslivets behov.  
 
Arbetslösheten för öppet 
arbetslösa eller inskrivna i 
program med aktivitetsstöd 16-64 
år per april år 2022 är 9,1%, vilket 
är en minskning med 1,6 
procentenheter i jämförelse med 
samma period föregående år. Dock 
är arbetslösheten fortfarande  
högre i Kungsör än i länet (8,5%) 
och i riket (6,8%). 
 

Boende- och utemiljön är viktigt för att skapa 
trivsel.  
  

I planeringsarbetet beaktas 
utemiljön och tillgång till lekytor 
och grönytor. 
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God utbildning för alla 
 
Fokus 2022 Status Kommentar 
Tidiga insatser för eleverna, arbeta 
förebyggande med elevhälsan. 
 

 Utbildningar med syfte att stärka 
förmågan att arbeta förebyggande 
har genomförts. 
Kommunövergripande samarbete 
med fokus på tidigare samordnade 
insatser pågår. 

Öka tryggheten i skolan. 
 

 Det pågår ett arbete med 
strukturerade rastaktiviteter. 

Öka trivseln i skolan. 
 

 Det gemensamma arbetet med ”En 
viktig vuxen” är en del av 
insatserna för att öka trygghet och 
trivsel. 

 
God hälsa och välbefinnande 
 

Fokus 2022 Status Kommentar 
Kommunen behöver analysera statistik för 
ungas hälsa för att hitta konkreta sätt att 
förbättra den där också föreningar inkluderas 
som kan stötta för att skapa engagemang hos 
ungdomar. 
 
Under året ska kommunens verksamheter öka 
kännedom inom området och arbeta fram en 
plan mot våld i nära relation.  
 

 Den områdesövergripande rutinen 
för arbetet med våld i nära 
relationer (VIR) på individ- och 
familjeomsorgen har omarbetats 
och kommer att kommuniceras ut 
till samtliga medarbetare inom 
IFO under maj. Därefter finns 
planer på att fortsätta utveckla 
VIR-arbetet tillsammans med 
utsedda VIR-experter, på samtliga 
enheter inom IFO. 

 

Goda arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
 

Fokus 2022 Status Kommentar 
Reviderad riktlinje för god ekonomisk 
hushållning där nämnderna kopplas in.  
 

 Arbetet har ej påbörjats ännu.  

Medarbetarskapet och ledarskapet är viktigt att 
utveckla och att fortsätta titta på hur våra 
medarbetare upplever att det är att jobba i 
Kungsörs kommun.  
 

 Ledarskapsinsats har genomförts 
men arbete med fokus på 
medarbetarskap har ej påbörjats 
ännu.  

Att utveckla investeringsprocessen är också 
prioriterat. 
  

Investeringsriktlinjer har 
uppdaterats och beslutades av KF i 
mars. En investeringsplansmall har 
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även skapats, vilken nämnder och 
bolag ska använda sig av för sina 
investeringar. Investeringsplanen 
finns som bilaga inför budget 
2023.   

 

Hållbar konsumtion och produktion 
 

Fokus 2022 Status Kommentar 
Utifrån de miljöplaner som tagits fram på 
regional nivå har kommunen brutit ner dessa 
till kommunal nivå. Dessa behöver följas upp, 
analyseras för att ta steg mot förbättringar inom 
miljöområdet för hela Kungsör som ort och 
plats. 
 

 Avfalls- och livsmedelsplanerna 
följdes upp i december 2021 och 
handlingsplaner för 2022 togs 
fram. Eftersom planerna sträcker 
sig över fler år kommer lokalt 
arbete fortsätta även efter 2022. 
Arbetet enligt   
handlingsplanerna för 2022 är i 
fas.    

Kungsörs kommun vill bli bättre på att 
återanvända, därför ses ett system över för hur 
kommunen kan återanvända produkter utifrån 
den handlingsplan som finns kopplat till 
beslutad avfallsplan.  

 

Arbete pågår. Kontakter har tagits 
med företag för visning av olika 
system. Arbetet bedöms bli klart 
under 2022.  

 

 

Sammanfattande analys 
  
Hållbara städer och samhällen   
Fokusområdena bedöms vara uppfyllda vid årets slut.   
 
Motivering: Kommunen kommer kunna säkerställa tillgången på bostäder. Redan idag 
finns antagna detaljplaner och pågående planarbete som gör att det vid årets slut finns 
förutsättningar för att bygga 260–300 bostäder. Som nämnts ovan i bedömningen gällande 
industrimark finns det utmaningar att hitta lämplig industrimark. Arbete pågår med 
målsättningen att det år 2025 ska finnas 30 000 kvm ny industrimark, vilket också bedöms 
kunna uppnås.  Samarbetet med näringslivet kopplat till kompetensförsörjning och ambitionen 
att minska arbetslösheten går i positiv riktning. Nya utbildningar startas upp efter 
näringslivets behov för att skapa en balans på tillgång och efterfrågan så arbetslösheten på sikt 
kan minska. Arbetslösheten har minskat med 1,6 procentenheter i jämförelse med samma 
period föregående år. Den sammanvägda bedömningen är att fokusområden kommer vara 
uppfyllda vid årets slut.  
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God utbildning för alla 
Fokusområdena bedöms delvis vara uppfyllda vid årets slut.   
 
Motivering: Att stärka det förbyggande arbetet inom elevhälsan samt öka tryggheten och 
trivseln för alla pojkar och flickor i skolan är något som tar tid och kräver ett kontinuerligt 
aktivt arbete med frågorna. Arbetet kommer behöva fortgå under flera år innan vi med 
säkerhet kan säga att lyckats. Utifrån den senaste (år 2020) officiella statistiken har Kungsör 
lägre trygghet än de flesta andra kommunerna, i årskurs 5 känner sig 79,3% trygga (alla 
kommuner (ovägt medel) 82,6%). I årskurs 9 är tryggheten något lägre 60,5% (alla kommuner 
(ovägt medel) 79,1%). Skillnader finns mellan årskurserna där trenden visar lägre trygghet i 
de högre årskurserna och så ser det även ut i riket.  
 
 
God hälsa och välbefinnande 
Fokusområdena bedöms ej eller delvis vara uppfyllda vid årets slut.   
 
Motivering: Fokus under 2022 är att kommunens verksamheter ska öka kännedom inom 
området och arbeta fram en plan mot våld i nära relation. Idag saknas planer mot våld i nära 
relationer i många verksamheter.  
 
 
Goda arbetsvillkor och ekonomiskt tillväxt  
Fokusområdena bedöms delvis vara uppfyllda vid årets slut. 
 
Motivering: Enbart arbetet med att utveckla investeringsprocessen är uppfyllt medan arbetet 
ej är påbörjat eller enbart delvis påbörjats inom de andra fokusområdena. Planer och 
aktiviteter behöver planeras in under året så arbetet hinner påbörjas och slutföras innan årets 
slut för att full måluppfyllelse ska nås. 
  
 
Hållbar konsumtion och produktion  
Fokusområdena bedöms vara uppfyllda vid årets slut. 
 
Motivering: Kommunens avfalls- och livsmedelsplaner har följts upp och förbättringsområden 
har identifierats och konkretiserats i handlingsplaner. Koppat till avfallsplanen pågår arbete 
med att hitta lämpliga systemstöd som kan hjälpa kommunen att återanvända mera. 
Bedömningen är att samtliga områden och mål kommer vara uppfyllda innan årets slut.  
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Resultat och ekonomisk ställning 
 

Resultat 2022 
Kungsörs kommun prognostiserar en positiv budgetavvikelse för hela året på 5 167 tkr. 
Verksamheternas budgetavvikelse uppgår till -8 234 tkr, skatteintäkter och generella 
statsbidrag har en positiv budgetavvikelse på 18 354 tkr och finansnettot en negativ 
budgetavvikelse på -4 953 tkr. 

Den exceptionellt stora budgetavvikelsen för skatteintäkter och generella statsbidrag beror på 
att tillväxten av skatteunderlaget blev betydligt bättre förra året än vad SKR räknade med då. 
Dessutom har kommunen fått 3 347 tkr med anledning av regeringsbeslutet om stöd till 
befolkningsmässigt mindre kommuner, enligt budgetpropositionen i höstas. Finansnettot 
påverkas negativt av den senaste tidens snabba ränteuppgång, både på kostnads- och 
intäktssidan. För en djupare analys av verksamhetens nettokostnader hänvisas till ett senare 
kapitel i detta dokument. 

Balanskravsresultat 2022 
Upplysningar om årets prognostiserade resultat efter balanskravsjusteringar redovisas i det 
följande. Beräkningen av balanskravsresultatet rensas för vissa poster som inte härrör från den 
egentliga verksamheten. Kommunen klarar balanskravet 2022 enligt prognosen. Kommunen 
har en upparbetad resultatutjämningsreserv på 24 000 tkr som aldrig har utnyttjats. 

= Årets resultat enligt resultaträkningen (tkr) 8 039 
- samtliga realisationsvinster  
+ realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet  
+ realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet  
-/+ orealiserade vinster och förluster i värdepapper 1 959 
+/- återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper  
= årets resultat efter balanskravsjusteringar 9 998 
- reservering av medel till resultatutjämningsreserv  
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv  
= Balanskravsresultat 9 998 
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Förväntad utveckling 
 

Ökningen av personer äldre än 80 år är fler än ökningen av dem i arbetsför ålder 
Kommunsektorns långsiktigt största utmaning är att antalet personer som blir äldre än 80 år är 
fler än dem som tillförs arbetskraften. Diagrammet nedan visar att det är i den äldsta 
ålderskategorin som antalet individer kommer att öka allra mest i Kungsörs kommun, vilket är 
en trend som syns över hela landet. Om vi i framtiden arbetar på samma sätt inom 
äldreomsorgen som idag så kommer varken ekonomiska resurser eller personalresurser att 
räcka till. Därför behöver verksamheten ställa om och använda nya arbetsmetoder och utnyttja 
relevanta digitala möjligheter som erbjuds på marknaden. Inledningsvis krävs det i många fall 
initiala investeringar i ny digital infrastruktur och nya digitala system för att möjliggöra 
skiftet.  

 
Ett nytt pensionsavtal innebär förvisso högre kostnader men också lägre skuld 
I Ekonomirapporten maj 2022 skriver SKR att den reala skatteunderlagsutvecklingen blir 
negativ 2023 på grund av inflationen och kostnaderna för ett nytt pensionsavtal. 
Skatteunderlaget växer förvisso mer än snittet de senaste tio åren men detta utrymme äts upp i 
takt med att köpkraften urholkas.  

De flesta anställda i kommunsektorn kommer från och med 1 januari 2023 att omfattas av det 
nya pensionsavtalet AKAP-KR, med höjda premienivåer jämfört med KAP-KL. Från och 
med 2023 kommer det inte in fler i systemet som tjänar förmånsbestämd pension enligt KAP-
KL, vilket gör att skulden till den förmånsbestämda pensionen kommer att minska successivt. 
När förmånsbestämda pensioner fasas ut minskar behovet av pensionsmedelsportföljer och 
andra kapitalplaceringslösningar. Den stora ansvarsförbindelsen är redan på väg att betalas av 
och utgör inte direkt någon hög finansiell risk.  

Kungsörs kommun fick 2020 en analys från företaget Söderberg & Partners som presenterade 
tre olika alternativ för att finansiera pensionsskulden. Den föreslog egen förvaltning i stället 
för försäkringslösning. I och med det nya avtalet AKAP-KR kommer belastningen av 
pensionsskulden bli betydligt lägre eftersom de flesta övergår till en helt premiebestämd 
pension. Således kommer lagens krav om pensionsmedelsförvaltning för att säkerställa 
framtida utbetalning av pensioner att få mindre betydelse.  
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2027
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Finansiella rapporter 
Resultaträkning 
(Tkr) Utfall Utfall Budget   Budget Prognos Avvik 
  Jan-april Jan-april Jan-april         
  2021 2022 2022 Avvik 2022 2022 prognos 
Verksamhetsintäkter 44 074 47 145 36 873 10 272 110 618     
Verksamhetskostnader -238 171 -239 762 -241 515 1 753 -724 545 -622 161 -8 234 
Avskrivningar -2 524 -2 755 -2 632 -123 -7 897 -7 897 0 
Verksamhetens 
nettoresultat -196 621 -195 372 -207 274 11 902 -621 824 -630 058 -8 234 

               
Skatteintäkter 131 765 137 066 134 831 2 235 404 492 407 724 3 232 
Generella statsbidrag, 
skatteutjämning 70 709 79 657 72 385 7 272 217 155 232 277 15 122 

Finansiella intäkter 2 209 1 167 1 405 -238 4 215 2 215 -2 000 
Finansiella kostnader -470 -3 168 -389 -2 779 -1 166 -4 119 -2 953 
                
ÅRETS RESULTAT 7 592 19 350 958 18 392 2 872 8 039 5 167 
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Kassaflödesanalys 
 

      
   April 2022   April 2021  
      
Den löpande verksamheten:     
Årets resultat 19 350 7 592 
Realisationsvinster 0 0 
Reaförluster 0 0 
Rörelsekapitalförändring avs löpande verksamheten 826 3 419 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
rörelsekapitalförändring 20 176 11 011 

      
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet:     
Ökning (-) minskning (+) av förråd/exploateringsutg. 0 0 
Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar -5 161 -17 740 
Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga placeringar 1 901 0 
Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder -54 609 5 485 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -37 693 -1 244 
      
Investeringsverksamheten:     
Investering i materiella anläggningstillgångar -136 -7 589 
Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 -1 737 
Bidrag statlig infrastruktur 117 116 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -19 -9 210 

      
Finansieringsverksamheten:     
Nyupptagna lån 0 0 
Minskning av långfristiga skulder 0 0 
Ökning av långfristiga fordringar 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 

      
Årets kassaflöde -37 712 -10 454 
      
Likvida medel vid årets början 215 756 196 890 
Likvida medel vid årets slut 178 044 186 436 
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Balansräkning 
(Tkr)         
    Utfall  Bokslut Budget 
    Jan-april 2022 31/12–2021 2022 
TILLGÅNGAR         
Anläggningstillgångar         
Materiella anläggningstillgångar         
Mark, byggnader och tekn.anläggn.   147 485 148 862 148 158 
Pågående investeringar mark, byggn   1 355 1 355 0 
Maskiner och inventarier   18 123 19 501 30 000 
Pågående investeringar inventarier   136 0 0 
Finansiella anläggningstillgångar   125 929 125 929 111 000 
Summa anläggningstillgångar   293 028 295 647 289 158 
          
Bidrag statlig infrastruktur   6 460 6 577 6 500 
Omsättningstillgångar         
Förråd, lager, exploatering   1 078 1 078 700 
Kortfristiga fordringar   67 276 62 115 48 000 
Kortfristiga placeringar   111 011 112 912 92 000 
Kassa och bank   178 045 215 756 186 864 
Summa omsättningstillgångar   357 410 391 861 327 564 
          
SUMMA TILLGÅNGAR   656 898 694 085 623 222 
EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR         

OCH SKULDER         
Eget kapital         

Eget kapital   341 584 326 388 323 872 
Årets resultat   19 350 15 195 2 872 
Summa Eget Kapital   360 934 341 583 323 872 
          
Avsättningar         
Avsättningar för pensioner samt 
löneskatt    73 685 75 614 73 780 

Andra avsättningar   0 0 0 
Summa avsättningar   73 685 75 614 73 780 
          
Skulder         
Kortfristiga skulder   222 279 276 888 225 570 
Summa skulder   222 279 276 888 225 570 
SUMMA EGET KAPITAL         

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   656 898 694 085 623 222 

 Ansvarsförbindelser och borgen 
   926 401 925 119 937 003 
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Driftredovisning 
 

 

 

Se kommentarer till prognosen på efterföljande sidor:  

2022
Förvaltning jan-april Helår
(tkr) Utfall Budget Avvik Budget Prognos Avvik
Barn och utbildning
Politisk verksamhet 200 253 53 758 758 0
Musikskola/kulturskola 500 341 -159 1 023 1 023 0
Fritidsverksamhet 799 745 -55 2 234 2 234 0
Förskola 17 557 16 737 -820 50 210 50 210 0
Pedagogisk omsorg 463 410 -53 1 230 1 430 -200
Grundskola 37 280 33 511 -3 769 100 532 101 532 -1 000
Gymnasieutbildning 15 228 14 845 -383 44 535 44 035 500
Särskola 7 010 5 981 -1 029 17 942 23 042 -5 100
Vuxenutbildning 2 263 2 030 -234 6 089 4 889 1 200
Flyktingmottagande -220 206 427 619 619 0
Förvaltningsledning 2 383 2 546 163 7 639 7 139 500
Totalt Barn- och utbildning 83 464 77 604 -5 860 232 811 236 911 -4 100
Socialförvaltningen
Politisk verksamhet 250 223 -27 669 669 0
Vård och omsorg om äldre 34 544 33 902 -643 101 705 100 489 1 216
Insatser LSS/LASS 25 517 24 523 -994 73 569 77 274 -3 705
Insatser ej LSS/LASS 1 932 2 204 272 6 612 6 612 0
Färdtjänst 281 603 322 1 808 1 808 0
Individ och familjevård 10 813 10 327 -486 30 982 31 127 -145
Ekonomiskt bistånd 3 818 3 635 -182 10 906 11 746 -840
Ensamkommande barn 201 522 321 1 566 1 266 300
Arbetsmarknadsåtgärder 1 498 2 099 601 6 297 5 100 1 197
Förvaltningsledning 9 538 8 672 -866 26 015 26 015 0
Totalt Socialförvaltningen 88 393 86 710 -1 683 260 129 262 106 -1 977
Kommunstyrelsen
Politisk verksamhet 1 481 2 236 755 6 709 6 409 300
Infrastruktur o skydd 9 166 9 897 731 29 692 29 610 82
Kultur- och fritid 6 728 7 170 442 21 511 22 011 -500
Kommunikationer 575 577 2 1 731 1 731 0
Gemensam verksamhet 6 005 6 220 215 18 660 20 699 -2 039
Serviceenheten 8 050 7 305 -745 21 915 21 915 0
Totalt Kommunstyrelsen 32 005 33 405 1 400 100 218 102 375 -2 157
Totalt intern finans -8 439 5 590 14 029 16 768 3 768 13 000
Total driftsredovisning 195 423 203 308 7 886 609 926 605 160 4 766

2022
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Barn- och utbildningsnämnden 
Under 2021 genomfördes ett flertal kostnadsminskningsåtgärder inom Barn- och 
utbildningsnämnden. Under 2022 är budgeten i balans förutom för kostnaden som är 
förknippad med särskolans interkommunala ersättningar och transporter. Det underskottet 
förväntas bli ca 5,1 Mkr. 

I samband med beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige om budgetramar för 
Kungsörs kommun avsattes det medel inom kommunstyrelsen för oförutsedda händelser. Till 
exempel ökade kostnader för externa interkommunala ersättningar. Barn- och 
utbildningsnämnden beslutade därför i april 2022 att äska om ett budgettillskott för 2022 med 
5,1 Mkr på grund av de ökade interkommunala ersättningarna för Särskola. 

Det planerade integrerad särskolegruppen har startats på Hagaskolan. Det innebär har 
reducerat kostnaderna, som annars hade blivit högre, eftersom fler elever har möjlighet att gå i 
skolan på hemmaplan och kommunen inte behöver köpa tjänsten från en annan kommun. 

Socialnämnden 
Socialnämnden redovisar en samlad budgetavvikelse per den 30 april 2022 om -1 683 tkr, 
vilket motsvarar en förbrukning på 1,9 procent av budgeten. Totalt prognosisterar 
socialnämnden per den 30 april 2022 en negativ budgetavvikelse om -1 977 tkr, vilket 
motsvarar en överförbrukning av åretsbudget på 0,76 procent. Den prognostiserade negativa 
budgetavvikelsen förbättras kraftigt av mottagna statsbidrag. Per den 30 april 2022 har 
socialnämnden mottagit cirka 7 379 tkr i statsbidrag samt 1 309 tkr i ersättning från 
Försäkringskassan för höga sjuklönekostnader. Exklusive statsbidrag och ersättning från 
Försäkringskassan hade socialnämnden prognosisterat ett underskott om -7 688 tkr. 
Prognosen innebär att det fortsatt finns stora behov för effektiviseringar inom socialnämndens 
verksamheter om inte fullmäktige avser att förstärka socialnämndens budget för de ökade 
demografiska kostnaderna. 

Pandemin har fortsatt påverkat socialnämndens verksamheter under början av 2022 och är en 
del av den prognostiserade avvikelsen för 2022 då både äldreomsorgen och funktionsstöd har 
haft hög sjukfrånvaro och höga vikariekostnader under början av året. Effekterna som 
pandemin har haft på nämndens budget prognostiseras inte att återhämtas under resterande 
budget år. 

Prognosen per den 30 april bygger på flertalet osäkerhetsfaktorer som kan komma att påverka 
nämndens budget. Kriget i Ukraina innebär att prognosen för individ- och familjeomsorg är 
högst osäker då förväntade kostnader för ensammankommande barn inte är klarlagd eller 
utredd per den 30 april. Dessutom kvarstår det tveksamheter kring vilka statliga stöd som 
förväntas att ges till kommunen för de personer som flytt kriget i Ukraina och nu befinner sig 
i Kungsör. Kriget påverkar även övriga kostnader inom nämndens verksamhetsområde då 
material som behövs för att bedriva verksamheterna har fortsatt att öka i pris. 

Under 2021 beslutades det om en ny hemtjänstorganisation vilket skulle leda till en mer 
effektiv hemtjänst. I början av 2022 genomfördes organisationsförändringen. 
Hemtjänstorganisationen redovisade 2021 ett underskott om -3 697 tkr trots att verksamheten 
mottog 3 648 tkr i statsbidrag och ersättningar från Försäkringskassan och ett underskott på 
personal på -5 899 tkr. Per den 30 april 2022 prognosisterar hemtjänstorganisationen ett 
underskott om -4 116 tkr, exklusive statsbidrag och ersättningar från Försäkringskassan, vilket 
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är en prognostiserad förbättring med 3 229 tkr jämfört med föregående år. Effektiviseringarna 
och effekthemtagningarna inom hemtjänstorganisationen har fått en fördröjning på grund av 
pandemin som påverkade hemtjänsten kraftigt under de första två månaderna. Målet med den 
nya organisationen var en effekthemtagning om 5 000 tkr vilket inte förväntas uppnås under 
2022. 

Inom området för funktionsstöd påverkas ekonomin till största dels av den förändrade 
demografin, det vill säga att de boende inom boende med särskild service blir äldre samt att 
nya brukare tillkommer. Ekonomin påverkas även 2022 av det bristande brandskyddet på 
Näckrosen var bland annat vikariekostnader från december 2021 påverkar 2022 års budget.   

Kommunstyrelsen 
Det främsta orosmomentet för kommunstyrelsen, i kölvattnet av den högre inflationen är 
livsmedelspriserna hos kostverksamheten inom ramen för Serviceenheten. Livsmedelspriserna 
har ökat med 10–16 procent under året och förväntas öka ännu mer framöver. Just nu 
prognostiseras dock ingen budgetavvikelse totalt för enheten. Ett överskott på 
lokalvårdsverksamheten prognostiseras och sjukskrivningar och vakanser i kombination med 
resurser från Arbetsmarknad och försörjning minskar personalkostnaderna, vilket väger upp 
det ekonomiska resultatet totalt för Serviceenheten. 

Det finns några budgetavvikelser i Kommunstyrelsens prognos på sammanlagt -2 157 tkr. Ett 
överskott för kommunfullmäktiges arvoden förväntas under politisk verksamhet. Överskottet 
på infrastruktur och skydd avser återbetalning av kommunens del av det positiva resultatet för 
VMMF i 2021 års bokslut. 

Budgetunderskottet som prognostiseras för kultur och fritid avser Skillingeudds T-brygga som 
är i stort behov av utbyte. Ett förslag från KKTAB, om att ersätta befintlig brygga med en 
flytbrygga, är på väg i den politiska ärendeprocessen. Rivningen beräknas kosta 500 tkr och 
redovisas som en driftskostnad 2022. Ytterligare utgifter redovisas som investering. För det 
fall att kommunstyrelsen beslutar att rivning ska ske behöver den också avgöra hur den ska 
finansieras. 

Det sammanlagda underskottet på gemensam verksamhet inkluderar positiva 
budgetavvikelser som en konsekvens av viss personalomsättning inom administrationen under 
året. Kostnaderna för ”mjuk infrastruktur” i samarbete med VMKF blir dyrare än budgeterade 
IT-kostnader. Dessutom ingår ca. -2 000 tkr i underskott för en betalningssnurra gentemot 
nämnderna som inte har uppdaterats under ett antal år men fått täckning via statsbidrag till 
och med 2020. Betalningssnurran var avsedd att fördela kostnaderna för ekonomi-, personal- 
och kanslienheterna på BUN och SOC. Förvaltningen har äskat medel i budgetprocessen för 
att få långsiktig finansiering av ekonomi-, personal- och kansliavdelningarna i egen budget i 
stället. 

Intern finans 
Kommunen har fått tillbaka 3 000 tkr för dubbelt registrerade förtroendevalda i 
pensionsunderlaget. Övrigt överskott hänförs till att för höga personalomkostnadspålägg är 
inlagda i en automatisk kontering som fördelar ut centrala kostnader för främst pensionsavtal 
ut på förvaltningarna. Det senare behöver rättas till innan nästa delårsbokslut.  
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Investeringsuppföljning 
 

 

Det prognostiseras inga avvikelser för året. 

Utfall
Budget 

2022 Prognos Avvikelse
Totalt KSF 0 0 0 0
Belysning Kungsör 0 400 400 0
Gc-väg Kungsringen 0 1 500 1 500 0
Gc-väg Frejgatan/Kung Karl 0 350 350 0
Gc-väg Centralvallen 0 250 250 0
Gbl utbyte av högtrycksnatrium 0 800 800 0
Gbl utbyte av mätare till egna skåp 0 481 481 0
Reinvestering asfalt 0 2 000 2 000 0
Grönytestruktur/träd 0 200 200 0
Spår och leder (ej Kungsörsleden) 0 113 113 0
Upprustning staket hagmarker 0 500 500 0
Totalt KKTAB 0 6 594 6 594 0
Inventarier förskolan 0 300 300 0
Inventarier grundskolor 79 400 400 0
Uteklassrum förskolor 0 200 200 0
IKT infrastruktur förskolor 0 100 100 0
Förråd till skolgårdar 0 100 100 0
Skolgårdsutrustning förskolor 0 100 100 0
IKT infrastruktur skolor 0 150 150 0
Skolgårdsutrustning skolor 56 400 400 0
Ny förskola Kinnekulle 0 2 500 2 500 0
Totalt BUN 135 4 250 4 250 0
IT-infrastruktur 0 100 100 0
Digitala hjälpmedel för trygghet 0 120 120 0
Digitala hjälpmedel för hälsa o aktivitet 0 88 88 0
Digitala hjälpmedel för delaktighet 0 50 50 0
Digitala hjälpmedel för självständighet 0 75 75 0
Arbetstekniska hjälpmedel 0 100 100 0
Totalt SOC 0 533 533 0
Total 135 11 377 11 377 0
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 112 Taxor och avgifter 2022 – Kungsör 
kommun 
Diarienummer KS 2021/487 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige  
1. anta föreslagen taxehöjning kompletterande avgifter för 
socialförvaltningen att gälla från och med den 1 juli 2022.  
2. räkna upp samtliga avgifter för socialförvaltningen enligt KPI årligen 
3. anta föreslagen taxehöjning gällande husbilställplatser och 
gästhamnsplatser i Kungsörs kommun. 

Sammanfattning 
De flesta insatserna enligt LSS är kostnadsfria. Kommunen har dock 
möjlighet att ta ut avgifter för mat i samband med vissa insatser. Avgifterna 
för korttidstillsyn enligt § 9.7 LSS har under inte räknats upp under en 
längre period samtidigt som kostnader för mat har ökat. En prisjustering för 
detta är nödvändig att göra. Avgift för mat i samband med insats enligt § 
9.6, Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
korttidsvistelse har i den tidigare versionen av taxor och avgifter fallit bort. 
Taxan införs igen och har i samband med detta prisjusterats. Under 
hemsjukvård och hembesök har justering gjorts så det står samma summa i 
hela dokumentet.  
Kungsörs privatdrivna camping erbjuder husbilställplatser, här är avgiften 
för husbilställplats 290 kronor per natt inklusive el. För att undvika att 
kommunen utsätter den lokala entreprenören för konkurrens föreslås en 
höjning av avgiften på de kommunala husbilställplatserna i Kungsör, till 250 
kronor per natt och önskas el tillkommer 50 kronor per natt. 
Gästhamnsavgiften för båt är idag 100 kronor per dygn, önskas el 
tillkommer 30 kronor. Gästhamnsavgiften föreslås höjas till 150 kronor per 
dygn och önskas el tillkommer 50 kronor per dygn. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens gemensamma tjänsteskrivelse 
Bilaga: Dokument taxor och avgifter (Socialförvaltningen) 

Skickas till 
Lena Dibbern Socialchef 
Marie Ekblad, Områdeschef 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-05-30 
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Protokollsutdrag 2 (2) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-05-30 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Christer Zegarra Eriksson, Områdeschef 
Isabella Piva Hultström, Områdeschef 
ekonomichef 
kultur- och fritidschef 
Rune Larsen 
Ida-Maria Rydberg 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 30 Komplettering av Avgifter för 
socialförvaltningen 
Diarienummer SN 2022/56 

Beslut 
Socialnämndens förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 

· anta kompletterande avgifter för socialförvaltningen att gälla från 
och med den 1 juli 2022.  

· räkna upp samtliga avgifter enligt KPI årligen 

Sammanfattning 
Justering av priserna för mat i samband med insats enligt § 9.7 Lag 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, korttidstillsyn 
även kallat ungdomsfritids.  
Avgift för mat i samband med insats enligt § 9.6, Lag (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, korttidsvistelse har i den tidigare 
versionen av taxor och avgifter fallit bort. Taxan införs igen och har i 
samband med detta prisjusterats. 
Viss justering av text och summor under punkten hemsjukvård och 
hembesök. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 
Bilaga: Dokument taxor och avgifter 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Lena Dibbern Socialchef 
Marie Ekblad, Områdeschef 
Christer Zegarra Eriksson, Områdeschef 
Isabella Piva Hultström, Områdeschef 
  

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-04-26 
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Vår handläggare 
ida-maria.rydberg@kungsor.se 
Näringsliv 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Taxor och avgifter 2023 - Kungsörs kommun 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige  
1. anta föreslagen taxehöjning kompletterande avgifter för 
socialförvaltningen att gälla från och med den 1 juli 2022.  
2. räkna upp samtliga avgifter för socialförvaltningen enligt KPI årligen 
3. anta föreslagen taxehöjning gällande husbilställplatser och 
gästhamnsplatser i Kungsörs kommun. 

Sammanfattning 
Då särskilda avgiftsbeslut hos Socialförvaltningen kräver beslut innan 1/7 
och avgift för husbilställplatser och gästhamnstaxa med fördel beslutas om 
inför kommande sommarsäsong föreslås dessa taxor justeras nu. Övriga 
taxor och avgifter för Kungsörs kommun beslutas om i samband med 
höstens budgetberedning inför 2023. 
Förslag om justering av priserna för mat i samband med insats enligt § 9.7 
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
korttidstillsyn även kallat ungdomsfritids. 
Förslag om återinförande av avgifter för mat i samband med insats enligt § 
9.6, Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
korttidsvistelse. 

Beslutsunderlag 
KSF och Socialförvaltningens gemensamma tjänsteskrivelse 
Bilaga: Dokument taxor och avgifter (Socialförvaltningen) 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Ida-Maria Rydberg 
Näringslivschef 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-05-23 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/257 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 04 24 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
KS 2022/257 
Er beteckning 
 

 

Skickas till 
Mikael Nilsson, Kultur- och fritidschef 
Lina Ekdahl Kultur- och evenemangsamordnare 
Lena Dibbern Socialchef 
Marie Ekblad, Områdeschef 
Christer Zegarra Eriksson, Områdeschef 
Isabella Piva Hultström, Områdeschef 
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Diarienummer 
KS 2022/257 
Er beteckning 
 

 

Ärendebeskrivning 
De flesta insatserna enligt LSS är kostnadsfria. Kommunen har dock 
möjlighet att ta ut avgifter för mat i samband med vissa insatser. 
Avgifterna för korttidstillsyn enligt § 9.7 LSS har under inte räknats upp 
under en längre period samtidigt som kostnader för mat har ökat. En 
prisjustering för detta är nödvändig att göra. 
Avgift för mat i samband med insats enligt § 9.6, Lag (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, korttidsvistelse har i den tidigare 
versionen av taxor och avgifter fallit bort. Taxan införs igen och har i 
samband med detta prisjusterats. 
Under hemsjukvård och hembesök har justering gjorts så det står samma 
summa i hela dokumentet. 
 
I Kungsörs gästhamn finns husbilställplatser samt servicehuset Kajutan. 
Idag är avgiften för kommunala husbilställplatser 100 kronor per natt, 
önskas el tillkommer 30 kronor. 
Kungsörs privatdrivna camping erbjuder husbilställplatser, här är avgiften 
för husbilställplats 290 kronor per natt inklusive el. För att undvika att 
kommunen utsätter den lokala entreprenören för konkurrens föreslås en 
höjning av avgiften på de kommunala husbilställplatserna i Kungsör, till 250 
kronor per natt och önskas el tillkommer 50 kronor per natt.  
Gästhamnsavgiften för båt är idag 100 kronor per dygn, önskas el 
tillkommer 30 kronor. Gästhamnsavgiften föreslås höjas till 150 
kronor per dygn och önskas el tillkommer 50 kronor per dygn. 
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Avgifter inom socialtjänsten 
Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-28, § 219  
Reviderade av kommunfullmäktige 2011-12-19, § 232 (städavgift) 
Reviderade av kommunfullmäktige 2012-12-10, § 129 
Reviderade av kommunfullmäktige 2015-09-07, § 117 
Reviderade av kommunfullmäktige 2016-09-05, § 133 (ny maxtaxa) 
Reviderade av kommunfullmäktige 2017-09-11, § 129 
Reviderade av kommunfullmäktige 2018-11-12, § 26 
Reviderade av kommunfullmäktige 2018-12-10, § 63 
Reviderade av kommunfullmäktige 2019-04-08, § 48 
Reviderade av kommunfullmäktige 2019-11-25, § 194 
Reviderade av kommunfullmäktige 2020-04-06, § 43 (nya måltidsavgifter) 
Reviderade av kommunfullmäktige 2020-09-14, § 129 (färdtjänst) 
Reviderade av kommunfullmäktige 2021-11-29 § 202 (taxebilaga för kommunen 

antagen) 
 

Ingen betalar mer för omvårdnad och beviljade hemtjänstinsatser än vad avgifts-
utrymmet tillåter och aldrig mer än den s.k. maxtaxan. Det innebär ett högkost-
nadsskydd med en högsta avgift för hemtjänst och omvårdnad i ordinärt och sär-
skild boende och kommunala hälso- och sjukvård.  
Maxtaxan beräknas som en tolftedel av 0,5392 x prisbasbeloppet. För 2022 är 
maxtaxan 2 170: - i månaden. 
 
1. Måltidsavgifter 
Inga måltidsavgifter ingår i högkostnadsskyddet. 

Måltidsavgifter i Mistelns restaurang, pensionärer 
Alla måltider måste betalas kontant, via swish eller via kortbetalning. Inga mål-
tider kan från 2020-04-01 skrivas upp på lista i restaurangen. 
 
Med dryck avses dricka/lättöl/mjölk/måltidsdryck. 
 

Lunch, inklusive smör, bröd och dryck 67 kr/måltid 
Middag 51 kr/måltid 
Kaffe, kaka, smörgås, glass 10 kr/styck 

 
 
Måltidsavgift för mattjänst i hemtjänsten, matlåda 
Biståndsbeslut vid behov av matleverans.  
 

Kyld matlåda (exklusive alla tillbehör, inklusive 
utkörning) 

62 kr/måltid 
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Måltidsavgifter i Mistelns restaurang, ej pensionärer 
Alla måltider måste betalas kontant, via swish eller via kortbetalning.  
 

Lunch, inklusive smör, bröd och dryck 87 kr/måltid 
Varm lunchlåda, inklusive råkost 77 kr/måltid 
Kaffe, kaka smörgås, glass 10 kr/styck 

 

Måltidsavgifter för personer i daglig verksamhet LSS samt bostad 
med särskild service 

Kyld matlåda, exklusive smör, bröd och dryck 62 kr/måltid 
Middag, exklusive smör, bröd och dryck 51 kr/måltid 

 
 
Måltidsavgifter LSS –Korttidstillsyn, Karlavagnens fritidsverksamhet   
Vid korttidstillsyn utanför det egna hemmet för skolungdom över 12 år samt  
under lov, enligt 9 § 7 p LSS, tas en avgift ut för mat. Resor från korttidstillsyn 
betalas av omsorgstagaren/vårdnadshavaren. Om insatsen köps av en annan 
kommun/vårdgivare ska måltidsavgiften motsvara dennes gällande måltidstaxa, 
dock aldrig högre än vid korttidstillsyn inom kommunens egen regi.  

  
Kostnad måltider 12–15 år 16 och äldre   
Frukost 15 20   
Mellanmål 15 20   
Heldag vid lov 75 85   

  
       Korttidsvistelse 
       Korttidsvistelse i korttidshem, stödfamilj eller på läger. Vid insats i form av  
       korttidshem, stödfamilj eller läger enligt 9 § 6 p LSS. Resor till och från korttids- 
      vistelsen betalas av omsorgstagaren/vårdnadshavaren. Om insatsen köps av en 
      annan kommun/vårdgivare ska måltidsavgiften motsvara dennes gällande 
       måltidstaxa, dock aldrig högre än vid korttidsvistelse inom kommunens egen regi. 
 

Åldersgrupp Heldag Reducerad dag 
0-6 65 33 
7-12 82 41 
13-15 98 49 
16 och uppåt 108 54 

  
Avgift enligt reducerad dag tas ut när vistelsen inte omfattar lunch eller middag. 
Egenavgift i samband med koloni och läger beräknas för olika arrangemang. 
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Måltidsavgifter LSS – Karlavagnens fritidsverksamhet 
a) Måltider för barn och unga 
Ålder 0-5 år 

Frukost 8 kr/måltid  
Lunch 11:50 kr/måltid 
Mellanmål 8 kr/måltid 
Middag 11:50 kr/måltid 
Ålder 6-9 år     
Frukost 12 kr/måltid  
Lunch 17:50 kr/måltid 
Mellanmål 12 kr/måltid 
Middag 17:50 kr/måltid 

Ålder 10-13 år 
Frukost 14 kr/måltid  
Lunch 20 kr/måltid 
Mellanmål 14 kr/måltid 
Middag 20 kr/måltid 

Ålder över 14 år 
Frukost 17 kr/måltid  
Lunch 24:50 kr/måltid 
Mellanmål 17 kr/måltid 
Middag 24:50 kr/måltid 

 
 
 
Måltidsavgifter Juvelen 

Mat i samband med dagverksamhet (mer än 4 timmar) 97 kr/dag 
 
Måltidsavgifter korttidsvistelse och växelvård, Socialtjänstlagen 
Vid planerad frånvaro debiteras ingen avgift under förutsättning att maten 
avbeställs senast klockan 8.00 två dagar innan planerad frånvaro. 
Vid akut vårdinrättning debiteras ingen avgift. 

Måltidskostnad korttidsboende 123 kr/dygn 
 
 
Måltidsavgift i särskilt boende och Misteln (abonnemang) 
Full avgift debiteras från och med den dag personen tar platsen i besittning. På 
motsvarande sätt debiteras ingen avgift för den dag som personen lämnar platsen. 
Vid planerad frånvaro debiteras ingen avgift under förutsättning att maten 
avbeställs senast klockan 8.00 två dagar innan planerad frånvaro. 
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Vid akut vårdinrättning debiteras ingen avgift. 
För att få tillgång till matabonnemang krävs ett biståndsbeslut. 

Matabonnemang för den som bor i särskilt boende 
(frukost, lunch, middag och mellanmål) 

 
3 540 kr/mån 

Matabonnemang för den som äter på Misteln (lunch eller 
middag)  

1 770 kr/mån 

Matabonnemang varm matlåda på Misteln 1 770 kr/mån 
Matabonnemang kall matlåda på Misteln 1 770 kr/mån 
Matabonnemang för den som äter på Misteln (lunch, 
middag samt kaffe och kaka) 

3 540 kr/mån 

 
2. Omvårdnadsavgifter 
Omvårdnadsavgifter ingår i högkostnadsskyddet.  
Full avgift debiteras från och med den dag personen tar platsen i besittning. På 
motsvarande sätt debiteras ingen avgift för den dag som personen lämnar platsen. 
 

Korttidsvistelse och växelvård 72 kr/dygn 
Särskilt boende – Södergården - Maxtaxa 2 170 kr/mån 

 
 

3. Förbrukningsvaror, särskilt boende 
Förbrukningsvaror på särskilt boende innefattar dagligvaror som främst an-
vänds för vård och skötsel av hemmet (som t.ex. tvätt- och rengöringsmedel, 
toalett- och hushålls-papper). Dessa debiteras enligt konsumentverkets 
referensvärden. Förbehållsbeloppet minskas med avgiften. 
 

Förbrukningsvaror på särskilt boende  123 kr/mån 

 
4. Hemtjänstavgift 

 
Biståndsprövade hemtjänstinsatser 
Hemtjänstavgifterna ingår i högkostnadsskyddet. Avgiften för följande bistånds-
prövade insatser baseras på ett timpris om 385 kr/timma. 
Vid annan frånvaro än sjukdom ska den enskilde minst en vecka i förväg avsäga 
sig hemtjänsten för att inte debiteras kostnaden. 
Hemtjänstavgift för makar debiteras den av makarna som har insatsen. Skulle 
båda makarna ha hemtjänstinsats debiteras var make för sig. 
 

Enstaka hemtjänstinsatser – upp till maxtaxa 5,7 
timmar/månad 

385 kr/timme 

Maxtaxa från 5,7 timmar/månad 2 170 kr/mån 
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Installation av trygghetslarm 205 kr 
Trygghetslarm 256 kr/mån 
Larmbesök av hemtjänst 385 kr/timma 
Borttappad larmknapp 974 kr 

 
Bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen för kostnader för att verkställa ett 
beslut som bosättningskommunen fattat (2 a kap. 7 § SoL). Sådan ersättning ska betalas 
enligt bosättningskommunens ersättningsnivå för motsvarande insats.  

 

5. Avgifter för hemsjukvård och hembesök 
 

Inskrivna i hemsjukvården betalar en månadskostnad. Övriga debiteras endast ett 
besök per dag dock maximalt 440:- 450: -/månad. 

 
Inskriven i hemsjukvård 450 kr/mån 
Hembesök dagtid 07:00-17:00  113 kr/besök 
Hembesök övrig tid samt helger  185 kr/besök 
Högst 440 450 kr/månad vid enstaka hembesök  

 
6. Öppenvårdstaxa Öppenvårdsenheten 
För externa kunder som nyttjar Resursteamets öppenvård gäller följande taxa: 

Drogkontroll  359 kr 
Återpreventionskurs, ÅP 5 125 kr 
Haschavvänjningsprogram, HAP 6 150 kr 
Enskilda behandlingssamtal 1 025 kr 
Familjebehandling per timme och per behandlare  1 025 kr 
ADDIS 6 150 kr 
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För klienter inom Kungsör  

Drogkontroll till klienter utan remiss 256 kr 
Drogkontroll till klienter med remiss 0 kr 

 
 
7. Placeringar  

 
Skyddat boende, vuxen  82 kr/dygn 
Skyddat boende, barn 0-5 år 40 kr/dygn 
Skyddat boende, barn 6-9 år 58 kr/dygn 
Skyddat boende, barn 10-13 år 68 kr dygn 
Skyddat boende, barn 14-  82 kr/dygn 

 
Vuxna placerade 82 kr/dygn 

 
 

8. Dödsboförvaltning  
 

Dödsboförvaltning   477 kr/timme 
 

 
9. Färdtjänst 
 
Egenavgift  
Betalning sker direkt till taxiföraren med en summa motsvarande 30 procent av rese-
kostnaden. Lägsta avgift är 50 kronor per enkelresa och person. Vid samåkning betalar 
varje resande 25 procent av sin andel, lägsta avgift är 45 kronor per enkelresa och 
person. 
Egenavgift med specialfordon är 20 procent av resekostnaden, lägsta avgiften är 50 
kronor per enkelresa och person. 
 
Lägre egenavgift för vissa resor 
Följande resor faktureras egenavgiften: 

• Resor till och från dagverksamhet enligt Socialtjänstlagen (SoL) och daglig 
verksamhet enligt Lagen om stöd och service för funktionshindrade (LSS) inom 
kommunen har en fast avgift med 20 kronor per enkelresa. 

• Resor till och från dagverksamhet och daglig verksamhet enligt LSS utom 
kommunen har en lägre fast avgift med 40 kronor per enkelresa. 

• Resor till och från korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 Lagen om 
stöd och service för funktionshindrade (LSS) har en fast avgift med 40 kronor per 
enkelresa. 
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Resa i annan kommun 
Färdtjänstberättigad får resa i annan kommun vid högst tjugo enkelresor per år. 
Egenavgiften är 3 kronor/kilometer dock lägst 50 kronor per enkelresa och person. 

Ledsagare 
Betalar ingen avgift 

Medresenär 
Medresenär betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade. 

Arbetsresor och resor till vuxenstudier med färdtjänst 
Arbetsresor och resor till vuxenstudier inom Kungsörs kommun eller till annan kom-
mun inom ett normalt pendlingsavstånd ska erbjudas färdtjänstberättigad till samma 
taxa som ett ordinarie periodkort inom den allmänna kollektivtrafiken. Detta under 
förutsättning att läkarintyg styrker att egen bil och allmänna kommunikationsmedel ej 
kan användas. 
 
10. Tillämpningsföreskrifter 
Socialnämnden utformar tillämpningsföreskrifter till dessa avgifter. 
 

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

Dessa avgifter gäller från och med den 1 januari 2022. 
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Taxa för ställplats för husbil 
Antagen av kommunfullmäktige 2014-05-12, § 54 
Aktualiserad av kommunfullmäktige 2021-11-29, § 202 (inga förändringar) 
Reviderad av kommunfullmäktige 2022-xx-xx, § xx 
 
 
 
 
Ställplatser för husbil finns vid gästhamnen. Dessa kan inte förbokas. 
 
Taxa för ställplats är 100 250 kronor per natt. Önskas el tillkommer 30 50 kronor 
per natt. 
 
Vid behov av fullskalig ställplats hänvisas till campingen. 
 

_______________ 
 

. 
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Taxa för gästhamnen 

Reviderad av kommunfullmäktige 2014-05-12, § 62  
Reviderad av kommunfullmäktige 2021-11-29, § 202 (taxehöjning)  
Reviderad av kommunfullmäktige 2022-xx-xx, § xx 
 
 
 
Gästhamnen 
Gästhamnsavgift 100 150 kr/dygn 
El 30 50 kr/dygn 
 
Hyra av Kajutan 
- Föreningar 205 kr/tillfälle 
- Allmänhet 510 kr/tillfälle 
 

______________ 
 

Taxan ersätter tidigare taxa antagen av kommunfullmäktige 1996-12-16, § 151 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 108 Årsredovisning och koncernredovisning 
2021 - Kungsörs kommunföretag AB 
Diarienummer KS 2022/43 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige lägger årsredovisning och 
koncernredovisning 2021 jämte revisionsberättelse för Kungsörs 
Kommunföretag AB med godkännande till handlingarna. 
Kommunstyrelsen beslutar vidare att ge ombudet till bolagsstämman i 
uppdrag att rösta för att  
-godkänna årsredovisning med koncernredovisning 2021 för Kungsörs 
Kommunföretag AB inklusive förslag till vinstdisposition 
-bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
verksamhetsår 2021. 
Kommunstyrelsen beslutar även att den verksamhet som bedrivits i 
Kungsörs Kommunföretag AB samt dotterbolag under verksamhetsår 2021 
är förenlig med det kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna. 

Sammanfattning 
Moderbolaget i kommunens bolagskoncern – Kungsörs Kommunföretag AB 
– har upprättat årsredovisning, koncernredovisning och 
bolagsstyrningsrapport för räkenskapsår 2021. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 

Skickas till 
Kungsörs kommunföretag AB 
Samtliga dotterbolag 
Förtroendevalda revisorer 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-05-30 
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Moderbolaget i kommunens bolagskoncern – 
Kungsör Kommunföretag AB – har upprättat 
årsredovisning, koncernredovisning och 
bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2019. 

Vår handläggare 
sara.jonsson@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Årsredovisning och koncernredovisning 2021 
inklusive uppföljning av internkontroll - 
Kungsörs kommunföretag AB 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige lägger årsredovisning och 
koncernredovisning 2021 jämte revisionsberättelse för Kungsörs 
Kommunföretag AB med godkännande till handlingarna. 
Kommunstyrelsen beslutar vidare att ge ombudet till bolagsstämman i 
uppdrag att rösta för att  
-godkänna årsredovisning med koncernredovisning 2021 för Kungsörs 
Kommunföretag AB inklusive förslag till vinstdisposition 
-bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
verksamhetsår 2021. 
Kommunstyrelsen beslutar även att den verksamhet som bedrivits i 
Kungsörs Kommunföretag AB samt dotterbolag under verksamhetsår 2021 
är förenlig med det kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna. 

Sammanfattning 
Moderbolaget i kommunens bolagskoncern – Kungsörs Kommunföretag AB 
– har upprättat årsredovisning, koncernredovisning och 
bolagsstyrningsrapport för räkenskapsår 2021. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-05-23 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/43 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
  

Organisationsnr 
212000-2056 
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KS 2022/43 
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Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

Skickas till 
Kungsörs kommunföretag AB 
Samtliga dotterbolag 
Förtroendevalda revisorer 
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Diarienummer 
KS 2022/43 
Er beteckning 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kungsörs kommun bildade vid årsskiftet 2008/2009 en bolagskoncern med 
Kungsörs Kommunföretag AB som moderbolag. Kungsörs Kommunteknik 
AB förvaltar verksamhetsfastigheter och sköter drift och underhåll av mark 
och gata åt kommunen. Kungsörs Vatten AB har hand om 
vattenförsörjningen för kommunens invånare. Kungsörs Fastighets AB är 
det allmännyttiga bostadsbolaget med ändamålet att främja 
bostadsförsörjningen i Kungsör.  
Moderbolaget ansvarar för att kommunfullmäktiges direktiv verkställs inom 
bolagskoncernen och samordnar och utvecklar företagens verksamheter. 
Moderbolaget ska även genom ledning, styrning, samordning och kontroll 
tillvarata de möjligheter till effektivisering som finns mellan de kommunala 
företagen och kommunen. 
Resultatet för moderbolaget uppgår till 1 tkr år 2021. Soliditeten uppgår till 
82 procent. Det motsvarar samma nivå som de senaste tre åren (2018–2020). 
Årets samlade resultat i kommunkoncernen 2021 uppgår till 4 654 tkr. 
Soliditeten i bolagskoncernen uppgår till 10,1 procent. Det är något lägre än 
förra året (10,8 procent). 
I 6 kap. 9 § kommunallagen sägs att kommunstyrelsen i årliga beslut för 
sådana bolag som är hel- eller delägda ska 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. 
Med kommunala befogenheter avses den kommunala kompetensen enligt 
kommunallagen, det vill säga de grundprinciper som utgör ramen för vad en 
kommun får ägna sig åt. De kommunalrättsliga principerna kan 
sammanfattas enligt följande:  
1. verksamheten ska vara av allmänt intresse,  
2. verksamheten ska ha anknytning till kommunens område eller dess 
medlemmar (lokaliseringsprincipen),  
3. kommunen får inte utföra uppgifter som enbart ankommer på någon 
annan, t.ex. staten eller annan kommun,  
4. kommunen får inte understödja enskilda personer och företag,  
5. näringsverksamhet ska bedrivas utan vinstsyfte,  
6. kommunen får inte ta ut högre avgifter än vad som svarar mot kostnaden 
för den tjänst som tillhandahålls (självkostnadsprincipen),  
7. kommunmedlemmarna ska behandlas lika (likställighetsprincipen),  
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8. kommunen får inte fatta retroaktiva beslut. 
Bedömningen av de kommunala bolagens verksamheter görs med stöd av 
årliga rapporter från bolagsstyrelser och från lekmannarevisorer samt den 
löpande information om bolagens verksamhet som rapporteras av bolagen 
till kommunstyrelsen och i samband med ägardialoger. 
 

Page 92 of 216



Page 93 of 216



Page 94 of 216



Page 95 of 216



Page 96 of 216



Page 97 of 216



Page 98 of 216



Page 99 of 216



Page 100 of 216



Page 101 of 216



Page 102 of 216



Page 103 of 216



Page 104 of 216



Page 105 of 216



Page 106 of 216



Page 107 of 216



Page 108 of 216



Page 109 of 216



Page 110 of 216



Page 111 of 216



Page 112 of 216



Page 113 of 216



Page 114 of 216



Page 115 of 216



Page 116 of 216



1 

  KKAB 2021/18 

Antagen av styrelsen 2022-03-15 

Kungsörs Kommunföretag AB  2022- 
556771-5494 
 
Claes-Urban Boström 
Verkställande direktör 
 

Bolagsstyrningsrapport avseende 2021 

1. Inledning 
 
Delar av Kungsörs kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform. Stora värden är samlade i 
bolagen och bolagens ekonomiska verksamhetsmässiga utveckling har en stor betydelse för 
kommunens utveckling samt för medborgarna i kommunen. Det är därför av betydelse att den 
verksamhet som bedrivs i bolagsform innehållsmässigt samordnas med kommunens övriga 
ambitioner att ge medborgarna en god livssituation och att alltid försöka se till kommunens 
och kommuninnevånarnas bästa. 
 
Tydlig och väl avvägd rollfördelning skall råda mellan kommunen, bolagsstämman, bolags-
styrelsen, bolagsledningen, revisorerna och lekmannarevisorerna. Ansvaret för kommunens 
bolagsstyrning ligger ytterst i fullmäktige. I kommunallagen KL 6:1 behandlas kommunsty-
relsens uppsiktsplikt över kommunal verksamhet som bedrivs i företag och kommunalförbund 
som kommunen är ägare/medlem i.  
 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt innebär att årligen pröva om den verksamhet som bolaget 
har bedrivit under föregående år har varit förenlig med det fastställa kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är 
fallet, ska den lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. Detta görs i 
samband med årsbokslut. Utöver det ska samtliga verkställande direktörer 2 gånger per år 
informera kommunstyrelsen om bolagens utveckling. 
 
Enligt ”Bolagspolicy för styrning av koncernen Kungsörs Kommunföretag AB”, antagen av 
kommunfullmäktige 2021-05-10, ska Kungsörs kommuns bolag årligen upprätta en särskild 
rapportering om bolagsstyrningsfrågor. I bolagspolicyns avsnitt 7 redovisas de ämnesområden 
som rapporten ska omfatta. Bolagspolicyn är reviderad av KF 2021-05-10. 
 
Bolagsstyrningsrapporten kan vara en egen rapport eller en del av årsredovisningen. Då bo-
lagsstyrning är ett kontinuerligt arbete har beslut fattats om att varje bolag ska upprätta en 
separat bolagsstyrningsrapport samt i årsredovisningen lämna en kort sammanfattning av bo-
lagsstyrningen. Samtliga bolag har sedan några år upprättat årliga Bolagsstyrningsrapporter 
som ett komplement till årsredovisningen. 
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2. Rapportens innehåll 
 
Bolagsstyrningsrapporten redogör för följande punkter: 
 
• Utvärdering av styrelse och verkställande direktör 
• Hur styrelsearbetet bedrivits 
• Bedömning och uppföljning av bolagets risker 
• Interkontroll 
• Kommunikation med revisorerna 
• Ärenden som överlämnats till kommunen 
• Uppföljning av ändamål, ägardirektiv och andra styrdokument 
• Uppföljning och rapportering av de finansiella målen 
• Uppföljning av kommunstyrelsens uppsiktplikt  
• Kompetensförsörjning  
• Uppföljning av verksamhetsmål 

3. Rapport 
 
3.1 Utvärdering av styrelsen och verkställande direktören. 
Styrelsen ansvarar för organisationen och förvaltningen av bolagets angelägenheter i enlighet 
med gällande lagar och andra regler som gäller för bolaget. 
I slutet av 2021 har en särskild styrelseutvärdering genomförts där styrelseledamöterna fått 
värdera följande sakområden: 
- Strategier och mål 
- Investeringsbeslut 
- Rapportering och Kontroll 
- Organisation och verkställande ledning 
- Styrelsens arbetsformer 
- Styrelsens sammansättning och övergripande funktion, samt 
- Styrelseledamöternas egen kompetens och arbete i styrelsen 
Resultaten för 2021 är goda och styrelsen bedömer att den har en lämpligt sammansatt kom-
petens för att kunna utföra sina uppgifter och att dess arbetsformer är funktionella. Styrelsen 
har under 2021 på ett systematiskt och målmedvetet sätt fortsatt att medverka till utvecklingen 
av ägarstyrningen av bolagen liksom vid revideringen av styrdokumenten. Ägardialoger med 
dotterbolagens styrelser sker två gånger per år, s.k. Bolagsdagar. Revisorerna har från 2018 
bjudits in till dessa möten. 
Vid utvärderingen av verkställande direktörerna, finner styrelsen att han har fullgjort sina åta-
ganden och att han har ägnat uppdraget den tid och omsorg som erfordras samt på ett sätt an-
svarat för att styrelsen försetts med den information och de underlag som den behöver för sitt 
arbete. Det som framkommit i utvärderingen är att det önskas mera information vad som sker 
i dotterbolagen.  
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3.2 Hur styrelsearbetet bedrivits 
Styrelsens sammansättning under året. 
Ordinarie styrelseledamöter 
Mikael Peterson, ordförande (S) 
Linda Söder Jonsson, ledamot (S) 
Stellan Lund, vice ordförande (M) 
Reijo Peräläinen, ledamot (L)  
Madelene Fager, ledamot (C) 
 
Verkställande direktör 
Claes-Urban Boström. 
 
Styrelsen har under året hållit sex protokollförda sammanträden och en årsstämma. 
 
Revisorer 
Auktoriserad revisor    
Johan Tingström, revisor PwC  
 
Lekmannarevisor   Lekmannarevisorsuppleant 
Håkan Sundström   Lars Wigström 
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3.2.1 Närvaro vid styrelsemöten 2021-01-01—2021-12-31 
  

2021-03-16 2021-04-08 2021-05-25 2021-06-15 2021-09-28 2021-11-23 
Namn       
Mikael Peterson,  
ordförande 

X X X  X X 

Linda Söder Jonsson, 
ledamot 

X X     

Stellan Lund, 
vice ordförande 

X X X X X X 

Reijo Peräläinen,  
ledamot 

X X X X X X 

Madelene Fager, 
ledamot 

X X X X X X 

VD       
Claes-Urban Boström X X X X X X 
Sekreterare       
Eva Ottosson X  X X X X 

 
3.2.2 Närvaro vid stämma och ägardialoger 
 

Bolagsdag 
Ägardia-

log/stämma 
2021-05-31 

Bolagsdag  
Ägardialog 
2021-12-06 

Namn   
Mikael Peterson,  
ordförande 

X X 

Linda Söder Jonsson, 
ledamot 

X X 

Stellan Lund, 
Vice ordförande 

X X 

Reijo Peräläinen, 
ledamot 

X X 

Madelene Fager, 
ledamot 

X X 

VD   
Claes-Urban Boström X X 
Sekreterare   
Eva Ottosson X X 

 
 
3.3 Bedömning och uppföljning av bolagets risker 
Avkastningskravet från ägaren, Kungsörs kommun, riktas mot moderbolaget Kungsörs Kom-
munföretag AB, som i sin tur fördelar detta till dotterbolagen utifrån mål, marknadsmässig 
avkastning och risker inom respektive verksamhet. Då moderbolaget utgör ett holdingbolag 
för dotterbolagens aktier bedöms inga egna ekonomiska risker föreligga. 
 
3.4 Internkontroll 
Samtliga bolag ingår sedan några år tillbaka i det nya mål- och resultatstyrningssystemet som 
införts för hela koncernen. Som ett led i detta träffar kommundirektören och ekonomichefen 
regelmässigt samtliga verkställande direktörer för ekonomisk avrapportering samt uppföljning 
av måluppfyllelse. 
Styrdokumenten för bolagen, såsom Bolagspolicy, Arbetsordning och VD-instruktion, Inter-
kontrollplan och attesträtter revideras vid verksamhets- och marknadsmässiga förändringar.  
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Ägardirektiven revideras årligen. Uppsiktsskyldigheten uppfylls bl.a. genom att kommundi-
rektören tillsänds samtliga protokoll. 
Under 2021 har ägardialoger skett vid två tillfällen, vilket innebär att moderbolagets styrelse, 
träffar respektive dotterbolags styrelse för dialog i enlighet med bolagspolicyns avsnitt 1.4. 
Vid kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedningar har respektive bolags VD redogjort 
för bolagens resultat, prognos och framtidsplaner. 
 
Internkontrollplan – diarienummer KKAB 2021/6 
En Internkontrollplan för 2021 har antagits av styrelsen den 15 mars 2021. 
Resultatet från uppföljningen påvisar inga avvikelser eller felaktigheter. 
 

Rutin 
- kontrollmoment (Vad?) 

Risk-
värde 

Metod 
(Hur?) 

Uppföljning 
(När?) 

Ansvarig 
(Vem?) 

Rapport 
till 

Delegering* 

- Delegationsordningen är ett 
kommunalt styrdokument.  

- Bolagets motsvarighet är 
Ägardirektiv, Bolagspolicy, 
Bolagsordning, Arbetsordning, 
VD-instruktion, attest- och 
firmateckningsordning. Kon-
troll att samtliga dokument är 
aktuella. 

9 Komplett ge-
nomgång av 
bolagets styrdo-
kument. 

1 gång/år Sekreteraren VD 

Arbetsordningen och VD-instruktionen är antagna av styrelsen den 23 november 2021. Attesträttigheter är antagna 
2021-06-15. Firmateckningsordningen är aktuell och registrerad hos Bolagsverket. Ägardirektiv 2022 är antagna av KF 
2021-05-10. Bolagspolicyn är reviderad och antagen av KF 2021-05-10. Bolagsordningen är reviderad och antagen av 
KF 2019-11-11 och registrerad hos Bolagsverket. 
Dokumenthantering* 

- Att aktuell dokumenthante-
ringsplan finns och är tillgäng-
lig och relevant. 

9 Komplett genom-
läsning. 

1 gång/år Sekreteraren VD 

Någon dokumenthanteringsplan är inte framtagen och ej heller aktuell för moderbolaget. 
General data protection regulation 
(GDPR)*  

- Rutiner och processer för säker 
hantering av personuppgifter 

- Rutiner och processer för säker 
hantering av personregister 

8 Kontroll av regis-
ter, delegater och 
processer 

1 gång/år Sekreteraren VD 

Nytt dataskyddsombud har utsetts av styrelsen den 16 mars 2021. 
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Representation 

- Reglerna följs 

8 Genom ekonomi- och 
uppföljningssystem 

Vid aktualitet Ekonom VD 

Inga avvikelser att rapportera. 
Konferens- eller utbildningskostnader med lunch eller annan förtäring ska enligt styrelsens beslut den 24 november 2021 
täckas upp av dotterbolagen, vilket har skett. 
Rätt arvode 

- Rätt arvode till rätt per-
son. 

8 Genom ekonomi- och 
uppföljningssystemet 

Tertialvis Ekonom VD 

Inga avvikelser att rapportera. 
Närvarolistor 

Närvarolistor hålls tillgängliga 
med aktuella uppgifter 

2 Kontrollen sker via 
mappstruktur 

Kontinuerligt Sekreteraren VD 

Närvarolistorna finns tillgängliga i pärmar hos sekreteraren och på lönekontoret hos VMKF. Närvaro rapporteras vid 
varje sammanträdestillfälle. 

 
 
3.5 Kommunikation med revisorerna 
Kommunikationen med bolagets auktoriserade och lekmannarevisorer sker genom att dessa 
tillsänds styrelsens protokoll. Även andra dokument som anses ha betydelse skickas till revi-
sorerna, för att ge dem möjlighet att följa verksamheten. Revisorerna inbjuds att närvara vid 
de s.k. Bolagsdagarna som arrangeras två gånger per år. 
 
 
3.6 Ärenden som överlämnats till kommunen 
Av ”Bolagspolicy för styrning av koncernen Kungsörs Kommunföretag AB” p. 1.2.1 framgår 
att: ”Fullmäktige ska ges tillfälle att ta ställning, innan bolaget beslutar i frågor som är av 
principiell art, eller annars av större vikt. Det slutliga avgörandet om frågan ska underställas 
fullmäktige görs av kommunstyrelsen.” 

- Ägardirektiv, Bolagspolicy och beslut om koncernbidrag har överlämnats till kommunsty-
relse för ställningstagande med slutgiltigt beslut av kommunfullmäktige. 

 
 
 
3.7 Uppföljning av ändamål, ägardirektiv och andra styrdokument 
Av ägardirektiven framgår att moderbolaget ska ansvara för att: 

• inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal verksamhet enligt kom-
munallagen, genom ledning, styrning, samordning och kontroll tillvarata de möj-
ligheter till effektivisering som finns mellan de kommunala företagen och kom-
munen. 
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Under 2021 har ägardirektiven diskuterats vid varje styrelsemöte. Efter beslut i 
styrelsen kommer några punkter ur ägardirektiven diskuteras vid varje styrelse-
möte. 

• minska risktagandet inom bolagssfären, effektivisera verksamheten genom ökad 
samverkan och samordning mellan bolagen och med kommunen, bibehålla och 
utveckla ekonomin på såväl kort som lång sikt samt att bidra till stärkt ägarstyr-
ning och effektiv ägarkontroll. 

Ägarstyrning och ägarkontroll bedöms ha stärkts genom dels de reviderade styrdokumenten, 
dels genom ägardialoger och bolagsstyrningsrapporter och även genom tätare uppföljning av 
ägardirektiven.  
 

• dotterbolagens verksamhet bedrivs utifrån affärsmässig samhällsnytta, under 
iakttagande av den lagstiftning som reglerar de olika verksamheterna samt av det 
kommunala ändamålet med verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt som 
vårdar kapital och ger skälig avkastning med hänsyn till en ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt hållbar utveckling. 

 
Den skärpta ägarstyrningen och ägarkontrollen syftar till att tillse detta. Bolagen deltar aktivt i 
uppföljning av kommunens och koncernens gemensamma mål- och resultatstyrningsmodell. 
 

• bolagets medelsförvaltning sker på ett effektivt sätt och med tillfredsställande 
säkerhet 

 
Då moderbolaget utgör ett holdingbolag för dotterbolagens aktier kan den egna medelsför-
valtningen inte bedömas. 
 
3.8 Uppföljning och rapportering av de finansiella målen 
Moderbolaget saknar egna finansiella mål. Däremot kommer de årliga kostnader som uppstår 
i moderbolaget (t.ex. styrelsearvoden och revision) att fördelas till de övriga dotterbolagen. 
 
Avkastningskravet, riktat till dotterbolagen, är först och främst till för att konsolidera koncer-
nen för framtida investeringar, reinvesteringar och strukturåtgärder. Vid en bedömd överkon-
soldering kan ägaren, kommunen, begära utdelning. En dialog kring dotterbolagens förslag till 
bokslutsdispositioner sker varje år i syfte att underlätta ägarens bedömning i dessa frågor.  
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3.9 Uppföljning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
Under 2019 infördes en utökad uppsiktsplikt genom att inför beredande möte skicka besluts-
underlaget till presidiet. 
Det har även beslutats att VD i KKTAB och KVAB samt VD i KFAB skall informera om 
företagets status muntligen till kommunstyrelsen i samband med delårsbokslut och bokslut. 
Detta har skett under 2021. 
Under 2021 har protokoll, mål, del- och helårsrapporter, bolagsstyrningsrapport, internkon-
trollplan, noteringar från ägardialoger, nyckeltal, mängförteckningar och styrelseutvärderingar 
sänts över till kommunstyrelsen för kännedom. 
Kompetensförsörjning 
Bolaget har inte genomfört någon kompetensförsörjning under 2021. 
 
3.10 Uppföljning av verksamhetsmål 

Styrelsen har antagit mål för 2021 den 25 maj 2021. 
Planen tillhör: 
Kungsörs Kommunföretag AB 

År: 2021 

Nämnd eller styrelsemål, tidsatt & mätbart 

1. Moderbolagets mål är att följa upp ägardirektiven och bolagsordningen för dotterbolagen två gånger 
per år 

Ägardialoger sker 2 gånger per år där följande punkter tas upp:  

• Dialog kring eventuella ändringar i Ägardirektiven. 
• Ägardialogens agenda enligt ägardirektiven 
• reflektioner kring uppfyllelse av nuvarande ändamål och ägardirektiv 
• genomgång av bolagets affärs- och verksamhetsplan samt ekonomiuppföljning, om-

världs- och branschanalys inklusive konsekvenser för bolag och ägare 
• aktuella händelser i bolaget och kommunen 
• diskussion om bolagets framtida strategiska inriktning 
• personalfrågor 
• övriga frågor 

Verksamheterna har inte gjort några förändringar som kräver någon revidering av Bolagsordningarna. 

Utvalda delar ur Ägardirektiven följs upp vid samtliga styrelsemöten. 

Ägardirektiven för 2021 har reviderats och beslutats av KF 2021-01-13. 

2. Moderbolaget ska fyra gånger om året ge kommunstyrelsen rapport om koncernens verksamhet och 
utveckling 

Kommunstyrelsen har fått 3 rapporter under 2021. 
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Sida 
1 (2) 

Vår handläggare 
sara.jonsson@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Årsredovisning och revisionsrapport 2021 - 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige godkänner 
årsredovisningen för räkenskapsår 2021 samt beviljar kommunens ledamot 
och ersättare i förbundet ansvarsfrihet. 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen har inkommit med fastställd 
årsredovisning och revisionshandlingar för 2021. Årets resultat uppgår till 
738 tkr.  

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Årsredovisning för beslut om ansvarsfrihet - Samordningsförbundet Västra 
Mälardalen 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

Skickas till 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-05-12 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/47 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
  

Organisationsnr 
212000-2056 
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Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-05-12 
Ert datum 
 

Sida 
2 (2) 

Diarienummer 
KS 2022/47 
Er beteckning 
 

 

Ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen har inkommit med fastställd 
årsredovisning och revisionshandlingar för 2021. Årets resultat uppgår till 
738 tkr och soliditeten har ökat rejält sedan 2017 (från 26,0 % till 73,6 %). 
Revisorerna rekommenderar förbundet att driva verksamheten med förlust 
kommande år därför att kapitalet i förbundet överskrider rekommenderat 
tak. Därför är det budgeterade resultatet 2022 ett underskott med -900 tkr. 
Revisorerna anser vidare att årsredovisningen 2021 är upprättad enligt lagar 
och god sed samt ger en rättvisande bild. 
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ghijklmn�onpqrhsq�tgu�vwxywz{|}yg{o}v~��}��|�}x~~���g��g{�

Page 136 of 216



� ���������

���	
������������������	
��������������������������������������������� �!"#$%&�'()&*)+"�,-"�.(/&�$+0�.*/1(/)2.(3*�,"1(�.*"+0('(/+(�4+$�/-"�5&0�,-"�.(/&�'�6768� �9+*�)3&�5&"&�:#**�&**�;'**&�*<0:'/�'(,="$&*'=(�21�;+$)'0&(�=$�;."�0+*�/1"�'�0+�'(0'5'0'()&*)+"�)=$�,-">.(0+*�,'(&()'+"&"?��������	@������A��B1:+*�;&"�.22(1**)�=C;�.(/&�;&"�2"'="'*+"&*)?��D(0'5'0'()&*)+(�EF!�G(/&�HI6:&"!"&$*'0�$+0�6-2'(/)�3=$$.(�)=$�2"=%+3*#/&"+�;&"�21/1**�.(0+"�;+:&�JKJL�$+0�/=0&�"+).:*&*?��M'::)&$$&()�$+0�.*"+0&"(&�&5�"&22="*+(�NOP�QRS�TUV�WRS�XYQU�Z�[\[�;&"�,-">.(0+*�>%.0'*�'(�*'::�*51�0'/'*&:&�]="3�);=2)�)=$�)&$:&*�0+$�)=$�%=>>&"�$+0�.(/&?�E**�'()&*)2&3+*�&5�,-"+:#)('(/&"�3"'(/�(+."=2)<3'&*"'�;&"�/+(=$,-"*)?��!-">.(0+*�;&"�;&,*�+(�2"=C+))�$+0�$+0:+$$&"(&�3"'(/�>+;=5+*�&5�+(�FD̂_.*5+C3:&"+�,-"�3=$2:+̀&�#"+(0+(�$+0�.(/&�2+")=(+"�$+0�&::5&":'/�2)<3')3�=;#:)&a�)=$�(.�#"�>+):.*&0�=C;�)3&�21/1�JKJJ_JKJb?�7">=/&�3=$$.(�#"�2"=%+3*#/&"+?���4&0�/#::+"�;+$)'0&(c�)1�;&"�0+(�/%="*)�=$�;+:*�.(0+"�JKJL?�!-"�5&"%+�&3*.+::�'(0'5'0'()&*)�,'(()�".>"'3+(�deeWRfgYZYQ�hij�SOkXflUla�)=$�;1::)�.220&*+"&0?�������	
����A��D()&*)+(�EF!�G(/&HI6:&"!"&$*'0�,-:%)�.22�>10+�/+(=$�,-">.(0+*)�)%#:55#"0+"'(/)$&::�=C;�/+(=$�EF!_2"=%+3*+*)�.22;&(0:&0+�.*5#"0+"&"+?�F%#:55#"0+"'(/+(�;&"�/+(=$,-"*)�+(�/1(/�.(0+"�1"+*�=C;�2"+)+(*+"&0+)�'�+(�"&22="*�*'::�,-">.(0+*)�)*<"+:)+�21�%.('$-*+*?��D()&*)+(�m+:&�4''7�;&0+�)%#:55#"0+"'(/�.(0+"�51"+(�JKJL�=C;�+(�):.*3=(,+"+()�;-::)�0'/'*&:*�.(0+"�;-)*+(�0'*�)*<"+:)+(�5&"�'(>%.0+(?�m+:&�4''7�;&"�;&,*�)51"*�&**�,1�0+:*&/&"+a�01�$1:/".22+(�.*"'3+),-00&�$+0�)2"13;'(0+"�)=$�'(*+�;.(('*�>:'"�)5+()3&�$+0>="/&"+�#"�,-"�,1?�9#"$+0�3.(0+�0+�'(*+�,1�,="*)&**�2"=%+3*,'(&()'+"'(/�&5�7BD!?������� �n�oppqrsttruvwxyz{z|}v~r�t��

����������������������������������������������������������

Page 137 of 216



� ���������

��	
������������������������������� !�"��#$�%&'(�)*+�+���+�,���)�����-'��#������#�./&��0��)*+�%'�12���)�34�2���2�%'� �#2���$1��2���5��#��%&%'6���#����#������#�+��� ��2���,!�0������5��#����)"#1����#�6�72$�5���#�5��#����#��2���'8��#�$)�#�9�7� #�#�-4���5��#��%4��!�0�����#���+#��%4�:�$$ �51�%4�7� #�$$!1���#�&4�;2�����/�.,�<����4�1���������#�36��������������������������������������������������������������������=>?@�ABCD�@EFEGHEB�IJIK�L�)"#1�#�$��� #�$$0�������#�#��#��$��#��,!���#����)��)�������#�2#�1$��+#�6�����������������������������������������������������������������������M#���N��7��� !�"��#$�%&'(�)*+�+���+�,���)�����%-��#������#�.'-��0��)*+�'&�12���)�34�2���2�'O�2�����$1��2���5��#��%&%'6�72$�5���#�5��#����#�9�7� #�#�'&��#�$)�#�4���5��#��O��#�$)�#�6�L�)"#1�#��1)��#�����#���������#�#��#��$4�02#��)���0��)������$1����$�����2������)�)�����$���)�#����)��7� )���1)��5���0��25P#�5� ��������)*+��� #�$���1���$��$��$#��$1��,����$�5��#��$�����*+#,6���QRS�TUV�WXYZSS[�Q\XT]\̂�TUV�Ẑ_\X̀̀aXX����)������$,!� 5��#��$�!�"#���#�)�5�2#*1�����)*+�1)��#�#�$5�2#*1����$b��$��$#��+)$�����#���6���cd��ce	fg�fhi��jke	llm		�n�'&&��#������#�����#��7�b�#�#�$�����5� ������������$��$���������n�'&&��#������#�,�����7��$1������#���2��#��5� 5��$)��#� "5�$���)���#��0�$�#�#�$�������$��$#����,�����#���#�$��)������$,!� 5��#����N0$��������6�n�o#��$1���#�)�,!��$�#��5��#�$!1�����2���#b�)$��,!������$#�+5��)��1���1�!�#��5��,������,!� 5��#�$�5� 5���2���$��$#��1������#�)�#��)*+��� #�$$0��6�N��+)���$�02#��,��,!�$��������<����$��$#�6��cd�pqq
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rstuvwxy�zy{|}s~|��r������������r�z�����������������r��r��

Page 143 of 216



� ���������

�	�
��������������������������� ���� ����������������������� ������������������������ !"#$%& ' (#�)('*"' !� +� ,�---�---� ,�---�---�� !"#$%& ' (#�".#'($/ !� ,� 0+�+12�113� 0+�4-4�,56�7�����89�������������� � :�;���<� �=��<���>)($(#) ??$�)('*"' !� � -� 231�>)($(#) ??$�".#'($/ !� � -� 0@�
��������A����A������������������ � :�;���<� �=��:<��B������������� � :�;���<� �=��:<�����	���������������������������	� ���� ����������� �����������C%#*''()(D#')??DE(D$!� � � ��>.!/!)(D$!� 3� ,+�5,3� ,1�25-�� F$##$�.G&�H$("� � 2�564�+1-� 6@-�-+6�I88���8��������������J����� � ��;���==K� =;<��==�I88�������J����� � ��;���==K� =;<��==�� � � �L�����������M��N������������O9����P��� � � �QD '�"$R)'$?� � � ��S! '#�! #T?'$'� � 5,4�,,1� 262�51+��UV!)D'� D '�"$R)'$?� � 1-6�,4+� 325�1+-�WXYYZ�[\[]�̂Z_̀]Za� � b�cde�ebf� ghi�cfj�k"T?/ !� � � ��F.!'l!)#')D$�#"T?/ !� @� 34,�+51� ,51�425�WXYYZ�m̂Xan[o� � dfc�jeg� ceg�fbe�I88��������������M��N������������O9����P��� � b�fch�iid� =;<��==��p(#V$!#lq!H)(/ ?# !� � )(D$� )(D$���

rstuvwxy�zy{|}s~|��r������������r�z�����������������r��r��

Page 144 of 216



� ���������

�	�
������������������
������������������������������ ����� ������ � � ��!"���"#�!$!� %&'�&&(� )*)�%()�+#"!���,-�./���0����1�2�!�!"�31���$,2����"!���� 4� 4�5�����67��8�69��:;�<����6���6=��6>�?��8�6�6����9�@><��� ABC�BBD� �E��AD��� � �F�,�,-GH�,"�,�,-����!.��"!�-$�.��2��,-$�� &�I&(� J)K%�IL%�F�,�,-GH�,"�,�,-����!.��"!�-$�"�#�2��� )4(�IL*� J&*�&%)�� � �
����������6�������@�����8�69��:;�<��� C�C��B�� �AE�C�C�� � �M6�<��9��������� C�C��B�� �AE�C�C�N��1�2$�H�2���1�2�3��!"�O/�0$,� *L4�4K*� (%4�)')�N��1�2$�H�2���1�2�3��!"�"�#!� )�%*'�K(4� *L4�4K*���� �

PQRSTUVW�XWYZ[Q\Z�]P̂�_̀ ab̀ cdefbPdXf_ghifijejfaggjkkPikPdk

Page 145 of 216



� ���������

�	�
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Sammanfattning

 Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet.

 Vår bedömning är att den interna kontrollen varit tillräcklig god.

 Vår sammanfattade bedömning är att de verksamhetsmässiga mål som är 
uppställda enligt förbundsordningen och verksamhetsplanen har uppnåtts. 

 Det egna kapitalet uppgår till 44,3% (20,3%) av årets erhållna bidrag så vår 
bedömning är att det finansiella målet inte uppnås eftersom förbundet inte 
uppnår det rekommenderat tak om 20%. 

 Vår bedömning är att förbundet har uppnått balanskravet för helåret.
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Sammanfattning och rekommendationer
Baserat på den genomförda granskningen bedömer vi
sammantaget att
 att årsredovisningen har upprättats i enlighet med 

god redovisningssed och lag om kommunal 
bokföring och redovisning

 räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande
 att den interna kontrollen varit tillräcklig god
 det egna kapitalet uppgår till 44,3% (20,3%) av årets 

erhållna bidrag så vår bedömning är att det 
finansiella målet inte uppnås eftersom förbundet inte 
uppnår det rekommenderat tak om 20%. 

 att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med 
de verksamhetsmässiga mål som är uppställda 
enligt förbundsordningen och verksamhetsplanen

Vi rekommenderar att 
 styrelsen arbetar aktivt med hur förbundet ska 

arbeta med god ekonomisk hushållning, ha löpande 
kontroll på ekonomi vs budget över året och 
säkerställa hur förbundet ska få ner eget kapital till 
rekommenderat gräns på 20% av erhållna bidrag.

 förbundet sätter upp digitala rutiner för att få en 
smidig hantering av bland annat attester och att 
inget ”faller mellan stolarna” nu när det är ny konsult 
som hanterar ekonomin och inte är på samma plats 
som förbundet. 

 förbundet har kontroll på om det kommer nya 
årsredovisningsmallar under året. 

Västerås den 18 mars 2022

Cecilia Kvist
Auktoriserad revisor 
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Inledning
Vi har på uppdrag av Försäkringskassan genomfört en 
revision av Samordningsförbundet Västra Mälardalen 
för räkenskapsåret 2021.
Revisionen har utförts enligt god revisionssed i Sverige 
samt med beaktande av de regler om revision som 
finns i lag om finansiell samordning vid rehabiliterings-
insatser [2003:1210]. Denna lag föreskriver att 
revisionen ska utföras enligt vad som föreskrivs i 
kommunallagen [2017:725] (KL). I KL 12:1 fastslås att 
revisionen ska utföras enligt god revisionssed.
Auktoriserade revisorer är enligt revisorslagen skyldiga 
att iakttaga god revisorssed och god revisionssed vilket 
ställer krav på hur revisionen utförs och dokumenteras. 
Som medlem i FAR har den auktoriserade revisorn 
även att efterleva FAR:s etiska regler.

Syftet med revisionen är att granska årsredovisningen 
och styrelsens förvaltning för samordningsförbundet.  
Revisorn ska även bedöma om styrelsen i 
samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har 
varit tillräcklig samt att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål 
och verksamhetsmål som är uppställda. 
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Revisionsinriktning
Redovisningen
Vi har gjort en risk- och väsentlighetsanalys över 
samordningsförbundet vilken har utmynnat i att 
följande poster är väsentliga:
 Eget kapital
Till följd av verksamhetens natur och omfattning har vi 
valt att substansgranska samtliga poster som listats 
ovan.

Förvaltningsberättelsen
Lagen om kommunal bokföring och redovisning 
reglerar vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. 
Rådet för kommunal Redovisning (RKR) har också i sin 
RKR R 15 normerat vad som ska ingå i 
förvaltningsberättelsen, den gäller dock från 2020 men 
tidigare tillämplig uppmuntras. Vi har granskat huruvida 
förvaltningsberättelsen i årsredovisningen uppfyller 
dessa regler.

Förvaltning
Vår granskning av förbundets förvaltning har inriktats
mot följande områden:
 Granskning av förbundets intern kontrollplan

baserad i en risk- och väsentlighetsanalys
 Granskning av efterlevnad av lagar och

förbundsordning
 Granskning av att verksamhetsplan och budget 

upprättats och godkänts av förbundsstyrelsen
 Granskning av att väsentliga styrelsebeslut har 

genomförts

God ekonomisk hushållning
Samordningsförbund ska ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet. Förbundsstyrelsen ska 
besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för 
förbundet. 
Vi har granskat i vilken mån förbundet efterlever kraven 
på god ekonomisk hushållning.
Förbundet har inte klarat målet eftersom de inte  
uppnår det rekommenderat tak om 20%. 
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Iaktagelser från granskningen och Rekommendationer
Eget kapital
En rekommenderad gräns är att eget kapital ska uppgå 
till maximalt 20% av årets erhållna bidrag. Det egna 
kapitalet uppgår till 44,3 % (20,3%) av årets erhållna 
bidrag. Att det har ökat beror på pandemin, årets 
resultat var budgeterat till -0 tkr och blev +738 tkr. Vår 
bedömning är att förbundet har bedrivit sin verksamhet 
i så stor utsträckning det har gått under pandemin och 
med lägre kostnader, exempelvis har förbundet haft 
lägre kostnader för utbildningar eftersom de inte har 
skett fysiskt utan digitalt när det har fungerat samt att 
medlemmarna har inte ansökt om stöd som 
budgeterat. 
Rekommendationer

Styrelsen arbetar aktivt med hur förbundet ska arbeta 
med god ekonomisk hushållning, ha löpande kontroll 
under hela året på ekonomi vs budget över året och 
säkerställa hur förbundet ska få ner eget kapital till 
rekommenderat gräns på 20% av erhållna bidrag. 

Ny ekonomifunktion 2022
Förbundet har upphandlat ekonomifunktion som 
började gälla nu under 2022. 
Vi rekommenderar att förbundet sätter upp digitala 
rutiner för att få en smidig hantering av bland annat 
attester och att inget ”faller mellan stolarna” nu när det 
är ny konsult som hanterar ekonomin och inte är på 
samma plats som förbundet. 
I avtalet med nya leverantören  av redovisnings-
tjänster står att leverantören ska vara firmatecknare, 
vilket vi inte anser är lämpligt.  
Enligt delegationsordningen är momsredovisning och 
skatteärenden samt utkvittering värdepost delegerat till 
redovisningsekonomen och ingen annan firma-
teckningsrätt, vilket behöver förtydligas.
Administrativa kostnader
Vi har tidigare nämnt att förbundet har höga 
administrativa kostnader jämfört mot både förbundets 
intäkter och jämfört med andra förbund. 
Det nya avtalet med en annan leverantör innebär lite 
lägre administrativa kostnader men vår bedömning är 
de administrativa kostnaderna fortsättningsvis även 
kommer vara höga och troligen inte marknadsmässiga.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 57 Investering - Infrastruktur Runnabäcken 2 
Diarienummer KS 2022/153 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att utöka 
kommunstyrelsens investeringsbudget med 16 730 tkr för 2022 samt ger 
kommunstyrelsen ett igångsättningsbeslut på 23 914 tkr för investeringen 
Runnabäcken 2. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens investeringsbudget 2022 behöver utökas med 16 730 tkr 
för att genomföra exploateringsinvesteringen Runnabäcken 2. Investeringen 
som genomföras av kommunstyrelsen på Runnabäcken 2 hänförs till 
kommunal infrastruktur, det vill säga väg, park samt övriga grönytor. 
Genomförandet av investeringen är ett måste för att försäljning av tomterna 
vid Runnabäcken 2 kan genomföras. Finansieringen av investeringen av 
Runnabäcken 2 kommer att ske genom fastighetsförsäljning till fem 
entreprenörer. Framtida driftskostnadskonskvenser både i form av 
kapitaltjänstkostnader och driftkostnader för att sköta om det nya området 
kommer att hanteras i kommunens budgetberedning för 2023. 
Presentation av granskningshandlingar gavs på kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Skickas till 
Kommundirektör 
Teknisk chef 
Ekonomichef 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-03-28 
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Vår handläggare 
claes-urban.bostrom@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunfullmäktige 

Investering - Infrastruktur Runnabäcken 2 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att utöka 
kommunstyrelsens investeringsbudget med 16 730 tkr för 2022 samt ger 
kommunstyrelsen ett igångsättningsbeslut på 23 914 tkr för investeringen 
Runnabäcken 2.  

Sammanfattning 
Ärendet om att sätta fart med byggnation av infrastrukturen i området 
Runnabäcken 2 var uppe i KS den 2022-03-28 § 57 där uppdraget från KS 
blev att de avtal som måste och ska tecknas bör göras innan 
kommunfullmäktige fattar sitt beslut. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-06-03 
KS 2022-03-28, § 57 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

  
  

Skickas till 
KKTAB – Rune Larsen 
Ekonomichef – Sara Jonsson 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-06-03 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/153 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 04 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-06-03 
Ert datum 
 

Sida 
2 (2) 

Diarienummer 
KS 2022/153 
Er beteckning 
 

 

Ärendebeskrivning 
 
Runnabäcken 2 är Kungsörs kommuns största nya bostadsområde på lång 
tid och vi har under lång tid planerat och bearbetat marknaden för att på ett 
bra sätt för Kungsör få klart med fem olika byggföretag som bygger ca 20 
bostäder var så att vi kommer upp till områdets totala möjlighet för 108 
bostäder samt en förskola. 
Området kräver en infrastruktur som skall ställas i ordning av vårt 
kommunala tekniska bolag, Kungsörs Kommun Teknik AB.  
Hela infrastrukturen kommer att finansieras genom den markförsäljning 
som kommer ske till dessa fem byggföretag men kostnaden belastar först 
Kungsörs kommun som markägare som sedan får tillbaka pengarna genom 
markförsäljning. 
Den årliga kostnaden för iordningställandet av infrastrukturen kommer vara 
286 000 kronor per år och börjar gälla från halvårsskiftet 2023. Det medför 
att kostnaden för 2023 är 143 000 kr och dessa pengar täcks av 
tomtförsäljning. Ingen ökad driftbudget behövs. 
 
Vi har fyra avtal klara med de fem byggare som avses. Det femte avtalet 
räknar vi med blir klart inom kort.  
Klara byggföretag är Lillskär AB, Västanfors bygg AB, Fastighetsbolaget 
Industritornet AB samt Werner arkitekter AB.  
Dessa byggföretag tecknar vi nu ett markanvisningsavtal med fram till dess 
att Lantmäteriet förrättat en tomtindelning så att vi kan sälja marken till 
dessa företag. Företagen har accepterat ett kvadratmeterpris på 770 kr/kvm 
vilket kommer att täcka kommunens samtliga kostnader för infrastrukturen 
och marken. 
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Vår handläggare 
rune.larsen@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Investering - Infrastruktur Runnabäcken 2 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att utöka 
kommunstyrelsens investeringsbudget med 16 730 tkr för 2022 samt ger 
kommunstyrelsen ett igångsättningsbeslut på 23 914 tkr för investeringen 
Runnabäcken 2. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens investeringsbudget 2022 behöver utökas med 16 730 tkr 
för att genomföra exploateringsinvesteringen Runnabäcken 2. Investeringen 
som genomföras av kommunstyrelsen på Runnabäcken 2 hänförs till 
kommunal infrastruktur, det vill säga väg, park samt övriga grönytor. 
Genomförandet av investeringen är ett måste för att försäljning av tomterna 
vid Runnabäcken 2 kan genomföras. Finansieringen av investeringen av 
Runnabäcken 2 kommer att ske genom fastighetsförsäljning till fem 
entreprenörer. Framtida driftskostnadskonskvenser både i form av 
kapitaltjänstkostnader och driftkostnader för att sköta om det nya området 
kommer att hanteras i kommunens budgetberedning för 2023. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Rune Larsen 
Teknisk chef 

Skickas till 
Kommundirektör 
Teknisk chef 
Ekonomichef 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-03-08 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/153 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 68 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-03-08 
Ert datum 
 

Sida 
2 (2) 

Diarienummer 
KS 2022/153 
Er beteckning 
 

 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har tagit fram detaljplan för ett nytt bostadsområde, 
Runnabäcken 2, med ca 110 stycken nya bostäder. Kommunstyrelsen avser 
att sälja hela bostadsområdet till fem stycken externa entreprenörer som ska 
bygga dessa bostäder. En förutsättning för att försäljningen av Runnabäcken 
2 kan genomföras är att den kommunala infrastrukturen är upprättad så att 
entreprenörerna kan bygga de nya bostäderna. Investeringen ska finanserias 
genom att tomterna säljs till de externa entreprenörerna i takt med att 
investeringsutgifterna sker. Tidplanen för infrastruktursinvesteringen på 
Runnabäcken 2 är att den ska påbörjas under tidig höst 2022. Den totala 
investeringskostnaden för projektet uppgår till 23 914 tkr och fördelas över 
4 år, 2022 – 2025. Under 2022 behöver kommunstyrelsens 
investeringsbudget att utökas med 16 730 tkr. Resterande investeringsbehov 
fördelas över de kommande åren med följande summor; 2023: 6 022 tkr, 
2024: 330 tkr och 2025: 832 tkr. De kommande årens investeringar samt de 
utökade driftkostnaderna kommer att hanteras i den ordinarie 
budgetprocessen. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 117 Försäljning av Drotten 1 
Diarienummer KS 2022/253 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att säga ja till 
försäljning av Drotten 1 

Reservationer 
Madelene Fager (C) och Petter Westlund (C) reserverar sig mot beslutet 
enligt följande: 
Centerpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag till beslut att 
sälja fastigheten Drotten till förmån för vårt förslag till återremiss för att 
klargöra ett antal frågetecken. Hur ska miljöskulden som finns i fastigheten 
och kommunens åtaganden hanteras vi en eventuell försäljning? Hur ser 
ekonomin ut runt en eventuell försäljning? Hur ser planen ut för nuvarande 
hyresgäster, inte minst Kungsörs Återvinning och Secondhand, som sedan 
länge bedriver en mycket viktig verksamhet i fastigheten? Hur ser 
potentiella köpares planer ut för fastigheten? Vi anser inte att dessa frågor är 
tillräckligt utredda för att kommunen ska gå vidare med en försäljning av 
fastigheten Drotten. 

Sammanfattning 
Där finns idag tre intressenter på att köpa Drotten 1, efter ett positivt beslut i 
Kommunfullmäktige kommer VD i KKTAB att kontakta intressenterna och 
säkerställa vilka planer dessa har med fastigheten, KKTAB kommer att 
återkomma till Kommunfullmäktige vilken av intressenterna som har det 
bästa förslaget för fastighetens utveckling och som är i linje med tanke på 
utvecklingen av Kungsör.   
Den 23 mars 2022 gav styrelsen i KKTAB verkställande direktör i uppdrag 
att gå vidare med försäljning av fastigheten Drotten 1 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att säga ja till 
försäljning av Drotten 1 

Yrkanden 
Madelene Fager (C) yrkar på återremiss för att få en tydligare bild av vad 
intressenterna tänker sig att göra med fastigheten samt ekonomiska 
förutsättningar.  

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-05-30 
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Dokumenttyp Sida 
Protokollsutdrag 2 (2) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-05-30 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsordning 
Ordförande frågar först kommunstyrelsen om frågan ska avgöras idag och 
finner att så är fallet. 
Efter det finner ordföranden att det återstår ett förslag till beslut, vilket är 
beredningens förslag att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att 
besluta att säga ja till försäljning av Drotten 1. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
KKTAB 2022-03-23 § 4 Försäljning av Drotten 1 

Skickas till 
Rune Larsen 
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Vår handläggare 
rune.larsen@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Försäljning av Drotten 1 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att säga ja till 
försäljning av Drotten 1 

Sammanfattning 
Där finns idag tre intressenter på att köpa Drotten 1, efter ett positivt beslut i 
Kommunfullmäktige kommer VD i KKTAB att kontakta intressenterna och 
säkerställa vilka planer dessa har med fastigheten, KKTAB kommer att 
återkomma till Kommunfullmäktige vilken av intressenterna som har det 
bästa förslaget för fastighetens utveckling och som är i linje med tanke på 
utvecklingen av Kungsör.   
Den 23 mars 2022 gav styrelsen i KKTAB verkställande direktör i uppdrag 
att gå vidare med försäljning av fastigheten Drotten 1 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
KSF tjänsteskrivelse 
KKTAB 2022-03-23 § 4 Försäljning av Drotten 1 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Rune Larsen 
Teknisk chef 

Skickas till 
Rune Larsen 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-05-13 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/253 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 68 

Organisationsnr 
212000-2056 
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§ 118 Rivning och nybyggnation av 
Skillingeudds T-brygga 
Diarienummer KS 2022/244 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att använda 500 
000kr ur KS egen ram 2022 för rivning av befintlig brygga, samt att 
reservera 1 500 000kr ur investeringsbudgeten 2023 för nybyggnation. 

Sammanfattning 
Skillingeudds T-brygga är i mycket stort behov av utbyte. Bryggan är byggd 
1996 och har nått sin tekniska livslängd. Konstruktionen är i trä, med pålar 
av furu och brygglock av tryckimpregnerat virke. Förslaget är att riva 
befintlig brygga och ersätta den med en flytbrygga i betong. Rivningen bör 
ske under hösten 2022 och byggnationen av betongbryggan under våren 
2023. Målsättningen är att ha ett färdigt projekt till badsäsongen 2023. 
Rivningen är inte en investering utan en driftåtgärd och bör belasta KS 
driftsbudget 2022. Byggnationen under 2023 är en investering och bör 
hanteras i 2023 års investeringsbudget. Genomförandet av projektet bör ske 
i första hand genom befintliga ramavtal och i andra hand genom ett 
upphandlingsförfarande. Beräknad kostnad är 500 000kr för rivningen och 1 
500 000kr för byggandet av ny brygga. Totalkostnaden för projektet 
beräknas till 2 000 000kr. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 

Skickas till 
Teknisk chef  
Ekonomichef  
Ronnie Björkrot KKTAB 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-05-30 
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Vår handläggare 
ronnie.bjorkrot@kungsor.se 
Tekniska kontoret 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Rivning och nybyggnation av Skillingeudds T-
brygga 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att använda 500 
000kr ur KS egen ram 2022 för rivning av befintlig brygga, samt att 
reservera 1 500 000kr ur investeringsbudgeten 2023 för nybyggnation. 

Sammanfattning 
Skillingeudds T-brygga är i mycket stort behov av utbyte. Bryggan är byggd 
1996 och har nått sin tekniska livslängd. Konstruktionen är i trä, med pålar 
av furu och brygglock av tryckimpregnerat virke. Förslaget är att riva 
befintlig brygga och ersätta den med en flytbrygga i betong. Rivningen bör 
ske under hösten 2022 och byggnationen av betongbryggan under våren 
2023. Målsättningen är att ha ett färdigt projekt till badsäsongen 2023. 
Rivningen är inte en investering utan en driftåtgärd och bör belasta KS 
driftsbudget 2022. Byggnationen under 2023 är en investering och bör 
hanteras i 2023 års investeringsbudget. Genomförandet av projektet bör ske 
i första hand genom befintliga ramavtal och i andra hand genom ett 
upphandlingsförfarande. Beräknad kostnad är 500 000kr för rivningen och 1 
500 000kr för byggandet av ny brygga. Totalkostnaden för projektet 
beräknas till 2 000 000kr. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Ronnie Björkrot 
Driftchef 

Skickas till 
Teknisk chef  
Ekonomichef  
Ronnie Björkrot KKTAB 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-05-04 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/244 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 04 40 

Organisationsnr 
212000-2056 
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§ 114 Riktlinje för markanvisning 
Diarienummer KS 2022/195 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer 
för markanvisning i Kungsör kommun 
  

Sammanfattning 
Syftet med Markanvisningsriktlinjer för kommunala markanvisningar och 
exploateringsavtal är bland annat att skapa tydlig och lättillgänglig 
information om exploateringsprocessen i kommunen.  
Markanvisning behandlas i lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala 
markanvisningar. Med markanvisning avses en överenskommelse mellan 
kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en 
begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om 
exploatering av ett markområde som ägs av kommunen. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer 
för markanvisning i Kungsör kommun 
  

Yrkanden 
Petter Westlund (C) yrkar bifall till lagt förslag 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för markanvisning 
KSF tjänsteskrivelse 2022-05-11 Riktlinjer för markanvisning 
KS PLAN 2022-04-05 § 13 Riktlinje för markanvisning 

Skickas till 
Lisa Asu Ahlin KKTAB 
Rune Larsen  KKTAB 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-05-30 
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Vår handläggare 
rune.larsen@kungsor.se 
Teknisk chef 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Riktlinjer för markanvisning 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer 
för markanvisning i Kungsör kommun 
 

Sammanfattning 
Syftet med Markanvisningsriktlinjer för kommunala markanvisningar och 
exploateringsavtal är bland annat att skapa tydlig och lättillgänglig 
information om exploateringsprocessen i kommunen.  
Markanvisning behandlas i lag (2014:899) om riktlinjer för 
kommunala markanvisningar. Med markanvisning avses en 
överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren 
ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med 
kommunen om exploatering av ett markområde som ägs av kommunen. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för markanvisning 
KSF tjänsteskrivelse 2022-05-11 Riktlinjer för markanvisning 
KS PLAN 2022-04-05 § 13 Riktlinje för markanvisning 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Lisa Asu Ahlin KKTAB 
Rune Larsen  KKTAB 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-05-11 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/195 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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1 Bakgrund och syfte  
Kungsörs kommun arbetar aktivt med att vara en attraktiv kommun att bo 
och leva i. Kommunen vill verka för att stimulera nyproduktion och 
nyetablering för att det kontinuerligt ska byggas nya bostäder, skapas nya 
jobbtillfällen och för att kommunen ska ha ett bra serviceutbud. 
Målsättningen för kommunen är att kunna erbjuda ett varierat 
bostadsbestånd med goda boendemiljöer och ett varierat utbud av mark för 
etablering av service, handel och verksamheter. I takt med att Kungsör 
utvecklas är det viktigt att kommunen är en aktiv part som kan bygga ut och 
tillhandahålla infrastruktur och andra viktiga samhällsfunktioner.  
Riktlinjerna i detta dokument tydliggör kommunens process för arbete med 
markanvisningar.  
 

2 Markanvisning  
I lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar (SFS nr: 2014:899) 
definieras begreppet markanvisning som en överenskommelse mellan en 
kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en 
begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om 
överlåtelse eller upplåtelse av ett visst kommunägt markområde för 
bebyggande.  
 
I Kungsörs kommun är det kommunstyrelseförvaltningen som hanterar 
markanvisningsärenden. Förutsättningar och villkor för markanvisningen 
klargörs i ett markanvisningsavtal. Markanvisningen slutförs genom att 
parterna tecknar avtal om överlåtelse eller upplåtelse av mark. En 
markanvisning kan avbrytas om förutsättningarna för att slutföra det tänkta 
projektet förändras under markanvisningsperioden.  
 
Under tiden för markanvisningen har byggherren möjlighet att undersöka 
platsens förutsättningar, exempelvis genom att göra geologiska eller 
arkeologiska undersökningar. En markanvisning som görs i tidigt skede 
innebär oftast att byggherren är delaktig i framtagande av detaljplan och har 
en aktiv roll i planering och utredningsarbete. Fullföljandet av 
markanvisningen genom marköverlåtelse eller upplåtelse, förutsätter då att 
detaljplanen vinner laga kraft. En markanvisning som görs efter att detaljplan 
är upprättad innebär att de flesta förutsättningarna redan är klarlagda och att 
byggherren ska följa bestämmelserna i detaljplanen.  
 
2.1 Anmäla intresse  
Kungsörs kommun har ett intressentregister som byggherrar kan anmäla sig 
till. Kommunen skickar inbjudningar till markanvisningar med e-post till 
byggherrarna i intressentregistret. Information om intressentregistret ges på 
kommunens hemsida.  
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Om en byggherre är intresserad av att förvärva eller etablera sig på en 
specifik kommunägd fastighet är byggherren välkommen att kontakta 
kommunen. Förfrågan kommer då att hanteras enligt rutinerna nedan för 
direktanvisning.  
 
2.2 Markanvisningsförfarande  
Markanvisning kan ske genom direktanvisning, anbudsförfarande eller 
markanvisningstävling. Kommunen informerar om pågående 
markanvisningar på www.kungsor.se. 
 
2.2.1 Direktanvisning  
Direktanvisning används när en byggherre föreslår ett projekt som 
kommunen bedömer är intressant. Direktanvisning kan även ske när en 
byggherre vill planlägga sin fastighet och i samband med det önskar förvärva 
angränsande kommunal mark för att förbättra detaljplanens förutsättningar. 
Tilldelning av verksamhetsmark sker i huvudsak via direktanvisning.  
 
Alla byggherrar är välkomna att på eget initiativ komma med projektidéer för 
Kungsörs utveckling och det är positivt med en tidig kontakt. För prövning 
av markanvisning krävs en skriftlig ansökan där byggherren beskriver och 
illustrerar föreslagen byggnation. Beskrivningen ska innehålla information 
om byggnationens utformning, verksamhets- eller bostadstyp, parkering och 
angöring, samt tidplan för projektet och referensobjekt. Byggherren ska även 
lämna in administrativ information om de företag som kommer vara 
involverade i projektet, övergripande tidplan för projektet, samt 
årsredovisningen från föregående år.  
 
När en ansökan kommer in till Kungsörs kommun undersöks projektets 
tekniska, juridiska och ekonomiska förutsättningar samt överensstämmelse 
med kommunens långsiktiga mål och planer.  
Om projektet anses lämpligt och genomförbart lyfts ärendet till 
kommunstyrelsen för beslut om markanvisningsavtal ska tecknas med 
byggherren samt eventuellt planuppdrag.   
 
2.2.2 Anbudsförfarande  
Anbudsförfarande kan genomföras på mark som har en antagen detaljplan 
eller en påbörjad detaljplaneprocess. En inbjudan till markanvisning läggs ut 
på kommunens hemsida och skickas till byggherrarna i kommunens 
intressentregister. Inbjudan innehåller information om det aktuella området, 
samt de krav och kriterier kommunen använder vid urvalet. Intressenter ska 
skicka in ett anbud inom den tid som är angiven i inbjudan. Därefter väljs en 
byggherre ut av Kungsör kommun i en urvalsprocess där anbuden bedöms 
och rangordnas utifrån hur väl de uppfyller de angivna kraven och 
kriterierna. I vissa fall kan en intervju hållas med en eller flera byggherrar 
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vars anbud bäst uppfyller kriterierna och därefter tecknas ett 
markanvisningsavtal.  
 
2.2.3 Markanvisningstävling  
Markanvisningstävling används i områden där kommunen har extra höga 
ambitioner för utvecklingen. Markanvisningstävling genomförs på samma 
sätt som ett anbudsförfarande, men kan innehålla fler kriterier och kräver ett 
mer utförligt förslag med redovisning av arkitektur och innehåll.  
 
2.3 Köp, upplåtelse och byggnation  
Innan markanvisningsavtalet löper ut ska ett köpeavtal eller upplåtelseavtal 
tecknas för att byggherren ska kunna genomföra sitt projekt. Innan dess ska 
byggherren vanligtvis ansöka om bygglov. Priset ska vara antaget av 
kommunfullmäktige innan ett köpekontrakt tecknas. När kommunen säljer 
mark ställs vanligtvis villkoret att byggprojektet ska vara färdigställt inom 
två år från köpeavtalets tecknande. Kommunen kan även specificera 
ytterligare hållpunkter i avtalet. 
  

3 Grundläggande villkor för markanvisning  
I samband med markanvisning tecknas ett markanvisningsavtal som reglerar 
tider, ansvar och ekonomiska åtaganden under markanvisningsperioden. 
Nedan presenteras kommunens grundläggande villkor för markanvisning.  
 
3.1 Kriterier  
Kommunen kan tillämpa bedömningskriterier vid markanvisning. Sker 
markanvisningen med anbudsförfarande eller markanvisningstävling 
specificeras bedömningskriterierna i inbjudan. Sker markanvisningen med 
direktanvisning kan kommunen använda sig av kriterier i bedömningen av 
projektets lämplighet. När kommunen valt ut en byggherre ska kriterierna 
överföras till och specificeras i markanvisningsavtalet.  
 
Kriterierna kan variera, men återspeglar alltid kommunens visioner och 
planer för Kungsörs utveckling. En grundläggande inriktning är att Kungsörs 
utveckling ska ske på ett hållbart sätt. Det innebär att kommunen eftersträvar 
en utveckling med klimatsmarta och miljövänliga lösningar, samt goda 
livsmiljöer som är trygga och säkra, tillgängliga för äldre och har plats för 
barnens lek. Kungsör ska även vara en levande stad som erbjuder den service 
som behövs i vardagen. Kommunen ska ha ett brett utbud av bostäder som 
passar för människor i olika livssituationer och därför eftersträvas en 
mångfald av lägenhetsstorlekar, boendekostnader och upplåtelseformer. För 
att kommunen även ska ha en god arbetsmarknad prioriteras verksamheter 
som medför arbetstillfällen.  
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3.2 Tidsbegränsning  
Markanvisningen är alltid tidsbegränsad för att undvika situationer där en 
aktör upptar marken utan att driva projektet framåt.  
Om parterna under markanvisningsperioden enas om villkoren för att 
fullfölja projektet tecknas köpeavtal som slutligt reglerar projektets 
genomförande mellan kommunen och byggherren.  
Hur lång tidsbegränsning som avtalas beror på tidpunkten för 
markanvisning, men är maximalt två år. Om detaljplanen redan är framtagen 
blir tid mellan anvisning och fullföljt köp betydligt kortare.  
 
3.3 Markanvisningsavgift  
Markanvisningsavgift tas i regel endast ut vid anvisning av redan planlagd 
mark. Avgiften är mellan 10 000 kronor och 100 000 kronor, beroende på 
projektets komplexitet, samt på områdets storlek och värde. Avgiften tas ut 
för att täcka kommunens kostnader för markanvisningsområdet och för 
nedlagd tid i samband med markanvisningen samt för att ge byggherren 
incitament att komma framåt i projektet. Markanvisningsavgiften avräknas 
som delbetalning från köpeskillingen eller avgälden om markanvisningen 
följs av köp eller upplåtelse.  
 
3.4 Byggherrens redovisning  
En förutsättning för att kommunen ska ingå ett markanvisningsavtal är att 
byggherren har den kompetens, ekonomiska stabilitet och långsiktiga intresse 
som krävs för att kunna genomföra projektet. Hur byggherren har genomfört 
tidigare projekt är en viktig grund för bedömningen av detta.  
Byggherren ska kunna redovisa grundläggande information om företaget 
såsom affärsidé, organisation och ekonomisk status i form av årsredovisning 
eller liknande, projektidé och finansiering, samt eventuella samarbetspartners 
och referensprojekt.  
För att teckna avtal får inte företaget, dess ledande befattningshavare eller 
underentreprenörer ha belastningar i form av ekonomisk brottslighet, 
upprepade betalningsanmärkningar, skatteskulder eller liknande. Vid behov 
tas kreditupplysning och vid behov måste en bankgaranti lämnas.  
 
3.5 Byggherrens åtaganden  
Under markanvisningen bekostar byggherren den projektering som behövs. 
Kommunen kan även begära att byggherren medfinansierar de utredningar 
som kan behövas för framtagandet av en detaljplan. Övergår 
markanvisningen i köp kan kommunen ställa villkor om byggherrens ansvar 
för åtgärder för detaljplanens genomförande.  
Det är inte tillåtet att överlåta en markanvisning utan kommunens skriftliga 
godkännande. Om det handlar om överlåtelser till dotterbolag eller 
projektbolag inom koncernen kan överlåtelsen i regel godkännas.  
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Kommunen har rätt att återta markanvisningen om det är uppenbart att 
byggherren inte har ambition eller förmåga att genomföra projektet, om 
projektet väsentligt förändras eller om kommunen och byggherren inte kan 
komma överens om villkoren eller förutsättningarna för arbetet. Vid 
återtagen marktilldelning återbetalas inte markanvisningsavgiften och 
byggherren har inte rätt till kompensation.  
En markanvisning som inte kan fullföljas, exempelvis på grund av att 
detaljplanen inte kan antas eller andra myndighetsbeslut, ger inte rätt till 
ersättning eller ny markanvisning.  
 

4 Principer för markprissättning  
Kommunfullmäktige fastställer tomtpriset. Beräkning av tomtpriset är 
beroende av exploateringskostnad samt marknadsförutsättningar för 
respektive område. Vid framtagande av detaljplan eller ändring av befintlig 
detaljplan räknas det arbete kommunen lägger ned i planarbetet samt 
eventuella utredningar in i markpriset. Priset kan vara fastställt eller vara en 
del av urvalsprocessen med anbudsförfarande.  
 

5 Kontakt  
Vid frågor om markanvisning kontakta Kungsör kommun´s planarkitekt på 
telefonnummer 0227–60 00 00 eller via e-post info@kungsor.se  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 13 Riktlinje för markanvisning 
Diarienummer KS 2022/195 

Beslut 
Plankommittén beslutar att ny riktlinje för markanvisning ska tas fram. 

Sammanfattning 
Enligt lagstiftning som gäller från 1 januari 2015 ska kommunerna anta två 
nya typer av riktlinjer, dels riktlinjer för markanvisningar och dels riktlinjer 
för exploateringsavtal. Kommuner som inte genomför några 
markanvisningar eller tecknar exploateringsavtal är inte skyldiga att anta 
riktlinjer. 
Lagstiftningen tillkom i syfte att öka transparensen i 
marktilldelningsprocessen. 
Med en markanvisning avses en överenskommelse mellan en kommun och 
en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och 
under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller 
upplåtelse av ett visst markområde för bebyggande. 
Av lagtexten framgår att riktlinjerna bör innehålla kommunens 
utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden 
för bebyggande, handläggningsrutiner, grundläggande villkor för 
markanvisningar samt principer för markprissättning. 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kungsör Kommunstyrelsens plankommitté 
Sammanträdesdatum 
2022-04-05 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 115 Riktlinjer mot mutor och oegentligheter 
för Kungsörs kommunkoncern 
Diarienummer KS 2022/227 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna 
Riktlinjer mot mutor och oegentligheter för Kungsörs kommunkoncern. 

Sammanfattning 
Förslag till ”Riktlinjer mot mutor och oegentligheter för Kungsörs 
kommunkoncern” påbörjades för flera år sedan men skrevs inte färdigt 
förrän nu. Vi har inte upplevt något problem med mutor eller oegentligheter 
då det är svårt att vara hemlig med sådant i en liten kommun. Men när 
revisorerna granskade inköpsprocessen hos oss upptäckte de att detta 
dokument inte fanns och självklart så ska det finnas och antas. Riktlinjerna 
har diskuterats i kommundirektörens koncernledningsgrupp där alla är eniga 
om förslaget. 

Beslutsunderlag 
Utkast_Riktlinjer mot mutor och oegentligheter för Kungsörs kommun 
KSF tjänsteskrivelse 

Skickas till 
Samtliga nämnder och styrelser 
Kommunikatörerna för spridning på intranätet till samtliga chefer 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-05-30 
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Vår handläggare 
claes-urban.bostrom@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Riktlinjer mot mutor och oegentligheter för 
Kungsörs kommunkoncern 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna 
Riktlinjer mot mutor och oegentligheter för Kungsörs kommunkoncern. 

Sammanfattning 
Förslag till ”Riktlinjer mot mutor och oegentligheter för Kungsörs 
kommunkoncern” påbörjades för flera år sedan men skrevs inte färdigt 
förrän nu. Vi har inte upplevt något problem med mutor eller oegentligheter 
då det är svårt att vara hemlig med sådant i en liten kommun. Men när 
revisorerna granskade inköpsprocessen hos oss upptäckte de att detta 
dokument inte fanns och självklart så ska det finnas och antas. Riktlinjerna 
har diskuterats i kommundirektörens koncernledningsgrupp där alla är eniga 
om förslaget. 

Beslutsunderlag 
Utkast_Riktlinjer mot mutor och oegentligheter för Kungsörs kommun 
KSF tjänsteskrivelse 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

  
  

Skickas till 
Samtliga nämnder och styrelser 
Kommunikatörerna för spridning på intranätet till samtliga chefer 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-04-14 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/227 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 04 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Postadress Besöksadress Webb Telefon, växel Org.nummer 
736 85 Kungsör Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 212000-2056 

 

Vår handläggare Adressat 
Claes-Urban Boström 
 
 
 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Riktlinjer mot mutor och oegentligheter för 
Kungsörs kommunkoncern 
 

Innehåll 
Riktlinjer mot mutor och oegentligheter för Kungsörs kommunkoncern ......1 

Inledning .....................................................................................................2 

Lagstiftning .............................................................................................2 

Förhållningssätt ......................................................................................3 

Tillbörligt och otillbörligt .......................................................................3 

Exempel på otillbörliga förmåner ...........................................................3 

Förmåner som kan vara godtagbara ........................................................4 

Rutin då oegentligheter upptäcks eller misstänks ...................................4 
 Studieresor, kurs och konferens………………………………………..4 

Jäv ...........................................................................................................5 

När är man jävig? ...................................................................................5 

Vägledning mutor och jäv ......................................................................6 
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Inledning 
Som förtroendevald eller anställd i Kungsörs kommun eller i de kommunala 
bolagen arbetar vi på medborgarnas uppdrag och i deras intresse. 
Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all 
offentlig verksamhet. Medborgarnas förtroende fordrar att vi inte låter oss 
påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i vårt arbete. Vi har ett 
ansvar mot uppdragsgivarna – medborgarna – att bekämpa korrupt 
beteende, var det än må förekomma. 
 
En anställd eller förtroendevald ska inte ens kunna misstänkas för att låta 
sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete. 

 

Lagstiftning 
Lagregler om mutor och bestickning finns i brottsbalken. De omfattar alla 
arbetstagare, oavsett om de är anställda i offentlig eller privat tjänst och 
oberoende av befattning eller anställningsform. Reglerna omfattar även 
förtroendevalda. 
Det som kännetecknar korruptionsbrott är att det finns risk för otillbörlig 
påverkan av den som handlingen riktar sig till och att påverkan sker på 
dennes tjänsteutövning. Tagande och givande av muta är två sidor av 
samma sak med två aktörer. Bestämmelserna om givande och tagande av 
muta återfinns i 10 kap. 5 a- e §§, 9 §, 10 § och 20 kap. 5 § brottsbalken 
(BrB). 
Med tagande av muta avses att en arbetstagare eller uppdragstagare för egen 
del eller för någon annan än sig själv tar emot, godtar ett löfte om eller 
begär en otillbörlig förmån för sin tjänsteutövning, se 10 kap. 5 a § BrB. 
Givande av muta begås om någon lämnar, utlovar eller erbjuder en 
otillbörlig förmån till en arbetstagare eller uppdragstagare för utövningen av 
hennes eller hans anställning eller uppdrag, se 10 kap. 5 b § BrB. 
Tagande och givande av muta är straffbart med böter eller fängelse i högst 
två år. Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst sex 
år, se 10 kap. 5 c § BrB. 
Handel med inflytande är att ta emot, godta ett löfte om eller begära en 
otillbörlig förmån för att påverka annans beslut eller åtgärd vid 
myndighetsutövning eller offentlig upphandling. Likaså om man lämnar, 
utlovar eller erbjuder någon en otillbörlig förmån för att han eller hon ska 
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påverka annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig 
upphandling, se 10 kap. 5 d § BrB.  
 

Förhållningssätt 
Allmänhetens förtroende är utgångspunkten för alla företrädare för 
Kungsörs kommun. I alla sammanhang ska ett sådant förhållningssätt iakttas 
att det inte kan förekomma risk för att företrädare för kommunen gör sig 
skyldiga till mutbrott. För Kungsörs kommuns anställda och förtroendevalda 
är det en självklarhet att följa gällande regelverk och att handla med 
omdöme och ansvar då man erbjuds en förmån. Det är viktigt att observera 
att personer som arbetar med myndighetsutövning, upphandling etcetera 
verkar inom verksamheter som är extra integritetskänsliga och att dessa 
personer förutsätts handla därefter. 
 

Tillbörligt och otillbörligt 
Gränsen mellan en tillbörlig och en otillbörlig belöning eller förmån är 
flytande och kan växla från tid till annan liksom mellan olika 
verksamhetsområden. Man kan konstatera att domstolarna ställer särskilt 
höga krav på anställda i den offentliga sektorn. 
 
En belöning kan vara otillbörlig även om den inte ges för att mottagaren ska 
handla på ett visst sätt. Den som är arbets- eller uppdragstagare i Kungsörs 
kommun bör därför betrakta varje förmån som otillbörlig om den kan 
misstänkas påverka tjänsteutövningen. 
 
Vid domstolsprövning görs alltid en samlad bedömning av alla 
omständigheter som har betydelse i det enskilda fallet. Det hjälper inte att 
som mottagare kunna visa att man inte låtit sig påverkas av förmånen. 
 

Exempel på otillbörliga förmåner 
• Alla typer av penninggåvor, värdepapper och liknande. 
• Penninglån med särskilt gynnsamma villkor. 
• Borgensåtaganden eller skuldtäckning. 
• Efterskänkande av fordran, ränta, amortering, köpeskilling o.s.v. 
• Bonusarrangemang av olika slag till exempel vid varuinköp eller 

flygresor och hotellvistelser om förmånen tillfaller den anställde och 
inte arbetsgivaren. 
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• Att förfoga över båt, fritidshus, fordon eller liknande för privat bruk. 
• Helt eller delvis betalda nöjes- eller semesterresor. 
• Rabatter, följderbjudanden eller andra förmåner som inte riktar sig 

till samtliga anställda eller förtroendevalda. 
 
Studieresa, kurs och konferens  
 
Studieresor, kurser och konferenser från affärspartners och potentiella 
affärspartners ska betalas till fullo av arbetsgivaren. Inbjudan skall vara 
riktad till arbetsgivaren och denne har att välja ut de personer som deltar. En 
grundläggande förutsättning är att innehållet är seriöst och att det finns ett 
fastlagt program som framgår av inbjudan. Arbetsmomentet på resan ska 
dominera och det ska finnas ett begränsat utrymme för nöje och fritid.  
 
Det är inte tillåtet att acceptera inbjudan för make/maka eller andra 
närstående.  
 

Förmåner som kan vara godtagbara 
Förmåner som inte är avsedda att påverka en persons handlande och som 
inte rimligen kan misstänkas påverka handlandet är som regel tillåtna. 
 
Exempel på förmåner som normalt anses tillåtna: 

• Enstaka befogade arbetsmåltider av vardaglig karaktär, så kallade 
”brickluncher”. 

• Mindre varuprover eller enklare prydnadsföremål och minnesgåvor. 
• Enklare uppvaktning på födelsedagar eller vid sjukdom. 

 

Rutin då oegentligheter upptäcks eller misstänks 
 
Metod för att upptäcka oegentligheter 
Internkontroll 
Kontroller görs enligt beslutade internkontrollplaner. 
Rapportering 
Varje arbetstagare har skyldighet att rapportera misstänkta 
oegentligheter/misskötsel i arbete. Det ska i första hand göras till närmaste 
chef och/eller förvaltningschef eller HR chef. Rapportering kan också göras 
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helt anonymt via kommunens ”visselblåsarfunktion”. Anonyma 
rapporteringar handläggs av upphandlad organisation för 
”visselblåsarfunktionen”. En anmälan blir normalt sett en allmän handling 
om det inte finns en tillämplig sekretessbestämmelse. 
 
Metod vid misstanke om oegentlighet/misskötsel i arbete 

• Bedömning och rapportering av misstanke om 
oegentlighet/misskötsel i arbete sker initialt till förvaltningschef som 
vid allvarligare fall vidarerapporterar till kommundirektör. HR chef 
ska alltid informeras. 

• Arbetstagaren ska vid behov avstängas från arbetet eller omplaceras 
under utredningens gång. Avstängning beslutas enligt fastställd 
delegationsordning. 

• Beslut om polisanmälan ska fattas enligt fastställd 
delegationsordning. Det gäller även polisanmälan av förtroendevald. 

• Om ärendet är brådskande, dvs. risk för allvarlig skada, ska åtgärder 
vidtas omgående. 

• När misstanke om oegentlighet eller misskötsel av arbete uppstår ska 
gällande rutiner ses över oavsett vad som blir påföljden för den 
enskilde. Detta för att förebygga att inte liknande situationer ska 
uppstå i framtiden. 

• Anställd, som till följd av händelsen bedöms vara i behov av stöd, 
har rätt till krisstöd genom kommunens försorg. 

 

Jäv 
Grundläggande för Kungsörs kommuns tjänsteutövning är att den ska vara 
saklig och objektiv. Tjänsteutövning ska därför inte påverkas av släktskap, 
vänskap eller andra privata relationer. Det finns en skyldighet enligt lag att 
självmant anmäla jäv. Om en anställd eller förtroendevald känner till någon 
omständighet som kan antas utgöra jäv ska denne meddela detta. Det kan 
ibland förekomma situationer som är svåra att bedöma ur jävssynpunkt. I 
sådana fall bör man alltid iaktta försiktighet och som förtroendevald eller 
anställd avstå från att delta i hanteringen av ärendet. 
 

När är man jävig? 
För anställda och förtroendevalda föreligger jäv i följande situationer: 

Page 215 of 216



 
 Sida 6 (6) 
Datum Vår beteckning 
2022-03-31  
Ert datum Er beteckning 

   
 

 

• Om saken angår oss själva eller någon närstående eller om ärendets 
utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för oss själva 
eller någon närstående. 

• Om vi är förvaltare eller god man för den som saken angår eller för 
någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång. 

• Om ärendet rör tillsyn över sådan verksamhet som vi själva är 
knutna till. 

• Om vi har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i 
saken. 

• Om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att 
rubba förtroendet för vår opartiskhet i ärendet. 

 
Det är också viktigt att tänka på de risker som är förknippade med då 
kontakter/transaktioner sker med bolag där ens anhöriga eller närstående på 
annat sätt har ett betydande inflytande. I sådana fall bör man alltid iaktta 
försiktighet och som förtroendevald eller anställd avstå från att delta i 
hanteringen av ärendet. 
 
Närmare bestämmelser om jäv finns i förvaltningslagen och 
kommunallagen. För de kommunala bolagen finns bestämmelser om jäv i 
aktiebolagslagen. 
 

Vägledning mutor och jäv 
Sveriges kommuner och regioners skrift Om mutor och jäv – vägledning för 
anställda i kommuner och landsting och regioner ska tillämpas av Kungsörs 
kommunkoncern. 
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Koncernen Kungsörs Kommunföretag AB 

Allmänt

Kungsörs Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären, effektivisera verksamheten genom ökad samverkan och samordning mellan bolagen och med kommunen, bibehålla och utveckla ekonomin på såväl kort som lång sikt samt att bidra till stärkt ägarstyrning och effektiv ägarkontroll.



Koncernbolagens verksamhet ska bedrivas utifrån affärsmässig samhällsnytta, under iakttagande av den lagstiftning som reglerar de olika verksamheterna samt av det kommunala ändamålet med verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar kapital och ger skälig avkastning med hänsyn till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.



Kommunkoncernens utbud av varor och tjänster ska utgå från att alla har lika möjligheter att ta del av utbudet. 



Moderbolaget ska tillse att ägardirektiv, årsplan, styrdokument och övergripande planer efterlevs.



Moderbolaget ska arbeta för jämförbarhet i kommunkoncernens uppföljning och tillse att kommunens vision och målområden implementeras i hela bolagskoncernen.





Styrning av Kungsör kommuns bolag

För att säkerställa ett väl fungerande samarbete mellan ägare och bolag, har kommunfullmäktige antagit en bolagspolicy för bolagskoncernen.



Vision 2025 och tillhörande mål (Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun) gäller för samtliga kommunens verksamheter och har sin utgångspunkt i att vårt Kungsör är den naturnära attraktiva Mälarkommunen, där vi med öppenhet och kreativitet får människor och företag att mötas och växa. Arbetet med att genomföra visionen ska genomsyras av ledorden öppenhet, kreativitet och närhet.



Målen uppdateras årligen och följs upp i samband med delårs- och bokslutsrapporterna samt i den årliga bolagsstyrningsrapporten.





Inspektionsrätt

I enlighet med punkterna 1.3 och 1.4 i Bolagspolicyn samt 6 kap 1§ kommunallagen har kommunstyrelsen i Kungsörs kommun rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 



Moderbolagets styrelseledamöter och VD ska få bolagens styrelseprotokoll sända till sig efter varje styrelsemöte.



Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.





Koncernövergripande direktiv

Dessa direktiv avser samtliga bolag i koncernen och ska av moderbolaget läggas fram på ordinarie bolagsstämmor.





Ekonomiska och finansiella direktiv

Avkastningskrav 

Avkastningskravet från ägaren, Kungsör kommun, riktas mot moderbolaget Kungsörs Kommunföretag AB, som i sin tur fördelar detta till dotterbolagen utifrån mål, marknadsmässig avkastning och risker inom respektive verksamhet. Avkastningskravet är först och främst till för att konsolidera koncernen för framtida investeringar, reinvesteringar och strukturåtgärder. Vid en bedömd överkonsolidering kan ägaren, kommunen, begära utdelning.





Soliditet/riskramar för verksamheten

Långsiktigt:

Ägaren och moderbolaget har gemensamt upprättat soliditetsmål på 5-10 års sikt för bolagskoncernens olika verksamheter. Målen har beaktat kända risker och åtaganden inom perioden.



En långsiktigt acceptabel soliditetsnivå ska eftersträvas. Nivån kan variera beroende på åtaganden i respektive bolag som ägaren finner angelägna. Nivån ska vara anpassad till respektive bransch och den riskprofil som finns för respektive bolag.





Kortsiktigt:

Inom ramen för bolagskoncernens interna budgetprocess, fastställs kommande årsbudget under hösten. Då fastställs också soliditetsmål för respektive bolag för nästkommande år.



Detta innebär att bolagen inom bolagskoncernen kortsiktigt kan justera ned soliditetsmålet, utifrån prioriterade åtgärder, men med beaktande att fastställd avkastningsnivå. Denna situation påkallar behov av ägarsamtal, som då väcks från bolagskoncernen.


För 2021 gäller fortsatt konsolidering i syfte att öka bolagens ekonomiska styrka.



Miljödirektiv

Bolagen ska i sin verksamhet ha en tydlig miljöprofil som står i överensstämmelse med ägarens miljö- och energipolitiska mål.



Utvecklingsdirektiv

Bolagen i koncernen ska medverka i Kungsörs utvecklingsarbete för att kommunen ska vara attraktiv som näringslivs-, bostads- och besöksort samt för kommunen som arbetsgivare.



Samverkansdirektiv

Bolagen i koncernen ska samverka inom kommunkoncernen (bolag och nämnder) i syfte att på olika områden skapa gemensamma kvalitets- och effektiviseringsvinster.



Syftet är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för ägaren och de som utnyttjar bolagets tjänster. Detta förhållande får inte gå ut över den totala kommunala organisationen. Bolagen kan därför inte optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för den kommunala organisationen i dess helhet som är större än fördelarna för bolagen. Kommunen och bolagen ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 



Budget och handlingsprogram 

Bolagen ska följa den av fullmäktige fastställda mål och resultatstyrningsprocessen. 




Bolagsspecifika direktiv 2021

Nedan anges bolagsspecifika direktiv och ska av moderbolaget läggas fram på ordinarie bolagsstämma för respektive bolag.



Kungsörs Kommunföretag AB

Moderbolaget ska ansvara för att

· inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal verksamhet enligt kommunallagen, genom ledning, styrning, samordning och kontroll tillvarata de möjligheter till effektivisering som finns mellan de kommunala företagen och kommunen.

· minska risktagandet inom bolagssfären, effektivisera verksamheten genom ökad samverkan och samordning mellan bolagen och med kommunen, bibehålla och utveckla ekonomin på såväl kort som lång sikt samt att bidra till stärkt ägarstyrning och effektiv ägarkontroll.

· dotterbolagens verksamhet bedrivs utifrån affärsmässig samhällsnytta, under iakttagande av den lagstiftning som reglerar de olika verksamheterna samt av det kommunala ändamålet med verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar kapital och ger skälig avkastning med hänsyn till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

· bolagets medelsförvaltning sker på ett effektivt sätt och med tillfredsställande säkerhet. I detta syfte ska, för bolagens hantering av finansfrågorna, finnas en finanspolicy fastställd av styrelsen och framtagen i samråd med kommunen.

· Ägaren ska kunna, i samråd med respektive bolag, få utdelning via bolagens fria kapital de år behov uppstår och möjlighet ges. Utdelningen måste kunna försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. (försiktighetsregeln).



Ekonomiska åtaganden

För moderbolaget gäller de övergripande direktiven då verksamheten endast är ett holdingbolag för dotterbolagens aktier.






Moderbolaget ska ge berörda bolag inom koncernen följande direktiv:


Kungsörs Fastighets AB (KFAB)

Moderbolaget ska ge Kungsörs Fastighets AB (KFAB) följande direktiv:



Bolagets ska ansvara för att:

· inom ramen för den kommunala kompetensen och utifrån affärsmässiga principer främja bostadsförsörjningen i Kungsörs kommun genom att på långsiktig och ekonomiskt sund basis förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta olika typer av bostäder, fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar upplåtna med såväl hyresrätt såväl som med andra alternativa upplåtelseformer

· inom ramen för den kommunala kompetensen främja bostads- och lokalförsörjningen inom Kungsörs kommun genom att tillhandahålla bostäder och lokaler och i sin verksamhet beakta ägarens övergripande bostadspolitiska mål

· Som ett led i att uppfylla Kungsörs kommuns mål om att bli 9000 invånare till år 2025 bygga 80 lägenheter totalt sett fram till och med 2025.

· med en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning sträva efter att tillhandahålla bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat med ett bostadssocialt ansvarstagande

· Kungsörs kommuns bostadsförsörjningsprogram ska vara en av de planeringsverktyg som KFAB ska använda sig av för att följa de politiska direktiv som totalt ges för bostadspolitiken i Kungsörs kommun.

· utreda förslag till åtgärder för att säkerställa bolagets ekonomiska uthållighet

· tillsammans med den kommunala organisationen och KKTAB fortsätta arbeta för en samverkan av bolagens fastighetsförvaltning

· genomföra en utredning om vilka kemikalier som ev används inom bolaget och om det finns anta en plan för utfasning av dessa kemikalier där det är möjligt. Planen ska redovisas till KKAB 

· revisionen ges möjlighet att granska bolagets verksamhet till ett värde av 30 000 kr/år



Ekonomiska åtaganden

Bolaget ska i enlighet med lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag bedriva verksamheten utifrån affärsmässiga principer.



Bolaget ska ha sådana ekonomiska resurser att ägaren, om så beslutas, kan få en rimlig avkastning på kapitalet, med beaktande av kommunens finansiella åtagande och risk i bolaget. Bolaget ska ha en sådan egen finansiell styrka att man långsiktigt klarar konjunktur- och marknadssvängningar utan ytterligare ägartillskott. Principen ska vara att varje boendegeneration bär sina kostnader.



En viktig finansieringskälla för bolagets deltagande i samhällsbyggnadsprocessen bör vara försäljning av fastigheter.



Avkastningskravet på bolaget 2021

Direktavkastningskravet på bolagets fastighetskapital ska vara 4,5 procent. Bolagets avkastning ska kunna användas för återställande av gjorda bostadsanpassningar.



Soliditetsmål för bolaget 2021

Bolaget ska långsiktigt sträva efter en soliditet om 25 procent, men värdesäkring av fastigheter genom underhåll ska prioriteras före konsolidering.



Sociala åtaganden

Bolaget 

· ska erbjuda attraktiva och prisvärda bostäder. Bostäderna ska vara utformade efter kommuninvånarnas behov och hyresgästerna ska ges möjlighet till samverkan och medinflytande

· ska säkerställa en god service i bostadsområden genom ett aktivt ägande

· ska arbeta för ökad trygghet i sina bostadsområden i samverkan med kommunens förvaltningar och föreningar

· har en viktig roll i kommunens mångfalds- och integrationsarbete

· ska arbeta tillsammans med socialnämnden för att skapa boendeformer och tillhandahålla boende i möjligaste mån för människor med behov av särskilt boendestöd. Socialförvaltningens åtagande i dessa överenskommelser som träffas ska hållas och fullföljas.

· ska skapa ökad tillgänglighet och möjliggöra kvarboende i bostadsområdena genom exempelvis hissar och anpassning av entréer

· I de fall staten ålägger kommunen att tillhandahålla lägenheter för exempelvis hänvisningsärenden så ska KFAB ombesörja detta i möjligaste mån genom sitt lägenhetsbestånd.



Energifrågor/miljöprofils åtagande

Bolaget ska tillsammans med kommunen samverka kring energieffektiviseringar och i övrigt arbeta med mål och åtgärder enligt kommunens planering.



All om- och nybyggnation ska utgå från att minimera miljöpåverkan och ha energieffektiva lösningar.






Miljöanpassade projekteringsanvisningar ska styra verksamheten för att nå en hög nivå på miljöanpassningen på våra byggnader. Byggmaterial som inte är miljöanpassade fasas ut ur verksamheten.

Bolaget ska bedriva ett hållbarhetsarbete med utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030).



Principiella eller frågor av större vikt

Enligt bolagspolicyns punkt 1.2.1 ska fullmäktige ”ges tillfälle att ta ställning, innan bolaget beslutar i frågor som är av principiell art, eller annars av större vikt. Det slutliga avgörandet om frågan ska underställas fullmäktige görs av kommunstyrelsen.



Hit räknas exempelvis:

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

· Försäljningar och köp av fast egendom av större betydelse. 

· Bildande eller förvärv samt försäljning eller annan avveckling av dotterbolag. 

· Förvärv eller försäljning av aktier i andra bolag utanför koncernen. 

· Fusion av bolag.



Skulle olika meningar uppkomma i bolagens styrelser om fråga som kan vara av sådant slag att den ska underställas fullmäktige ska i första hand samråd ske med moderbolagets styrelse och i nästa steg med kommunstyrelsen.



Andra principiella frågor för bolaget är:

· köp eller nyinvestering överstigande 20 miljoner kronor

· försäljning överstigande 5 miljoner kronor

· rivning av byggnader avsedda för bostäder eller lokaler 

· förvärv av enskilda fastigheter som till övervägande del inte är avsedda för bostadsändamål.






Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB)

Moderbolaget ska ge Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB) följande direktiv:

Bolagets ska ansvara för att:

· inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal verksamhet enligt kommunallagen, att på ett miljövänligt och ekonomiskt sätt handha Kungsörs kommuns verksamhetsfastigheter samt drift av gator, GC-vägar, grönytor och parker.

· I samband med de ekonomiska redovisningarna kv. 1, delårsbokslut och bokslut redovisa en uppföljning av utförda beställningar.

· förvalta Kungsörs kommuns verksamhetsfastigheter och utifrån en miljömässig och kostnadseffektiv förvaltning underhålla och utveckla fastigheterna så att kommunens verksamheter har ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler

· ta fram förslag till åtgärder för att säkerställa bolagets olika verksamheters ekonomiska uthållighet, samt tillsammans med Kungsörs Fastighets AB och den kommunala organisationen, samverka för en kostnadseffektiv fastighetsförvaltning

· tillsammans med den kommunala organisationen och KFAB fortsätta arbeta för en samverkan av bolagens fastighetsförvaltning

· genomföra en utredning om vilka kemikalier som ev. används inom bolaget och om det finns anta en plan för utfasning av dessa kemikalier där det är möjligt. Planen ska redovisas till KKAB 

· revisionen ges möjlighet att granska bolagets verksamhet till ett värde av 30 000 kr/år



Ekonomiska åtaganden

Bolagets verksamhet avseende fastighetsförvaltning ska bedrivas i enlighet med självkostnadsprincipen.

De ekonomiska målen för fastighetsverksamheten kommer att färdigutredas under 2021. Inriktningen för dessa kommer att vara kostnadseffektivisering för att uppnå tillfredsställande nivå på planerat underhåll för att framtidssäkra kommunens verksamhetsfastigheter. 



Fastighetsförvaltningens åtagande

Under 2021, i samråd med ägaren, utveckla en ekonomisk modell för hanteringen avseende underhåll, vakanser, tomställande av lokaler m.m. Modellen ska beakta hur riskerna för verksamheten fördelas, samt incitament för parterna att maximera nytta och ekonomi. 

Bolaget ska ingå i den lokalgrupp som har bildats för att effektivisera och rationalisera lokalutnyttjandet i kommunen.




Effektiviserings åtagande

Kungsör KommunTeknik AB ska aktivt söka samordning/samgående med kringliggande kommuners verksamheter, inom detta område, i syfte att effektivisera verksamheten.



Energifrågor/miljöprofils åtagande

Bolaget ska tillsammans med kommunen samverka kring energieffektiviseringar och i övrigt arbeta med mål och åtgärder enligt kommunens planering.

All om- och nybyggnation ska utgå från att minimera miljöpåverkan och ha energieffektiva lösningar.

Miljöanpassade projekteringsanvisningar ska styra verksamheten för att nå en hög nivå på miljöanpassningen på våra byggnader. Byggmaterial som inte är miljöanpassade fasas ut ur verksamheten.

Bolaget ska bedriva ett hållbarhetsarbete med utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030).



Principiella eller frågor av större vikt

Enligt bolagspolicyns punkt 1.2.1 ska fullmäktige ”ges tillfälle att ta ställning, innan bolaget beslutar i frågor som är av principiell art, eller annars av större vikt. Det slutliga avgörandet om frågan ska underställas fullmäktige görs av kommunstyrelsen.

Hit räknas exempelvis:

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

· Försäljningar och köp av fast egendom av större betydelse. 

· Bildande eller förvärv samt försäljning eller annan avveckling av dotterbolag. 

· Förvärv eller försäljning av aktier i andra bolag utanför koncernen. 

· Fusion av bolag.

Skulle olika meningar uppkomma i bolagens styrelser om fråga som kan vara av sådant slag att den ska underställas fullmäktige ska i första hand samråd ske med moderbolagets styrelse och i nästa steg med kommunstyrelsen.

Andra principiella frågor för bolaget är:

· köp eller nyinvestering av överstigande 20 miljoner kronor 

· försäljning överstigande 5 miljoner kronor

· rivning av byggnader avsedda för kommunal verksamhet 

· förvärv av enskilda fastigheter som till övervägande del inte är avsedda för kommunal verksamhet 

Kungsörs Vatten AB (KVAB)

Moderbolaget ska ge Kungsörs Vatten AB (KVAB) följande direktiv:



Bolagets ska ansvara för att:

· inom ramen för den kommunala kompetensen främja VA-försörjningen i kommunen

· driva, äga, bebygga, underhålla och förvalta ledningsnät, pumpanläggningar, avloppsreningsverk, vattenreningsverk och andra tillhörande anläggningar för verksamhetens bedrivande. 

· utreda förslag till åtgärder för att säkerställa bolagets ekonomiska uthållighet tillsammans med den kommunala organisationen.

· revisionen ges möjlighet att granska bolagets verksamhet till ett värde av 30 000 kr/år

· genomföra en utredning om vilka kemikalier som ev. används inom bolaget och om det finns anta en plan för utfasning av dessa kemikalier där det är möjligt. Planen ska redovisas till KKAB 



Ekonomiska åtaganden

Bolaget ska i enlighet med kommunallagen bedriva verksamheten utifrån självkostnadsprincipen och finansieras helt med avgifter och anslutningsavgifter från abonnenter.



Avkastningskravet på bolaget 2021

På eget kapital som avser inskjutna skattemedel avseende VA-verksamheten ska en skälig ränta utgå, vilket är i enlighet med VA-verksamhetens lagstiftning. Räntan ska utgå från SKRs snittränta på långfristiga skulder.



Soliditetsmål för bolaget 2021

Värdesäkring av VA-verksamhetens anläggningar och verksamhetsfastigheterna genom underhåll ska prioriteras före konsolidering. Beträffande VA verksamheten regleras konsolidering i gällande VA lagstiftning. 



VA-verksamhetens åtaganden

VA verksamheten ska följa angivna mål i VA planen. Målsättningen för VA verksamheten är att bibehålla låga taxor. 






Energifrågor/miljöprofils åtagande

Bolaget ska tillsammans med kommunen samverka kring energieffektiviseringar och i övrigt arbeta med mål och åtgärder enligt kommunens planering.



All om- och nybyggnation ska utgå från att minimera miljöpåverkan och ha energieffektiva lösningar.



Miljöanpassade projekteringsanvisningar ska styra verksamheten för att nå en hög nivå på miljöanpassningen på våra anläggningar. Material som inte är miljöanpassade fasas ut ur verksamheten.

Bolaget ska bedriva ett hållbarhetsarbete med utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030).



Principiella eller frågor av större vikt

Enligt bolagspolicyns punkt 1.2.1 ska fullmäktige ”ges tillfälle att ta ställning, innan bolaget beslutar i frågor som är av principiell art, eller annars av större vikt. Det slutliga avgörandet om frågan ska underställas fullmäktige görs av kommunstyrelsen.



Hit räknas exempelvis:

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

· Försäljningar och köp av fast egendom av större betydelse. 

· Bildande eller förvärv samt försäljning eller annan avveckling av dotterbolag. 

· Förvärv eller försäljning av aktier i andra bolag utanför koncernen. 

· Fusion av bolag.



Skulle olika meningar uppkomma i bolagens styrelser om fråga som kan vara av sådant slag att den ska underställas fullmäktige ska i första hand samråd ske med moderbolagets styrelse och i nästa steg med kommunstyrelsen.



Andra principiella frågor för bolaget är:

· Köp eller nyinvestering överstigande 20 miljoner kronor

· Försäljning överstigande 5 miljoner kronor 

· förvärv av enskilda fastigheter eller anläggningar som till övervägande del inte är avsedda för VA-verksamhet.

________________
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