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Kallelse till kommunstyrelsen 
Tid Måndagen den 28 februari 2022, klockan 16:00–18:00 
Plats Hellqvistsalen, kommunhuset 
Förslag till justerare Christer Henriksson 
Förslag till ersättare för justerare Claes Wolinder 
Förslag till plats och tid för justering Kansliet tisdagen 1 mars 16:00 

Föredragningslista 
Nr Ärende Diarienummer 
 Information  
1 Styrning och ledning av arbetet med Informationssäkerhet - presentation 

av revisionsrapport 
Föredragande: 16.00-16.20 KPMG samt kommunens revisorer. Inga handlingar 
skickas ut innan mötet. 

 

2 Ekonomisk uppföljning 2022 KS 2022/13 
3 Information från barn- och utbildningsförvaltningen gällande SKR - 

Skolanalys 
Föredragande: 16.30-16.45 Fredrik Bergh, barn- och utbildningschef, Angelica 
Stigenberg, ordförande barn- och utbildningsnämnden 

KS 2021/419 

4 Övrig information 2022 KS 2022/14 
 Ärenden till nästa instans  
5 Svar på medborgarförslag - Ploga banor på isen vid Skillingeudd KS 2019/31 
6 Svar på medborgarförslag - Lägg ut grusvägunderhållet, sommartid, på 

entreprenad 
KS 2021/453 

7 Svar på medborgarförslag – belysning mellan ishallens parkering och 
sporthallen 

KS 2021/497 

8 Svar på motion - Anlägg en engelsk park i Stallmästarhagen KS 2021/422 
9 Processen mot eventuellt länssamordningsförbund KS 2022/68 
 Ärenden till egen instans  
10 Slutredovisning investeringar 2021 KS 2022/101 
11 Svar på remiss - Regional Kulturplan för Västmanland 2023-2026 

Not: Länk till remissversionen finns under rubriken underlag i tjänsteskrivelsen 
KS 2022/36 

12 Svar på remiss - Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 
2022-2033 
Not: Länk till remissversionen finns under rubriken underlag i tjänsteskrivelsen 

KS 2021/546 

Dokumenttyp 
Kallelse 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Datum 
2022-02-21 
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Dokumenttyp Sida 
Kallelse 2 (2) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Datum 
2022-02-21 

Nr Ärende Diarienummer 
13 Internkontroll - Uppföljning av den interna kontrollen på 

kommunstyrelsens förvaltning 2021 
KS 2020/384 

14 Planbesked - Utbyggnad av Malmberga förskola KS 2021/573 
15 Årsredovisning 2021 - Kommunstyrelsens förvaltning 

Föredragande: Claes-Urban Boström förvaltningschef, Marko Ravlic t.f. ekonomichef 
KS 2022/18 

 Anmälningsärenden  
16 Meddelande - Delegationsbeslut 2022 KS 2022/2 
17 Meddelande - Avtal 2022 KS 2022/3 
18 Meddelande - Synpunkter 2022 KS 2022/4 
19 Meddelande - Sveriges Kommuners och Regioners cirkulär 2022 KS 2022/5 
 Övriga ärenden  
20 Kommunstyrelsen - Övriga frågor 2022 KS 2022/8 

Mikael Peterson 
Ordförande
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Vår handläggare 
marko.ravlic@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Ekonomisk uppföljning 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltning fick i uppdrag av kommunstyrelsen att 
inkomma med åtgärder för en budget i balans 2022 för gemensamma 
verksamheterna ekonomi, kansli och HR. Kommunstyrelseförvaltningens 
ledningsgrupp, KLG, kommer att hantera frågan och återkommer med 
förslag till åtgärder till kommunstyrelsen i mars. Barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden har inte inkommit med någon 
ekonomisk uppföljning då nämndernas sammanträden ännu inte har varit. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Marko Ravlic 
Tf. Ekonomichef 

Skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp, KLG 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-02-10 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/13 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 89 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Information - Redovisning kunskapsresultat för 
grundskolan 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inlett ett samarbete med SKR, 
Sveriges kommuner och regioner. Arbetet med SKR:s satsning Skolanalys 
syftar till ett effektivt utvecklingsarbete med målet att skapa förutsättningar 
för förbättrade skolresultat. Processen beräknas pågå under cirka ett års tid. 
Informationen skickas till kommunstyrelsen för kännedom. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-10 
BUN 2022-01-26 § 2 SKR - Skolanalys 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

 
 

 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-02-10 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/419 
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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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 2 SKR - Skolanalys 
Diarienummer BUN 2022/15 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inlett ett samarbete med SKR, 
Sveriges kommuner och regioner. Arbetet med SKR:s satsning Skolanalys 
syftar till ett effektivt utvecklingsarbete med målet att skapa förutsättningar 
för förbättrade skolresultat. 
Processen beräknas pågå under cirka ett års tid. 

Beslutsunderlag 
Information om Skolanalys SKR 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-27 

Skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-01-26 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Övrig information 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen  

Sammanfattning 
Information som lämnas på kommunstyrelsen 2022-02-28 

 Räddningstjänsten Mälardalen bland annat gällande 
o Framtida stationer 

 Strategisk regional beredning bland annat gällande 
o Tåg 255 Stockholm-Oslo  
o Västerås flygplats 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-10 
 
  
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-02-10 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/14 
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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Vår handläggare 
rune.larsen@kungsor.se 
Tekniska kontoret 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag - Ploga banor på isen 
vid Skillingeudd 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att avslå 
medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
Elin Bergström har skickats in ett medborgarförslag om att kommunen 
plogar upp två banor vid Skillingeuddbadet på vintern när isen håller. Dels 
en bana som är som en längre sträcka som man kan åka runt och dels ett 
område som barn och vuxna kan spela hockey på. Då kan medborgarna 
komma ut och röra på sig genom att åka skridskor eller spark. Det skulle 
även vara bra om man kunde använda huset vid badet som en värmestuga 
där man kunde äta sin matsäck och värma sig.  
Det finns redan grillmöjligheter och det skulle vara roligt om 
kommuninvånarna får ytterligare en mötesplats som bjuder in till rörelse. 
 
KKTAB tycker att detta är en god idé, men att bolaget inte kan hantera 
denna typ av arbeten. Detta beror på att vid arbete på islagt vatten krävs det 
mycket förarbete samt kontroll av isen, upprättande av anpassat 
arbetsmiljöplan, upprättande av en borrplan i det gällande området på isen, 
samt mätningar av isen tjocklek 3 gånger per vecka. Investeringar för att 
maskiner som skall utföra arbete är godkänt och certifierad för arbete på 
islagda vatten. 1 arbetsledare samt 2 anställde måste vara representerat 
under varje arbetsmoment, särskilt godkända arbets-/skyddskläder för denna 
typ av arbeten. Fordon som nyttjas på islagt vatten måste utrustas med 
säkerhetsutrustning för att vara godkänt.  
 
Detta kommer att innebära en investeringskostnad för maskiner och 
utrustning på ca 225 000 kr samt en årlig driftskostnad per säsong (nov-
mars) på ca 175 000 kr. Orsaken till detta är att det ställs helt andra krav när 
ett bolag ska hantera slika arbeten än om en förening gör detta. 
 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-01-31 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2019/31 
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 
2022-01-31 
Ert datum 
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Diarienummer 
KS 2019/31 
Er beteckning 
 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
KF 2019-04-08 § 29 Medborgarförslag - Gör banor på isen vid 
Skillingeuddsbadet 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Rune Larsen 
Teknisk chef 

Skickas till 
Elin Bergström 
KKTAB 
Kultur och fritid 
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Hej!
Mitt förslag är att kommunen plogar upp två banor vid
skillingeuddbadet på vintern när isen håller. Dels en bana som
är som en längre sträcka som man kan åka runt och dels ett
område som barn och vuxna kan spela hockey på. Då kan
medborgarna komma ut och röra på sig genom att åka skridskor
eller spark. Det skulle även vara bra om man kunde använda
huset vid badet som en värmestuga där man kunde äta sin matsäck
och värma sig. 
Det finns redan grillmöjlighetet och det skulle vara roligt om
kommuninvånarna får ytterligare en mötesplats som bjuder in
till rörelse.
Mvh Elin Bergström

Namn
Elin Bergström

Postadress
Skillingsnäsvägen 5
736 92 Kungsör

Telefonnummer
0702123468

E-postadress
tvetaelin@hotmail.com
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Vår handläggare 
ronnie.bjorkrot@kungsor.se 
Tekniska kontoret 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag - Lägg ut 
grusvägunderhållet på entreprenad 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget. 

Sammanfattning 
Kurt Johansson föreslår i ett medborgarförslag att grusvägsunderhållet 
sommartid läggs ut på entreprenad för att höja vägstandarden. Kurt 
Johansson anför vidare att det är en kapacitetsbrist som är orsaken till att 
vägunderhållet upplevs som eftersatt. 
KKTAB har tittat på förslaget och kan konstatera att det vid Trafikverkets 
inspektioner inte framförts kritik mot väghållningen. Se bifogade protokoll. 
Nivån på skötseln av de grusvägar som handhas av Kommunens tekniska 
bolag, regleras inte av en kapacitetsbrist utan av de medel som 
Kommunfullmäktige anslår. Vidare kan KKTAB konstatera att berörda 
vägsamfälligheter inte bidrar ekonomiskt till att höja skötselnivåerna. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag - Lägg ut grusvägunderhållet på entreprenad 
Motion - lägg ut grusvägunderhållet på entreprenad 
Medborgarförslag - Lägg ut grusvägunderhållet på entreprenad 
KF 2021-11-08 § 171 Medborgarförslag � Lägg ut grusvägunderhållet 
sommartid på entreprenad 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Ronnie Björkrot 
Driftchef 

Skickas till 
Kurt Johansson 
Kungsörs Kommunteknik AB 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-01-04 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/453 
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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GERSILLA VSF 
Ronnie Björkrot
Kungsörs Kommun, Drottninggatan 34
736 85 Kungsör

Tillsynsprotokoll - Väg 29435

 Väguppgifter

Väghållare: GERSILLA VSF

Vägnummer: 29435

Län: Västmanlands Län

Kommun: Kungsör

 Tillsyn

Tillsynen avser: Ordinarie tillsyn

Typ: Vägdeklaration

Närvarande: Tony Arvidsson UHbe, ingen väghållare kallad.

Tillsynsdatum: 2021-04-16

Omdöme: Tillsyn inför omprövning av bidragsrätt av era enskilda vägar 
under innevarande år. Det betyder att vi samtidigt prövar om 
förutsättningar för fortsatt årligt statsbidrag finns.

Begärda förhandsuppgifter har kommit Trafikverket tillhanda. 

Vid tillsynen noterades följande för Era vägar.

Vd 1-2. Bra väghållning, inget att anmärka på vägunderhållet.
Vd 3. Rikta vägräcket vid bäcken för övrigt bra väghållning. 

Allmänna råd till väghållning: 
Inventera behovet av dikesrensning då välrensade diken ger bra 
avvattning och en bärig väg. 
Busk och slyröjning till, om möjligt, 2 m utanför vägkant samt fri 
höjd 4,6 m över vägytan. 
Häckar vid tomtmark ansas så de inte växer in över körbanan. 
Samråd med markägaren ska alltid ske. 
För att underlätta vägens skötsel samt ur trafiksäkerhetssynpunkt 
bör inga sidohinder finnas närmare körbanekant än 1 m. 
Vid grusning av slitlager rekommenderas bergkross (0-
16/18mm). Väl tilltagen bombering, c:a 3%, rekommenderas. 
Uppfrysta stenar i vägen avlägsnas innan de blir trafikfarliga. 
Dammbindning utförs så tidigt på våren som det är möjligt 
lämpligast i samband med årets första hyvling.

Vid frågor kontakta Tony Arvidsson tel. 010-124 01 67, 
e-post tony.arvidsson@trafikverket.se 

Adress till Trafikverkets hemsida enskilda vägar:
http://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/vag/Enskilda-vagar/

Ärendenummer: TRV 2021/28566

Vägdelar

Status Vägdelsnummer Sträckning

Godkänd 1 Väg 56 (Hogsta) -Gersilla
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#/road-search


Vägdelar

Status Vägdelsnummer Sträckning

Godkänd 2 Gersilla-Rabostan

Godkänd 3 Rabostan-Täkten 2:1
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GRANHAMMARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Ronnie Björkrot
Kungsörs Kommun, Drottninggatan 34
736 85 Kungsör

Tillsynsprotokoll - Väg 29627

 Väguppgifter

Väghållare: GRANHAMMARS SA
MFÄLLIGHETSFÖRE
NING

Vägnummer: 29627

Län: Västmanlands Län

Kommun: Kungsör

 Tillsyn

Tillsynen avser: Ordinarie tillsyn

Typ: Vägdeklaration

Närvarande: Tony Arvidsson UHbe, ingen väghållare kallad.

Tillsynsdatum: 2021-04-16

Omdöme: Tillsyn inför omprövning av bidragsrätt av era enskilda vägar 
under innevarande år. Det betyder att vi samtidigt prövar om 
förutsättningar för fortsatt årligt statsbidrag finns.

Begärda förhandsuppgifter har kommit Trafikverket tillhanda. 

Vid tillsynen noterades följande för Era vägar.
Vd 1-2. Laga potthålen på de belagda delarna innan de blir 
större och medför stora beläggningskostnader. För övrigt bra 
väghållning.
Vd 3, 4 och 5. Bra väghållning, inget att anmärka på 
vägunderhållet.

Allmänna råd till väghållning: 
Inventera behovet av dikesrensning då välrensade diken ger bra 
avvattning och en bärig väg. 
Busk och slyröjning till, om möjligt, 2 m utanför vägkant samt fri 
höjd 4,6 m över vägytan. 
Häckar vid tomtmark ansas så de inte växer in över körbanan. 
Samråd med markägaren ska alltid ske. 
För att underlätta vägens skötsel samt ur trafiksäkerhetssynpunkt 
bör inga sidohinder finnas närmare körbanekant än 1 m. 
Vid grusning av slitlager rekommenderas bergkross (0-
16/18mm). Väl tilltagen bombering, c:a 3%, rekommenderas. 
Uppfrysta stenar i vägen avlägsnas innan de blir trafikfarliga. 
Dammbindning utförs så tidigt på våren som det är möjligt 
lämpligast i samband med årets första hyvling.

Vid frågor kontakta Tony Arvidsson tel. 010-124 01 67, 
e-post tony.arvidsson@trafikverket.se 

Adress till Trafikverkets hemsida enskilda vägar:
http://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/vag/Enskilda-vagar/

Ärendenummer: TRV 2021/28558

Vägdelar
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#/road-search


Status Vägdelsnummer Sträckning

Godkänd 1 E20 (Granhammar) - Ev 29435 (Täkten 2:1)

Godkänd 2 E20 - vägdel 1 (Granhammars by)

Godkänd 3 E20 - Västra Hagen

Godkänd 4 Vägdel 3 - Fiskartorp

Godkänd 5 Vägdel 2 (Liljenäs) - E 20 (Sandskogstorp)
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Jag föreslår att kommunen lägger ut vägunderhållet på
entreprenad. Avser grusvägarna  sommartid. Avsikten är att få
en anständig standard på vägarna.  I egenskap av brukare drar
jag slutsatsen att kommunen inte har kapacitet att sköta
vägunderhållet.  Vinterunderhållet med snöröjning ligger ju
utlagt och det fungerar utmärkt.

Namn
Kurt Johansson

Postadress
Granhammar 115
736 91 Kungsör

Telefonnummer
0707697728

E-postadress
kurt@granhammar115.se

Samtycke
2021-10-12 09.24
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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Vår handläggare 
ronnie.bjorkrot@kungsor.se 
Tekniska kontoret 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag - Belysning mellan ishallens 
parkering och sporthallen 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att avslå 
medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
Anneli Carlsson föreslår i ett medborgarförslag att det sätts upp fler 
belysningspunkter mellan ishallens parkering och sporthallen.  
Föreslagen åtgärd finns redan planerad i ett projekt där gång och cykelbanan 
förbi ishallens parkering byggs om. Därför föreslås ett avslag av 
medborgarförslaget. Se bifogad fil. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag - Belysning mellan ishallens parkering och sporthallen 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Ronnie Björkrot 
Driftchef 

Skickas till 
Annelie Carlsson 
KKTAB 
 

 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-01-04 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/497 
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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KANTORN

VÅRDCENTRALEN

PPR1118

granitsten 120

Spiksten D?

Ny belysning

Ny belysning
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Belysning saknas mellan ishallens parkering och sporthallen. 

På kvällarna blir det väldigt mörkt mellan ishallens parkering
och sporthallen. Detta på grund av att det inte finns
tillräckligt med belysning. 

Kommunen skulle behöva åtgärda det genom att sätta upp fler
gatlampor.

Namn
Annelie Carlsson

Postadress
Birkagatan 36
73634 Kungsör

Telefonnummer
0704975847

E-postadress
Anneliec81@gmail.com

Samtycke
2021-11-04 17.59
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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Vår handläggare 
ronnie.bjorkrot@kungsor.se 
Tekniska kontoret 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på motion - Anlägg en engelsk park i 
Stallmästarhagen 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att avslå 
motionen. 

Sammanfattning 
Niklas Magnusson föreslår i en motion att anlägga en Engelsk park i delar 
av Stallmästarhagen. 
KKTAB har tittat på förslaget och kan konstatera att anläggandet av en 
Engelsk park skulle medföra stora investeringar och även ett utökat 
skötselåtagande. Storleken av investeringen och utökad skötselram beror 
givetvis på hur stor del av Stallmästarhagen som skulle beröras.  
KKTAB anser därför att motionen bör avslås. Skulle detta inte ske, så bör 
medel för en förstudie anslås. Detta för att omfattningen på en eventuell 
investering skulle kunna fastslås, och ett projekteringsarbete inledas. 
Beräknad kostnad för en förstudie beräknas till 25000 kr. Förstudien bör 
utmynna i ett förslag till KS, på omfattning, gestaltning och kostnad för 
projektering. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Motion - Anlägg en engelsk park i Stallmästarhagen 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Ronnie Björkrot 
Driftchef 

Skickas till 
Niklas Magnusson

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-01-07 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/422 
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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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Processen mot eventuellt länssamordnings- 
förbund 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att ingå i 
processen att möjliggöra för ett nytt länssamordningsförbund och delegerar 
deltagandet till sin representant i det lokala samordningsförbundets styrelse. 

Sammanfattning 
Det finns idag tre samordningsförbund i Västmanland, Norra Västmanlands 
Samordningsförbund, Samordningsförbundet Västerås och 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen. Alla länets medborgare som är 
16-64 år och i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering är 
samordningsförbundens målgrupp. I december 2020 fattade 
länsmedlemssamrådet (ägarmötet) för länets tre samordningsförbund ett 
beslut att det ska tas fram förslag på hur verksamheten i förlängningen kan 
organiseras i ett gemensamt länsförbund där lokal närvaro kan säkras. Den 
föreslagna länsprocessen har som mål att ge ett underlag inför beslut om ja 
eller nej till ett samägt länsförbund Västmanland, där individens behov står i 
fokus. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-10 
Beslut om att delta i länsprocess 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
linda.anderfjall@koping.se 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-02-10 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/68 
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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Beslut om att delta i länsprocess 
 

Bakgrund 
I december 2020 fattade länsmedlemssamrådet (ägarmötet) för 
länets tre samordningsförbund ett beslut att det ska tas fram 
förslag på hur verksamheten i förlängningen kan organiseras i ett 
gemensamt länsförbund där lokal närvaro kan säkras.  
 
Varje samordningsförbund består av fyra parter som verkar enligt 
lag Finsam (2003:1210) och har till uppgift att tillsammans 
utveckla och effektivisera samverkan för individer i behov av 
samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering mot arbete. Detta sker 
både genom strukturella insatser och individinsatser. 
Tre av förbundets fyra parter; Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Västmanland är länstäckande och vill 
att det ska bli ett länsförbund. Länets 10 kommuner är den fjärde 
parten och där saknas beslut idag.  
Läs mer om samordningsförbundens uppdrag på den 
länsgemensamma hemsidan: https://samordningvastmanland.se/  
 
Samordningsförbundens styrelser har länge diskuterat frågan och 
är idag eniga om att ett länsförbund är den bästa vägen mot 
ytterligare samverkan och kostnadseffektiv resursanvändning. Det 
finns för- och nackdelar, där fördelarna anses överväga. Den 
största fördelen som framhålls är att samordningsförbundens 
insatser ska vara jämställt tillgängliga oavsett var i länet man bor. 
Ett länsförbund blir ett tydligare och mer kraftfullt förbund med en 
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styrelse, en administration, en revision och en verksamhetsplan 
med budget för hela länet, i stället för tre av allt.  
 

Länsprocess 
De tre förbunden har alltid samarbetat på tjänstepersonsnivå och 
haft strukturella insatser tillsammans (kartläggningar, förstudier, 
utbildningar, konferenser). Den samverkan har ökat inte minst i 
och med pandemin och numera är föreläsningar och andra träffar 
ofta digitala och erbjuds alla medlemmar i länet. Förbunden har 
dock inte möjlighet att lägga samman medel till individinsatser 
eller att tjänstepersonerna formellt kan gå in och ersätta varandra 
i alla lägen då de har olika arbetsgivare.  
 
Länsprocessen har som mål att ge ett underlag inför beslut om ja 
eller nej till ett samägt samverkansorgan i Västmanland, där 
individens behov står i fokus. Lokal förankring, jämlikt inflytande 
och lokal närvaro är ett krav och en självklarhet för alla 
medlemmar. Alla länets medborgare som är 16-64 år och i behov 
av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering är 
samordningsförbundens målgrupp. 
 
För att alla perspektiv och goda idéer ska tas tillvara, inbjuds 
härmed samtliga av samordningsförbundens medlemmar i 
Västmanland att delta i processen mot ett eventuellt framtida 
länssamordningsförbund. Ett länspresidium håller i arbetet 
tillsammans med ett externt processtöd inom befintlig budget.  
 
Beslut att delta i processen behöver tas senast i mars 2022.  
 

Tidplan 
2021 

7 december Länsmedlemssamråd (ägarmöte) 

2022 
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Jan-mars Medlemmarnas beslut att delta i länsprocessen. 

April Lokala ägarmöten, ett för varje samordningsförbund 

Därefter följer Länsmedlemssamråd, formellt beslut om 
länsförbund och fortsatt process, till exempel att ta fram en ny 
förbundsordning 

2023 

Alla beslut för ett länsförbund är tagna. 

 

Förslag till beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar att Kungsörs kommun ska delta i 
länsprocessen och delegerar deltagandet till sin representant i det 
lokala samordningsförbundets styrelse. 

 

 

 

 

För samordningsförbunden i Västmanland 

 

 

Lena Eldståhl                     Dennis Nilsson                  
 Andreas Trygg 

Ordf Norra Västmanlands SF  Ordf SF Västerås Ordf SF 
Västra Mälardalen 
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Vår handläggare 
marko.ravlic@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Slutredovisning investeringar 2021 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kungsörs Kommunteknik AB har inkommit med 24 stycken 
slutredovisningar varav 21 stycken är investeringar och 3 stycken är 
driftprojekt.  

Beslutsunderlag 
Belysning GC Söders gärde 
Belysning i Kungsör 
Björskogsskolan miljösanering 
Blåmesvägen 
Busshållplats Kungsgatan 
Byggnation Granlidsvägen 
Entré Kungsör 
Flytt av lekpark 
flytt av mätarskåp 
Gbl Högtrycksnatrium 
GC väg Skillingudd 
GC väg Ulvesund-Torsgatan 
Grönytestruktur träd 
Hamnutveckling 
Nya lekplatser 
Nya vindskydd 
Reinvestering asfalt 
Rivning silo 
Siktvägen VA- 
Skillingepavlijongen 
Skäggdoppingvägen 
Spår och leder (ej Kungsörleden) 
Torgbyggnaden 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-02-09 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/101 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 89 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-02-09 
Ert datum 
 

Sida 
2 (2) 

Diarienummer 
KS 2022/101 
Er beteckning 
 

Vägrenovering i samband med VA-förnyelse 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Marko Ravlic 
Tf. Ekonomichef 

Skickas till 
Här listar du alla som ska få ta del av beslutet, en mottagare/rad. 
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Projektnamn
Verksamhet/Utövare
Avdelning
Investeringsbeslut
Vad avser projektet
Projektets syfte (kort beskrivning)

Ansvarig chef
Projektledare

Kommunens investering kronor
Medfinans kronor
Extra äskande enligt beslut kronor KS
Total projekt budget kronor
Projekt start
Projekt avslut
Igångsättningsbeslut (IB)

Projektets totala kostnad kronor

Avvikelse kronor
Förklaring till avvikelsen

401 063

13 937

Projektet har gått enligt plan, med en positiv avvikelse på 14 tkr enligt budget

2021 December

0
415 000

2021 Januari

Re- investering/Planerat underhåll

Att säkerställa säkerheten i den befintliga gatubelysningsanläggningen, detta är ett löpande arbete och 
kommer att fortgå till 2024 i första hand

Ronnie Björkrot
Johny Selén

415 000
0

INVESTERINGSREDOVISNING / SLUTRAPPORT

Belysning Kungsör
Kungsör KommunTeknik AB
Gata
Diarienummer KS 2020/163
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Projektnamn
Verksamhet/Utövare
Avdelning
Investeringsbeslut
Vad avser projektet
Projektets syfte (kort beskrivning)

Ansvarig chef
Projektledare

Kommunens investering kronor
Medfinans kronor
Tillskott region kronor
Extra äskande enligt beslut kronor KS
Total projekt budget kronor
Projekt start
Projekt avslut
Igångsättningsbeslut (IB)

Projektets totala kostnad kronor

Avvikelse kronor
Förklaring till avvikelsen

300 000

0

Asfaltering av vingar och toppbeläggning, projektet gick enligt plan och budget

0

2021 December

0
300 000

2021 Maj

Ny investering

Slutföra byggnation av detaljplanelagt område

Rune Larsen
Ronnie Björkrot

300 000
0

INVESTERINGSREDOVISNING / SLUTRAPPORT

Blåmesvägen
Kungsör KommunTeknik AB
Gata
Diarienummer KS 2020/163
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Projektnamn
Verksamhet/Utövare
Avdelning
Investeringsbeslut
Vad avser projektet
Projektets syfte (kort beskrivning)

Ansvarig chef
Projektledare

Kommunens investering kronor
Medfinans kronor
Tillskott region kronor
Extra äskande enligt beslut kronor KS
Total projekt budget kronor
Projekt start
Projekt avslut
Igångsättningsbeslut (IB)

Projektets totala kostnad kronor

Avvikelse kronor
Förklaring till avvikelsen

2 002 118

-2 118

Projektet har gått enligt plan, projektet har en negativ avvikelse på -2tkr, på grund av projektets koplexitet 
är detta fullt acceptabelt

2021 December

0
2 000 000

2021 Januari

Ny investering

Förbättring av väg och GC-väg för att förbättra trafiksituationen i området 

Ronnie Björkrot
Johny Selén

2 000 000
0

INVESTERINGSREDOVISNING / SLUTRAPPORT

Byggnation Granlidsvägen
Kungsör KommunTeknik AB
Gata
Diarienummer KS 2020/163
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Projektnamn
Verksamhet/Utövare
Avdelning
Investeringsbeslut
Vad avser projektet
Projektets syfte (kort beskrivning)

Ansvarig chef
Projektledare

Kommunens investering kronor
Medfinans kronor
Tillskott region kronor
Extra äskande enligt beslut kronor KS
Total projekt budget kronor
Projekt start
Projekt avslut
Igångsättningsbeslut (IB)

Projektets totala kostnad kronor

Avvikelse kronor
Förklaring till avvikelsen

2 693 841

194 159

Projektet har gått enligt plan, projektet har en positiv avvikelse på 194 tkr, på grund av ändrade 
hastighetsdämpande åtgärder.

2021 December

0
2 888 000

2021 Maj

Ny investering

För att skapa en säkrare passage över Kungsgatan för fotgängare och cyklister samt förbättra 
trafiksäkerheten i korsningen Kungsgatan, Malbergavägen och Granlidsvägen.

Ronnie Björkrot
Johny Selén

1 444 000
1 444 000

INVESTERINGSREDOVISNING / SLUTRAPPORT

Entré Kungsör korsningen   (Granlidsvägen, Malmbergavägen, Kungsgatan)

Kungsör KommunTeknik AB
Gata
Diarienummer KS 2020/163
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Projektnamn
Verksamhet/Utövare
Avdelning
Investeringsbeslut
Vad avser projektet
Projektets syfte (kort beskrivning)

Ansvarig chef
Projektledare

Kommunens investering kronor
Medfinans kronor
Tillskott region kronor
Extra äskande enligt beslut kronor KS
Total projekt budget kronor
Projekt start
Projekt avslut
Igångsättningsbeslut (IB)

Projektets totala kostnad kronor

Avvikelse kronor
Förklaring till avvikelsen

211 692

138 308

Projektet har gått enligt plan och bättre en budgeterad, projektet har en positiv avvikelse på 138 tkr. 

2021 Juni
2021 April

Akut åtgärd

Flytt av lekpark efter inspektion genomförd av Vattenfall, lekparken var byggt för nära en 
transformatorstation och direkt under en högspänningsledning. Lekparken flyttades till Torsgatan. Då 
projektet innebar flytt av befintlig lekpark till nytt område anses inte projektet vara en investering utan har 
påverkat kommunstyrelsens driftbudget.

Ronnie Björkrot
Johny Selén

350 000

0
350 000

INVESTERINGSREDOVISNING / SLUTRAPPORT

Flytt av lekpark under kraftledning
Kungsör KommunTeknik AB
Park 
Diarienummer KS 2020/163
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Projektnamn
Verksamhet/Utövare
Avdelning
Investeringsbeslut
Vad avser projektet
Projektets syfte (kort beskrivning)

Ansvarig chef
Projektledare

Kommunens investering kronor
Medfinans kronor
Tillskott region kronor
Extra äskande enligt beslut kronor KS
Total projekt budget kronor
Projekt start
Projekt avslut
Igångsättningsbeslut (IB)

Projektets totala kostnad kronor

Avvikelse kronor
Förklaring till avvikelsen

484 739

-3 739

Projektet har gått enligt plan och bättre en budgeterad, projektet har en negativ avvikelse på 4tkr. 

2021 December

0
481 000

2021 Januari

Re- investering/Planerat underhåll

Flytt av elmätare från Mälarenergi anläggning till egna skåp, detta på grund av de höga hyressummorna 
Mälaenergi begär av driften för att vi skulle få ha våra elmätare i deras skåp.

Ronnie Björkrot
Johny Selén

481 000

INVESTERINGSREDOVISNING / SLUTRAPPORT

Utflytt av mätare till egna skåp
Kungsör KommunTeknik AB
Gata
Diarienummer KS 2020/163
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Projektnamn
Verksamhet/Utövare
Avdelning
Investeringsbeslut
Vad avser projektet
Projektets syfte (kort beskrivning)

Ansvarig chef
Projektledare

Kommunens investering kronor
Medfinans kronor
Tillskott region kronor
Extra äskande enligt beslut kronor KS
Total projekt budget kronor
Projekt start
Projekt avslut
Igångsättningsbeslut (IB)

Projektets totala kostnad kronor

Avvikelse kronor
Förklaring till avvikelsen

802 600

-2 600

Projektet har gått enligt plan och bättre en budgeterad, projektet har en negativ avvikelse på 2,6 tkr. 

2021 December

0
800 000

2021 Januari

Re- investering/Planerat underhåll

Utbyte av högnatriumsarmaturer till LED armatur, detta är ett led i förnyelse av gatubelysningen i 
kommunen.

Ronnie Björkrot
Johny Selén

800 000

INVESTERINGSREDOVISNING / SLUTRAPPORT

Gatubelysning utbyte av högtrycksnatrium armaturer
Kungsör KommunTeknik AB
Gata
Diarienummer KS 2020/163
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Projektnamn
Verksamhet/Utövare
Avdelning
Investeringsbeslut
Vad avser projektet
Projektets syfte (kort beskrivning)

Ansvarig chef
Projektledare

Kommunens investering kronor
Medfinans kronor
Tillskott region kronor
Extra äskande enligt beslut kronor KS
Total projekt budget kronor
Projekt start
Projekt avslut
Igångsättningsbeslut (IB)

Projektets totala kostnad kronor

Avvikelse kronor
Förklaring till avvikelsen

1 823 876

26 124

Projektet har gått enligt plan, på grund av felaktiga nyckeltal var ursprungskalkylen för lågt beräknat derav 
det extra äskande. Projektet har en positiv avvikelse på 26 tkr. 

2021 December

436 000 2020/68
1 850 000

2021 Januari

Ny investering

Att öka tryggheten och tillgjängligheten i området

Rune Larsen
Ronnie Björkrot

707 000
707 000 Trafikverket

INVESTERINGSREDOVISNING / SLUTRAPPORT

GC väg Skillingeudd
Kungsör KommunTeknik AB
Gata
Diarienummer KS 2020/163
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Projektnamn
Verksamhet/Utövare
Avdelning
Investeringsbeslut
Vad avser projektet
Projektets syfte (kort beskrivning)

Ansvarig chef
Projektledare

Kommunens investering kronor
Medfinans kronor
Tillskott region kronor
Extra äskande enligt beslut kronor KS
Total projekt budget kronor
Projekt start
Projekt avslut
Igångsättningsbeslut (IB)

Projektets totala kostnad kronor

Avvikelse kronor
Förklaring till avvikelsen

1 000 000

0

Projektet har gått enligt plan, på grund av felaktiga nyckeltal var ursprungskalkylen för lågt beräknat derav 
det extra äskande.

2021 December

274 000 2020/68
1 000 000

2021 Januari

Ny investering

Att öka tryggheten och tillgjängligheten i området

Rune Larsen
Ronnie Björkrot

363 000
363 000 Trafikverket

INVESTERINGSREDOVISNING / SLUTRAPPORT

GC väg Ulvesund-Torsgatan
Kungsör KommunTeknik AB
Gata
Diarienummer KS 2020/163
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Projektnamn
Verksamhet/Utövare
Avdelning
Investeringsbeslut
Vad avser projektet
Projektets syfte (kort beskrivning)

Ansvarig chef
Projektledare

Kommunens investering kronor
Medfinans kronor
Tillskott region kronor
Extra äskande enligt beslut kronor KS
Total projekt budget kronor
Projekt start
Projekt avslut
Igångsättningsbeslut (IB)

Projektets totala kostnad kronor

Avvikelse kronor
Förklaring till avvikelsen

395 269

4 731

Projektet har gått enligt plan, projektet har en positiv avvikelse på 5 tkr

2021 November

400 000
2021 Mars

Ny investering

Upprätta en god grönytestruktur samt kompensationsplantering för det vi tar bort av träd

Ronnie Björkrot
Fredrik Forsén

400 000

INVESTERINGSREDOVISNING / SLUTRAPPORT

Grönytestruktur/träd
Kungsör KommunTeknik AB
Park 
Diarienummer KS 2020/163
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Projektnamn
Verksamhet/Utövare
Avdelning
Investeringsbeslut
Vad avser projektet
Projektets syfte (kort beskrivning)

Ansvarig chef
Projektledare

Kommunens investering kronor
Medfinans kronor
Tillskott region kronor
Extra äskande enligt beslut kronor KS
Total projekt budget kronor
Projekt start
Projekt avslut
Igångsättningsbeslut (IB)

Projektets totala kostnad kronor

Avvikelse kronor
Förklaring till avvikelsen

586 013

-6 013

Projektet har gått enligt plan, projektet har en negativ avvikelse på 6tkr

2021 September

580 000
2021 Augusti

Ny investering

Byggnation av hamnparken efter rivningen av Silon

Ronnie Björkrot
Fredrik Forsén

580 000

INVESTERINGSREDOVISNING / SLUTRAPPORT

Hamnutveckling
Kungsör KommunTeknik AB
Park 
Diarienummer KS 2021/255
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Projektnamn
Verksamhet/Utövare
Avdelning
Investeringsbeslut
Vad avser projektet
Projektets syfte (kort beskrivning)

Ansvarig chef
Projektledare

Kommunens investering kronor
Medfinans kronor
Tillskott region kronor
Extra äskande enligt beslut kronor KS
Total projekt budget kronor
Projekt start
Projekt avslut
Igångsättningsbeslut (IB)

Projektets totala kostnad kronor

Avvikelse kronor
Förklaring till avvikelsen

789 031

10 969

Projektet har gått enligt plan, projektet har en positiv avvikelse på 11tkr. Projekte är tänkt att fortskrida så 
länge investeringsbudgeten tillåter.

2021 November

800 000
2021 Mars

Ny investering

Att upprätta en bra standard och utöka lekplatsmiljöerna

Ronnie Björkrot
Fredrik Forsén

800 000

INVESTERINGSREDOVISNING / SLUTRAPPORT

Nya lekplatser
Kungsör KommunTeknik AB
Park 
Diarienummer KS 2020/163
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Projektnamn
Verksamhet/Utövare
Avdelning
Investeringsbeslut
Vad avser projektet
Projektets syfte (kort beskrivning)

Ansvarig chef
Projektledare

Kommunens investering kronor
Medfinans kronor
Tillskott region kronor
Extra äskande enligt beslut kronor KS
Total projekt budget kronor
Projekt start
Projekt avslut
Igångsättningsbeslut (IB)

Projektets totala kostnad kronor

Avvikelse kronor
Förklaring till avvikelsen

49 405

595

Projektet har gått enligt plan, projektet har en positiv avvikelse på 0,6tkr. Nytt vindskydd på Slåttsholmen

2021 Juni

50 000
2021 Februari

Ny investering

Att göra friluftslivet i Kungsör mer attraktivt

Lisa Asu Ahlin
Julia Löndal Jonsson

50 000

INVESTERINGSREDOVISNING / SLUTRAPPORT

Nya vindskydd
Kungsör KommunTeknik AB
Naturvård
Diarienummer KS 2020/163
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Projektnamn
Verksamhet/Utövare
Avdelning
Investeringsbeslut
Vad avser projektet
Projektets syfte (kort beskrivning)

Ansvarig chef
Projektledare

Kommunens investering kronor
Medfinans kronor
Tillskott region kronor
Extra äskande enligt beslut kronor KS
Total projekt budget kronor
Projekt start
Projekt avslut
Igångsättningsbeslut (IB)

Projektets totala kostnad kronor

Avvikelse kronor
Förklaring till avvikelsen

1 969 735

30 265

Projektet har gått enligt plan, projektet har en positiv avvikelse på 30tkr. Detta är en löpande reinvestering.

2021 Oktober

2 000 000
2021 Mars

Re- investering/Planerat underhåll

Underhålla den kommunala gatuanläggningen. Asfaltering, toppning sker där det behövs som mest. Detta 
görs i samarbete med upphandlad asfaltsentreprenör

Ronnie Björkrot
Johny Selén

2 000 000

INVESTERINGSREDOVISNING / SLUTRAPPORT

Reinvestering asfalt
Kungsör KommunTeknik AB
Naturvård
Diarienummer KS 2020/163
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Projektnamn
Verksamhet/Utövare
Avdelning
Investeringsbeslut
Vad avser projektet
Projektets syfte (kort beskrivning)

Ansvarig chef
Projektledare

Kommunens investering kronor
Medfinans kronor
Tillskott region kronor
Extra äskande enligt beslut kronor KS
Total projekt budget kronor
Projekt start
Projekt avslut
Igångsättningsbeslut (IB)

Projektets totala kostnad kronor

Avvikelse kronor
Förklaring till avvikelsen

2 000 000

0

Projektet går enligt projektering och budget

2021 December

2 000 000
2020 Januari

Re- investering/Planerat underhåll

I samband med VA-renovering av Siktvägen kommer vägen att rustas upp

Ronnie Björkrot
Johny Selén

2 000 000

INVESTERINGSREDOVISNING / SLUTRAPPORT

Siktvägen VA- vägrenovering
Kungsör KommunTeknik AB
Entreprenad
Diarienummer KS 2020/163
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Projektnamn
Verksamhet/Utövare
Avdelning
Investeringsbeslut
Vad avser projektet
Projektets syfte (kort beskrivning)

Ansvarig chef
Projektledare

Kommunens investering kronor
Medfinans kronor
Tillskott region kronor
Extra äskande enligt beslut kronor KS
Total projekt budget kronor
Projekt start
Projekt avslut
Igångsättningsbeslut (IB)

Projektets totala kostnad kronor

Avvikelse kronor
Förklaring till avvikelsen

400 000

0

Projektet har gått enligt plan, 

2021 December

400 000
2021 Maj

Ny investering

Slutföra byggnation av detaljplanelagt område, asfaltering (toppning) och vingar

Ronnie Björkrot
Johny Selén

400 000

INVESTERINGSREDOVISNING / SLUTRAPPORT

Skäggdoppingsvägen
Kungsör KommunTeknik AB
Gata
Diarienummer KS 2020/163
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Projektnamn
Verksamhet/Utövare
Avdelning
Investeringsbeslut
Vad avser projektet
Projektets syfte (kort beskrivning)

Ansvarig chef
Projektledare

Kommunens investering kronor
Medfinans kronor
Tillskott region kronor
Extra äskande enligt beslut kronor KS
Total projekt budget kronor
Projekt start
Projekt avslut
Igångsättningsbeslut (IB)

Projektets totala kostnad kronor

Avvikelse kronor
Förklaring till avvikelsen

112 511

489

Projektet har gått enligt plan, uppmärkning, skyltar samt nya grillplatser runt om i vår natur

2021 December

113 000
2021 Januari

Ny investering

Att göra friluftslivet i Kungsör mer attraktivt

Lisa Asu Ahlin
Julia Löndal Jonsson

113 000

INVESTERINGSREDOVISNING / SLUTRAPPORT

Spår och leder ej Kungsörsleden
Kungsör KommunTeknik AB
Naturvård
Diarienummer KS 2020/163
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Projektnamn
Verksamhet/Utövare
Avdelning
Investeringsbeslut
Vad avser projektet
Projektets syfte (kort beskrivning)

Ansvarig chef
Projektledare

Kommunens investering kronor
Medfinans kronor
Tillskott region kronor
Extra äskande enligt beslut kronor KS
Total projekt budget kronor
Projekt start
Projekt avslut
Igångsättningsbeslut (IB)

Projektets totala kostnad kronor

Avvikelse kronor
Förklaring till avvikelsen

412 146

-32 146

Projektet har gått enligt plan, projektet har en negativ avvikelse på 32 tkr. Den extra kostnaden beror på att 
kyl- och värmeanläggningen var slut och behövdes saneras bort, samt ny värmepump installerades.

2021 Juni

380 000
2021 Mars

Re- investering/Planerat underhåll

Renovering av byggnad efter kioskverksamhet inför ny hyresgäst

Rune Larsen
Jens Gustavsson

380 000

INVESTERINGSREDOVISNING / SLUTRAPPORT

Torgbyggnaden
Kungsör KommunTeknik AB
Fastighet
Diarienummer KS 2021/154
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Projektnamn
Verksamhet/Utövare
Avdelning
Investeringsbeslut
Vad avser projektet
Projektets syfte (kort beskrivning)

Ansvarig chef
Projektledare

Kommunens investering kronor
Medfinans kronor
Tillskott region kronor
Extra äskande enligt beslut kronor KS
Total projekt budget kronor
Projekt start
Projekt avslut
Igångsättningsbeslut (IB)

Projektets totala kostnad kronor

Avvikelse kronor
Förklaring till avvikelsen

1 692 253

2 057 747

Projektet har gått enligt plan, projektet har en positiv avvikelse på 2 057 tkr, orsaken till denna avvikelse är 
att vi fick bevilat 2000 tkr extra till VA-Siktvägen och har belastat VA-siktvägen med 
vägrenoveringskostnader.

2021 December

3 750 000
2021 Januari

Re- investering/Planerat underhåll

I samband med VA-förnyelse kommer vägområdet att behöva renoveras

Ronnie Björkrot
Johny Selén

3 750 000

INVESTERINGSREDOVISNING / SLUTRAPPORT

Vägrenovering i samband med VA-förnyelse
Kungsör KommunTeknik AB
Gata
Diarienummer KS 2020/163
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Vår handläggare 
mikael.nilsson@kungsor.se 
Kultur- och fritidsavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på remiss - Regional Kulturplan för 
Västmanland 2023-2026  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom Regional Kulturplan för Västmanland 
2023-2026.  

Sammanfattning 
Den 12 januari 2022 skickade Region Västmanland ut remissupplaga till 
samtliga kommuner i länet för yttrande. Kultursamverkansmodellen är en 
nationell reform som ger regionerna ett större inflytande över den statligt 
finansierade regionala kulturen. Modellen bygger på dialog och samspel 
mellan den nationella, regionala och lokala nivån. En förutsättning för 
modellen är att regionerna tar fram regionala kulturplaner. Västmanland 
gick med i modellen 2012 och detta är Västmanlands fjärde kulturplan.  
Kulturplanen är Region Västmanlands plan för vad regionen tillsammans 
med olika samarbetspartners ska utveckla inom kulturområdet 2023 – 2026. 
Den anger inriktning, prioriteringar och mål samt är underlag för Region 
Västmanlands ansökan om statsbidrag för regional kulturverksamhet. 
Västmanlands regionala kulturplan beslutas av regionfullmäktige. Den 
fungerar styrande för de verksamheter som ingår i 
kultursamverkansmodellen, vägledande för länets kommuner samt 
inspirerande för övriga kulturinstitutioner, kulturskapare och civilsamhället. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Remissversion - Regional kulturplan för Västmanland 2023-2026  

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Mikael Nilsson 
Kultur- och fritidschef 

Skickas till 
region@regionvastmanland.se.  
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-02-10 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/36 
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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Diarienummer 
KS 2022/36 
Er beteckning 
 

Ärendebeskrivning 
Utformningen för den Regionala kulturplanen för Västmanland för perioden 
2023-2026 har en bra struktur för vad Regionen i samverkan med 
kommunerna vill uppnå till 2026. Att målområdena är kopplade både till 
den nationella kulturpolitiska målen, Agenda 2030 och hur kulturen knyter 
an till den regionala utvecklingsstrategin tyder på en röd tråd i den nya 
kulturplanen. Att barn och ungas rätt till kultur pekas ut som en gemensam 
utgångspunkt, är positivt. Vi håller med om att Västmanlands 10 kommuner 
har olika förutsättningar för att säkerställa att alla barn och unga får tillgång 
till professionell kultur i förskolor, skolor och gymnasium. Det är något som 
regionen kan medverka till att hitta en modell för att jämna ut den ojämlika 
tillgången till kultur för länets barn och unga. Den årliga handlingsplanen 
kommer att bli viktig för att nå Kulturplanens mål. En framgångsfaktor 
gällande handlingsplanen är att tidigt involvera de olika 
kulturverksamheterna och kommunerna i länet. 
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Regionala utvecklingsförvaltningen 
 

  
Datum 2022-01-12 
Diarienummer RUF210143 

 

  

  

 

 
 
  

  

Post Besök Telefon (växel) Organisationsnummer E-post  
Region Västmanland, 
Regionhuset, 721 89 Västerås 

Regionhuset, ing 4, Västerås 021-17 30 00 232100-0172 region@regionvastmanland.se  
Telefax VAT-nr   
021-17 45 09 SE-232100017201 www.regionvastmanland.se 1 (2)  
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Från ord till handling –   
Regional Kulturplan för Västmanland 2023–2026   
Västmanlands fjärde kulturplan Från ord till handling, Regional kulturplan för 

Västmanland 2023–2026 tar avstamp i visionen om Ett livskraftigt Västmanland 

genom hållbar utveckling. Kulturplanen beskriver hur Region Västmanland vill bidra 

till utvecklingen av konst och kultur för alla som bor och verkar här. 

Kulturens uppdrag är att samordna, koordinera och leda processer som bidrar till 
hållbar regional utveckling inom kulturen i Västmanlands län. En ny kulturplan har 
tagits fram i bred samverkan med länets kommuner, kulturverksamheter, civila 
samhället, kulturskapare och kulturlivet. Framtaget förslag till kulturplan skickas nu 
ut på remiss under perioden 12 januari till 18 mars. 
 

Kulturplanen är Region Västmanlands plan för vad regionen tillsammans med olika 

samarbetspartners ska utveckla inom kulturområdet 2023 – 2026. Den anger 

inriktning, prioriteringar och mål samt är underlag för Region Västmanlands 

ansökan om statsbidrag för regional kulturverksamhet. Västmanlands regionala 

kulturplan beslutas av regionfullmäktige. Den fungerar styrande för de 

verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen, vägledande för länets 

kommuner samt inspirerande för övriga kulturinstitutioner, kulturskapare och 

civilsamhället.  

Handlingar  
Remissversionen av kulturplanen med tillhörande handlingar finns på Region 
Västmanlands hemsida:  
 
https://regionvastmanland.se/utveckling/utvecklingsomraden/kultur-och-
folkbildning/kulturplan-2023/remiss-kulturplan-2023-2026/ 
 
Handlingarna omfattar: 
 

• Följebrev 

• Remissversion av Från ord till handling - Regional kulturplan för 

Västmanland 2023-2026. 
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Hur svarar jag?  
Yttrande på remissen lämnas via e-post till region@regionvastmanland.se. 
 

Ange diarienummer RUF210143 både i ämnesraden och på respektive bifogat 

dokument. Även kontaktperson för eventuella frågor bör anges. 

Kulturplanen kommer i ett senare skede att språkgranskas och layoutas varför 
synpunkter på innehåll och struktur önskas i första hand.  
 
Vi önskar ert svar senast 2022-03-18. 

Hur behandlas synpunkterna?  
Efter remissperioden sammanställer och behandlar Region Västmanland de 
inkomna synpunkterna. Förslaget till kulturplan bearbetas för att sedan beslutas i 
Kultur- och folkbildningsnämnden och Regionfullmäktige.  

Frågor? 
Välkommen att kontakta:  
 
Lena Karlström  
lena.karlstrom@regionvastmanland.se 
021-173453  
 
Lotta Wedérus  
lotta.wederus@regionvastmanland.se 
021-174568 
 
 
Vänliga hälsningar 
 

 
 
Lena Karlström 
Kulturchef Region Västmanland 
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Vår handläggare 
stefan.lejerdahl@kungsor.se 
Utvecklingsenheten 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på remiss - Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget.  

Sammanfattning 
Kungsörs kommun har erbjudits att yttra sig över Trafikverkets förslag till 
nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. Kommunen anser att 
det är djupt oroande att det saknas viktiga åtgärder för att utveckla 
transportinfrastrukturen i Mälarregionen. Utifrån Trafikverkets förslag till 
nationell plan vill Kungsörs kommun särskilt lyfta följande synpunkter: 

 Utökad kapacitet på Svealandsbanan och Mälarbanan måste 
prioriteras 

 Utbyggnaden av nya stambanor måste finansieras utanför nationell 
plan för inte tränga undan andra nödvändiga satsningar  

 En ny Hjulstabro är en förutsättning för en utvecklad Mälarsjöfart 
 Länsplanernas ramar behöver utökas  
 I planen saknas det åtgärder för E20 och riksväg 56 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Remissversion (länk) -  Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033 (diva-portal.org) 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Stefan Lejerdahl 
Utvecklingsstrateg 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-01-20 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/546 
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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Diarienummer 
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Er beteckning 
 

 

Skickas till 
i.remissvar@regeringskansliet.se 
i.transport.remissvar@regeringskansliet.se 
 
siv.living@regionvastmanland.se 
Utvecklingsstrateg 
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Diarienummer 
KS 2021/546 
Er beteckning 
 

Ärendebeskrivning 
Kungsörs kommun har erbjudits att yttra sig över Trafikverkets förslag till 
nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033.  

Inledningsvis vill Kungsörs kommun framhålla att vi är positiva till de 
åtgärder som genomförs för förbättrad kapacitet och trafiksäkerhet på     
E18, sträckan Köping-Västjädra och på RV 56, sträckan Kvicksund-
Västjädra samt Katrineholm-Bie.  

Övergripande 

Trafikverkets förslag till nationell transportplan visar att de ekonomiska 
ramarna är så pass snäva att man tvingats välja mellan underhåll, objekt i 
planen och investeringar inför framtiden. Den totala ramen måste ökas på ett 
sådant sätt att det finns utrymme både för underhåll och för nya satsningar 
för framtiden. 

Stockholm-Mälarregionen är en sammankopplad funktionell region med 
stor betydelse för hela Sveriges utveckling och internationella 
konkurrenskraft. Här bor 40 procent av landets befolkning och nära hälften 
av Sveriges BNP skapas här. Stockholm-Mälarregionen är en expansiv 
region som möjliggör resor och tillväxt i hela landet.  

Stockholm-Mälarregionen har tagit stort ansvar när det gäller utvecklingen 
av den regionala kollektivtrafiken. Genom satsningar på kraftigt utökad 
trafik och finansiering av nya, moderna och för regionaltågstrafik 
ändamålsenliga fordon, är Stockholm-Mälarregionen starkt bidragande till 
den positiva utveckling för regionaltågstrafiken som lyfts fram i 
planförslaget. Det är en satsning som anstränger befintlig infrastruktur till 
gränsen och därför är det anmärkningsvärt att åtgärder fullständigt saknas i 
planförslaget och således inte kommer att finnas på plats före år 2040.  

Utvecklingen i Mälardalen ger goda förutsättningar för tillväxt men den 
snabba utvecklingen måste mötas med samordnade hållbara satsningar på en 
god infrastruktur. För att skapa kraft i Mälardalens och länets utveckling är 
det avgörande att redan beslutade åtgärder i den nationella planen 
genomförs och att de prioriterade behov som identifierats för regionen 
omfattas av satsningarna inom den nationella planen.   

Stockholm-Mälarregionens behov av utbyggda transportsystem utanför 
Stockholms län bör, mot bakgrund av den kraftiga befolkningstillväxten, ges 
ytterligare resurser med avseende på en välbalanserad regional utveckling. 
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Det ger positiva effekter för bostads- och kompetensförsörjning och 
förbättrar arbetsmarknadernas funktion. 

Svealandsbanan  

Kungsörs kommun anser att kapacitet för utökad trafik på sträckan Folkesta-
Rekarne som är ett av sju prioriterade åtgärder av regionerna i Stockholm-
Mälardalen måste inkluderas i nationell plan. Sträckan är idag hårt belastad 
och trafikeras av såväl godstrafik som persontrafik på Svealandsbanan och 
den så kallade UVEN-linjen. Kostnaden för denna åtgärd är mindre än 200 
miljoner kronor, vilket inte är mycket i förhållande till de stora nyttorna som 
genereras. Det är en sträcka som är central för såväl persontrafik mellan 
Örebro-Stockholm och Eskilstuna-Västerås som godstrafiken mellan 
exempelvis Borlänge och Oxelösund. Kommunen anser även att det är 
nödvändigt att det genomförs trimningsåtgärder för att säkerställa 
Mälardalstrafiks regionaltågssystem under planperiodens första del. 

Det är av största vikt att infrastrukturen på Svealandsbanan rustas upp när 
Mälartåg/Mälardalstrafiken utvecklar tågtrafiken på sträckan. Det finns en 
stor potential att utveckla resandet och arbetsmarknaderna längs hela 
Svealandsbanan.  

Om gruvbrytningen i Bergslagen blir av ställer det nya krav på kapacitet för 
malmtransporter och insatsvaror i ett redan hårt belastat 
godstransportsystem. Konkurrens mellan persontrafik och godstrafik på 
järnväg riskerar att bli en begränsande faktor för arbetspendling i längs 
Svealandbanan och Mälarbanan.  

Mälarbanan 

Mälarbanans kapacitet är hårt ansträngd vilket påverkar både persontrafik 
och godstrafik. Personresandet kommer enligt Trafikverkets prognoser att 
öka med 25–30 procent fram till år 2040 och det är av stor vikt att den 
ökningen sker med hållbara transporter. Sett till järnvägsresandet beräknas 
ökningen vara över 50 procent till 2040 jämfört med idag. Det är därför en 
stor brist att planförslaget helt saknar utbyggnaden till dubbelspår på 
sträckorna Arboga-Hovsta och Kolbäck-Valskog vilket Trafikverket själva 
rekommenderat i en nyligen genomförd funktionsutredning. Relativt små 
åtgärder som tillsammans med kommande fyrspårssträcka Kallhäll-
Tomteboda skulle minska restiden mellan Örebro och Stockholm med cirka 
20 minuter samt öka kapaciteten på sträckan. 
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Åtgärden behövs även för en fortsatt integrering av arbets-, bostads- och 
studiemarknaderna och är en förutsättning för att uppnå en snabbare 
tågförbindelse mellan Stockholm och Oslo. Kungsörs kommun är mycket 
kritiska till att bristerna på Mälarbanan inte planeras att åtgärdas under 
planperioden.  

Stockholm-Oslo 

Huvudstäderna Stockholm och Oslo behöver få en järnvägsförbindelse med 
kort restid som konkurrerar med flyget. I dag flyger cirka 1,4 miljoner 
resenärer mellan Stockholm-Oslo varje år, resor som med fördel skulle 
kunna ske med tåg. Korta restider skulle innebära en bättre tillgänglighet till 
de två huvudstäderna men även till de övriga målpunkterna längs sträckan.  

Kungsörs kommun är positiva till att stråket Stockholm-Oslo pekas ut som 
viktigt i planförslaget och att det är önskvärt att påbörja en gemensam 
utredning tillsammans med Norska Jernbanedirektoratet.  

Finansieringen av nya stambanor/regionaltågstrafik 

Utökade transporter på järnväg är positivt och en förutsättning för att nå de 
transportpolitiska målen. Efterfrågan på en utökad järnvägstrafik är hög och 
detta behov planeras att mötas genom stora investeringar i nya stambanor. 
Investeringar i nya stambanor är dock oerhört kostsamt och innefattar stora 
osäkerheter. Om finansiering sker inom ramen för nationell plan innebär det 
en stor risk att eventuella fördyringar relaterade till de nya stambanorna 
tränger ut möjligheterna att finansiera andra viktiga åtgärder för många 
kommande planer framöver. De flesta resorna är inomregionala och det är 
viktigt att förutsättningarna för regionaltågstrafiken utvecklas. För det 
inomregionala resandet är det relativt sett små åtgärder behöver göras och 
som får stor effekt. De nya stambanorna som föreslås finansieras via 
nationell plan riskerar att tränga undan andra viktiga investeringar. 
Trafikverket pekar på att nya stambanor kommer att innebära övertecknade 
planramar för en lång tid framöver. Trafikverket skriver i planförslaget att 
om en oförändrad ram för utvecklingsanslaget antas för nästkommande plan 
(2026–2037) kommer den redan att vara övertecknad med omkring 40 
miljarder kronor. Vidare skriver Trafikverket att dessa kostnader härrör sig 
framförallt till nya stambanor och införandet av ERTMS. Det kommer 
innebära kraftigt begränsade möjligheter att  prioritera in nya objekt i 
kommande planer. 
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De nya stambanorna får inte heller leda till en försämrad tillgänglighet i 
Stockholm-Mälarregionen. Ett tydligt problem som inte nämns i förslaget 
till nationell plan är den kapacitetsbrist som de nya stambanorna kommer ge 
på sträckan Järna-Flemingsberg vilket riskerar ge stora konflikter mellan 
behov för den långväga trafiken och regionaltågstrafiken, som är en 
förutsättning för människors dagliga arbets- och studiependling. 

Kungsörs kommun anser att finansieringen av de nya stambanorna bör 
lyftas ur nationell plan.  

E 20 

E20 ingår i det nationella stamvägnätet och är av särskild nationell 
betydelse. Sträckorna Malmö-Göteborg samt Örebro-Stockholm har även 
internationell betydelse och ingår i TEN-T och utgör en viktig förbindelse 
mellan Stockholm, Göteborg och vidare söderut till Malmö och 
Köpenhamn. Trafikverket har tidigare utrett frågan om en framtida koppling 
mellan E18 och E20 vid Reutersberg/Kungsör och Gräsnäs/Arboga, det 
finns ett reservat för sträckningen. Dock bedömdes att kostnaden var för hög 
i förhållande till restidsvinsten. Kungsörs kommun noterar att länken inte 
finns med i planen. 

Kungsörs kommun anser att sträckan Kungsör-Eskilstuna bör byggas om till 
motorväg. Sträckan förbi Kungsör bör utifrån trafiksäkerhetsbrister 
prioriteras. Inom kommunen finns flera korsningar med bristande säkerhet 
som är i behov av åtgärder. Det har genomförts en åtgärdsvalstudie för den 
aktuella sträckan där Trafikverket i sitt ställningstagande förordar 
trafiksäkerhetsåtgärder i nämnda korsningar. Vidare bör sträckan Gröndal-
Eskilstuna prioriteras och byggas om till 2+2 väg. Objektet är även en viktig 
förutsättning för utbyggnaden av dubbelspår då järnvägsviadukten över E20 
behöver breddas vid spårutbyggnad. Utifrån den stora betydelsen för 
regionaltågstrafikens robusthet anser kommunen att objektet E20 Trafikplats 
Gröndal-Eskilstuna 2+2 måste utvidgas till att även inkludera 
dubbelspårsutbyggnaden Folkesta-Rekarne och att dessa åtgärder genomförs 
samtidigt, inte minst av kostnadseffektivitetsskäl. 

Riksväg 56 

Det är mycket positivt att Trafikverket fortsätter att investera i väg 56. 
Vägen har en viktig roll för person- och godstransporter och går mellan flera 
större städer och hamnar. Den har även en viktig funktion som alternativväg 
till den högt belastade E4. Kungsörs kommun anser att samtliga sträckor 
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längs räta linjen ska vara mötesfri väg. Med tanke på den mycket goda 
samhällsekonomiska lönsamheten och de miljöfördelar som ett 
färdigställande av hela väg 56 till mötesfri väg resulterar i anser Kungsörs 
kommun att även resterande delar inkluderas i planen. 

Hjulstabron 

Mälarsjöfarten är viktig för möjligheten att avlasta landinfrastrukturen från 
gods och bidra till en klimatsmart transportinfrastruktur. En avgörande del i 
att förbättra möjligheten till sjöfrakt är att det byggs en ny Hjulstabro där 
större fartyg kan passera. Hjulstabron finns namngivet i planförslaget i det 
fall den nationella planens anslag skulle utökas med 10%. Det är mycket 
viktigt att ökningen av anslaget genomförs. Kommunen anser det  
anmärkningsvärt att åtgärden inte prioriteras av Trafikverket.   

Stadsmiljöavtalens form är resurskrävande 
Kungsörs kommun anser att motsvarande medel som finns avsatt för 
stadsmiljöavtal i stället bör fördelas till länsplanerna för att bidra till den 
regionala utvecklingen som finns i politiskt förankrade planer i regionen. 
Stadsmiljöavtalen kräver både stor kunskap och ett stort engagemang från 
kommunerna vilket gör att det inte kommer alla kommuner till gagn då det 
inte finns resurser att avsätta.  

Utökad ram och länsplaner 

Vid utökad ram ställer kommunen sig positiv till en ny eller ombyggnad av 
Hjulstabron samt utbyggnad av E20 sträckan Gröndal-Eskilstuna till 2+2 
väg. Dessa två åtgärder anser kommunen ska vara med i ordinarie plan. 

För att klara av de behov och målsättningar som är politiskt förankrade 
kopplat till den regionala utvecklingen behövs en höjning av ramen för 
länsplanerna. En höjd planram skulle ge möjligheter att bygga ut 
cykelvägnätet i större omfattning, skapa bättre förutsättningar för 
kollektivtrafiken samt upprätthålla en acceptabel standard på vägnätet med 
god tillgänglighet och trafiksäkerhet. Det är inom länsplanerna regionerna 
kan skapa förutsättningar för ett hållbart resande som ger effekt på 
klimatarbetet.  
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Internkontrollplan 2021 för kommunstyrelsens 
förvaltning 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner internkontrollredovisningen avseende 2021  

Sammanfattning 
Intern kontroll innebär åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa 
funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken 
för avsiktliga eller oavsiktliga fel. Kommunstyrelsen beslutade att resultatet 
av internkontrollen 2021 skulle redovisas till kommunstyrelsen efter årets 
slut vilket nu sker. 
Av de undersökta områdena visar ingen av uppföljningarna på alarmerande 
avvikelser. Metodiken behöver fortfarande utvecklas då flertalet resultat 
saknas och de avvikelser som finns ej är analyserade och lämnade utan 
åtgärder. Resultaten redovisas i egen bilaga i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-10 
Internkontrollplan 2021 för kommunstyrelsens förvaltning - uppföljning 
 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Anne-Britt Hanson Åkerblom 
Felipe Riviera 
Marko Ravlic 
Claes-Urban Boström 
Ida-Maria Rydberg 
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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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Verksamhetsområde Uppföljning 2022 Vad kan hända- Metod 
 

Serviceenheten, måltid Dagliga 
temperaturkontroller av 
kockarna som tillagar maten 
på ett säkert sätt. 
Stickkontroller av kostchef. 

Sjuka matgäster Kontrollera att egenkontrollprogram finns och följs 
vid samtliga mottagnings- och tillagningskök 

Serviceenheten, måltid Rätt kost till rätt matgäst. 
Skolan ska följa 
kostenhetens rutin av 
specialkost. Rätt information 
ska ges till köket. 
Äldreomsorgens beställare 
ansvarar att rätt kost beställs 
rätt till matgäst/brukare. 

Kostchef följer upp dessa 
genom att kontrollera att 
dessa följs. 

Sjuka matgäster, kan leda till dödsfall Hantering av specialkost 
Kontrollera att riktlinjerna enligt livsmedelsverkets 
rekommendationer och den lokala måltidspolicyn 
följs. 

Ekonomi Går inte att följas upp.  Mutor har mottagits i samband med 
upphandling 

Kontroll av upphandlingsprocess, exakt metod 
utvecklas senare av ekonomiavdelningen 

Ekonomi Stickprov har genomförts 
och överklagade 
upphandling hade gått rätt 
till. Dock valde 
konkurrenterna att 
överklaga, detta innebar att 
upphandlingen avbrutits och 
ny har gått ut. 

Överklagad upphandling, hade ej gått rätt 
till 

Kontroll av upphandlingsprocess, exakt metod 
utvecklas senare av ekonomiavdelningen 
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HR HR har gjort sex 
stickprovskontroller via 
enkät varav tre svarat. I 
huvudsak följs policyn av de 
som svarat. 

Sjukfrånvaropolicyn följs  
 

Respektive chefs ansvar. HR utvecklar 
stickprovskontroll   

HR HR har inte utvecklat 
stickprovskontroll under 
2021. För 2022 kommer HR 
och ekonomienhet gör 
stickprovskontroll på ett 
urval av sex enheter, att rätt 
löner är utbetalade. 

Rätt lön  
- Rätt lön till rätt person samt att 

avdrag görs vid frånvaro 

Respektive chefs ansvar att följa upp efter varje 
löneutbetalning via Qlikview. HR utvecklar 
stickprovskontroll.  

HR Jämförelse av total 
personalomsättning för 
2020: 16 %, för 2020: 15 % 
och för 2019: 17% visar inte 
på en anmärkningsvärd 
negativ trend inte heller vid 
analys av avgångsorsaker. 
Dock har ingen detaljerad 
analys gjorts av olika 
personalgrupper eller 
verksamheter.    

Negativ trend, medarbetarna slutar.  Via jämförelse personalomsättning ? HR utvecklar 

HR Enkät har ännu inte 
genomförts för 2021.   

Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 

Respektive chefs ansvar. Uppföljning av HR-
avdelningen genom enkät kvartal 1  

Kansli Påminnelse till delegater har 
skett och en ny 
delegationsordning för 
samtliga nämnder ska antas 
2022, då brister i 
rapportering upptäckts. 

Fel person fattar beslut 
 

Kontroll om delegationsbeslut är korrekt redovisade 
till nämnd. 
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Verksamhetsområde Uppföljning 2022 Vad kan hända- Metod 
 

Utbildning till samtliga 
berörda kommer ske efter ny 
delegationsordning är 
antagen. 

Näringsliv Inte genomfört  Diskriminering sker (vissa företag gynnas) Utvecklas senare av näringslivschef 
Krisberedskap Tjänsten som 

beredskapssamordnare är 
vakant sedan sommaren 
2021. Konsulten som är 
inhyrd har ännu ej svarat. 

Samhällsviktiga verksamheter fungerar 
inte, kan leda till dödsfall 

Att identifierad samhällsviktig verksamhet har en 
kontinuitetshanteringsplan som är max ett år 
gammal. 
Beredskapssamordnare kontrollerar. 
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Vår handläggare 
rune.larsen@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Planbesked - Utbyggnad av Malmberga förskola 
Förslag till beslut 
Plankommitténs förslag: Kommunstyrelsen beslutar att ge Barn- och 
utbildningsförvaltningen ett positivt planbesked i enlighet med Barn- och 
utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-07, och att den nya 
detaljplanen bekostas av den sökande  

Sammanfattning 
Kungsörs kommun har en positiv befolkningsutveckling med ett ökande 
antal invånare. Det planeras bland annat för 100 nya bostäder på området 
”Runnabäcken 2”. När det totala antalet invånare ökar så innebär det också 
att antalet barn som är behov av plats i förskolan ökar och att även antalet 
elever i grundskolan ökar. 
För att kunna ta emot den förväntade ökningen av barn och elever behöver 
både förskolan och grundskolan i Kungsörs kommun ökade lokalytor. 
Det har under de senaste åren funnits behov av fler förskoleplatser i 
Kungsörs östra delar. För att få ett rationellt lokalutnyttjande föreslås att det 
görs en utbyggnad av Malmberga förskola. För att det ska vara möjligt 
behövs en förändrad detaljplan för området. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
BUN 2021-12-15 § 108 Behov av förskoleplatser i framtiden på 
kommunens östra sida - Malmberga förskola 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-07 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Rune Larsen 
Teknisk chef 

Skickas till 
BUN 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-01-31 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/573 
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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KKTAB 
Utvecklingsenheten 
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§ 108 Behov av förskoleplatser i framtiden på 
kommunens östra sida - Malmberga förskola 
Diarienummer BUN 2021/152 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att: 

 Ett detaljplanearbete inleds för att möjliggöra en utbyggnad av 
Malmberga förskola. 

 En preliminär plan för utbyggnad av Kung Karls skola ska tas fram 
av Kungsörs Kommunteknik AB, KKTAB och Barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

Sammanfattning 
Kungsörs kommun har en positiv befolkningsutveckling med ett ökande 
antal invånare. Det planeras bland annat för 100 nya bostäder på området 
”Runnabäcken 2”. När det totala antalet invånare ökar så innebär det också 
att antalet barn som är behov av plats i förskolan ökar och att även antalet 
elever i grundskolan ökar. 
För att kunna ta emot den förväntade ökningen av barn och elever behöver 
både förskolan och grundskolan i Kungsörs kommun ökade lokalytor. 
Det har under de senaste åren funnits behov av fler förskoleplatser i 
Kungsörs östra delar. För att få ett rationellt lokalutnyttjande föreslås att det 
görs en utbyggnad av Malmberga förskola. För att det ska vara möjligt 
behövs en förändrad detaljplan för området. 
Inom Kung Karls skola finns årskurserna 4-9. Här är ökningen av antalet 
elever så stort att det kommer att behövas en viss ökning av lokalytorna. 
Enligt prognosen kommer ökningen inte vara tillfällig utan ligga kvar på en 
högre nivå. För att få en uppfattning om vilka möjligheter som finns och vad 
kostnaderna för en utbyggnad blir behöver en gemensam preliminär plan tas 
fram av Kungsörs Kommunteknik AB, KKTAB och Barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-07 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kungsörs Kommunteknik AB, KKTAB 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-12-15 
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Vår handläggare 
fredrik.bergh@kungsor.se 
Ledningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Utökat behov av förskoleplatser och lokaler för 
grundskolan 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att: 

 Ett detaljplanearbete inleds för att möjliggöra en utbyggnad av 
Malmberga förskola. 

 En preliminär plan för utbyggnad av Kung Karls skola ska tas fram 
av Kungsörs Kommunteknik AB, KKTAB och Barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

 

Sammanfattning 
Kungsörs kommun har en positiv befolkningsutveckling med ett ökande 
antal invånare. Det planeras bland annat för 100 nya bostäder på området 
”Runnabäcken 2”. När det totala antalet invånare ökar så innebär det också 
att antalet barn som är behov av plats i förskolan ökar och att även antalet 
elever i grundskolan ökar. 
För att kunna ta emot den förväntade ökningen av barn och elever behöver 
både förskolan och grundskolan i Kungsörs kommun ökade lokalytor. 
Det har under de senaste åren funnits behov av fler förskoleplatser i 
Kungsörs östra delar. För att få ett rationellt lokalutnyttjande föreslås att det 
görs en utbyggnad av Malmberga förskola. För att det ska vara möjligt 
behövs en förändrad detaljplan för området. 
Inom Kung Karls skola finns årskurserna 4-9. Här är ökningen av antalet 
elever så stort att det kommer att behövas en viss ökning av lokalytorna. 
Enligt prognosen kommer ökningen inte vara tillfällig utan ligga kvar på en 
högre nivå. För att få en uppfattning om vilka möjligheter som finns och vad 
kostnaderna för en utbyggnad blir behöver en gemensam preliminär plan tas 
fram av Kungsörs Kommunteknik AB, KKTAB och Barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-12-07 
Ert datum 
 

Diarienummer 
BUN 2021/152 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 02 22 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-07 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

  
  

Skickas till 
Här listar du alla som ska få ta del av beslutet, en mottagare/rad. 
  

Sida 65 (126)



 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-12-07 
Ert datum 
 

Sida 
3 (4) 

Diarienummer 
BUN 2021/152 
Er beteckning 
 

Ärendebeskrivning 
Kungsörs kommun har en positiv befolkningsutveckling med ett ökande 
antal invånare. Det planeras bland annat för 100 nya bostäder på området 
”Runnabäcken 2”. När det totala antalet invånare ökar så innebär det också 
att antalet barn som är behov av plats i förskolan ökar och att även antalet 
elever i grundskolan ökar. 
 
Prognos enligt Statisticon AB framtagen på uppdrag av Kungsörs 
kommun 

 
 
Ökning av antalet barn och elever jämfört med år 2021 

 
  

År 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Ökning inom förskolan 
jämfört med 2021. Barn 1-5 
år

0 11 20 23 30 36 43 49 54 59

Ökning inom F-3 jämfört 
med 2021. Barn/elever 6-9 
år.

0 2 16 25 31 34 31 27 28 32

Ökning inom Kung Karl 
jämfört med 2021. Elever 10-
15 år

0 38 51 68 67 66 73 78 80 78
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Ökning av antalet barn och elever jämfört med år 2021 

 
 
För att kunna ta emot den förväntade ökningen av barn och elever behöver 
både förskolan och grundskolan i Kungsörs kommun ökade lokalytor. 
Det har under de senaste åren funnits behov av fler förskoleplatser i 
Kungsörs östra delar. För att få ett rationellt lokalutnyttjande föreslås att det 
görs en utbyggnad av Malmberga förskola. För att det ska vara möjligt 
behövs en förändrad detaljplan för området. 
De befintliga F-3-skolorna i Kungsör beräknas för tillfället ha tillräcklig 
kapacitet för att kunna ta emot den förväntade ökningen av antalet barn i 
åldern 6-9 år. 
Inom Kung Karls skola finns årskurserna 4-9. Här är ökningen av antalet 
elever så stort att det kommer att behövas en viss ökning av lokalytorna. 
Enligt prognosen kommer ökningen inte vara tillfällig utan ligga kvar på en 
högre nivå. För att få en uppfattning om vilka möjligheter som finns och vad 
kostnaderna för en utbyggnad blir behöver en gemensam preliminär plan tas 
fram av Kungsörs Kommunteknik AB, KKTAB och Barn- och 
utbildningsförvaltningen.
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marko.ravlic@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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Kommunstyrelsen 

Årsredovisning 2021 - Kommunstyrelsens 
förvaltning 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen redovisar per den 31 december 2021 ett underskott om 
1 476 tkr. Underskottet hänförs i sin helhet till att det under 2021 har 
uppstått en miljöskuld i Kungsörs kommun var kommunstyrelsen har 
reserverat 7 000 tkr för framtida kostnader kopplat till miljösanering. 
Exklusive miljöskulden redovisar kommunstyrelsen ett överskott om 5 524 
tkr. Överskottet hänförs till flertalet rättelser av historisk bokföring. 
Kommunstyrelsen hade under 2021 sju mål och under verksamhetsåret 2021 
har fyra stycken uppnåtts medan ett har delvis uppfyllts och två är 
långsiktiga och har påbörjats under 2021. 

Beslutsunderlag 
Ekonomi 2021 årsredovisning 
HR 2021 årsredovisning 
Uppföljning hela 2021 KoF 
Uppföljning helår 2021 UE 
Årsrsbokslut jan-dec Serviceenheten 2021 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Marko Ravlic 
T.f. Ekonomichef 

Skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-02-21 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/18 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 89 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Verksamhet 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltning har ett brett och omfattande uppdrag inom vitt skilda 
verksamhetsområden. De olika enheterna ansvarar för det interna administrativa stödet i 
organisationen från kansli-, ekonomi- och HR-avdelningen samt kommunikations- och 
utvecklingsenheten. I förvaltningen organiseras dessutom fysisk planering, 
näringslivsbefrämjande åtgärder samt kultur- och fritidsverksamheten och kost och lokalvård. 

Kommunstyrelsen bevakar även de gemensamma verksamheterna i samverkan med andra 
kommuner, exempelvis upphandling och inköp, lön- och pensionsadministration, IT och 
telefoni, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd samt energi- och klimatrådgivning. Även det 
regionala utvecklingsarbetet samt infrastruktur och kommunikationer finns under 
kommunstyrelsens ansvar. 
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Sammanfattning 
Kommunstyrelsen redovisar per den 31 december 2021 ett underskott om 1 476 tkr. 
Underskottet hänförs i sin helhet till att det under 2021 har uppstått en miljöskuld i Kungsörs 
kommun var kommunstyrelsen har reserverat 7 000 tkr för framtida kostnader kopplat till 
miljösanering. Exklusive miljöskulden redovisar kommunstyrelsen ett överskott om 5 524 tkr. 
Överskottet hänförs till flertalet rättelser av historisk bokföring. Bland annat har 7 249 tkr i 
återbäring på insatskapital hos Kommuninvest ekonomisk förening ackumulerats felaktigt på 
ett skuldkonto tidigare år men bokförs numera korrekt som intäkter i stället. Andra historiska 
rättelser avseende exploateringsredovisningen påverkar det samlade resultatet positivt med ca. 
3 440 tkr. Reavinster från försäljningsintäkter har tidigare felaktigt bokförts som 
anläggningstillgångar och skrivits av. Rättelserna är inte likviditetspåverkande.  

Kansli-, ekonomi- och personalavdelningarna redovisar ett sammanlagt underskott på -1 400 
tkr. Tidigare års underskott har felaktigt haft annan finansiering som inte längre finns 
tillgänglig, såsom statsbidrag från Migrationsverket vilket inte längre inkommer i någon 
större omfattning till kommunen. Finansieringen för våra interna tjänster ska vara 
internfinansierade. 

Under året har rivning av silon vid hamnen slutförts och kostnaden uppgick till -3 235 tkr. 
Sanering av Björskogsskolans skolgård har genomförts till en kostnad av -1 500 tkr. Sanering 
klassas inte som investering och kostnaden bedöms inte vara en skolkostnad varför den inte 
heller har påförts barn- och utbildningsnämndens budget. 

Under året har covid-19 fortsatt påverka samtliga av kommunstyrelseförvaltningens enheter i 
olika grad och på olika vis. Gemensamt för alla är att den speciella situationen har krävt 
förändrade arbetssätt, exempelvis arbete på distans, digitala möten och förändrade 
kontaktstrukturer.  

Väsentliga händelser i korthet 

- En ny serviceenhet inom förvaltningen. 
- Utveckling av processer och styrande dokument. 
- Rivning av silon vid hamnområdet, påbörjad utveckling av området. 
- Kungsörs kommun har det tionde bästa sammanfattande omdömet i hela Sverige 

gällande näringslivsrankingen enligt Svenskt Näringslivs enkätresultat. 
- Byggnation av nya förskolan Paletten är påbörjad. 
- Antagen detaljplan för Jägaråsen, DP Oden, Tallåsgården/trygghetsboende och 

Runnabäcken 2.  
- Klättring i miljörankingen till plats 77 
- Fortsatt stark befolkningsökning 
- Beslut om att bli delägare i Energikontoret 
- Koncernbidrag betalades ut för första gången 
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Omvärld och framtidsanalys 
Ett nytt planprogram är framtaget för att möjliggöra nya detaljplaner som kopplar till att nå 
kommunfullmäktiges mål att bli 9000 invånare 2025. Dessutom möjliggör planprogrammet 
att nya detaljplaner säkerställer att framtida behov möts när det kommer till trygghetsboende, 
förskolor och skolor. Det nya planprogrammet samt detaljplanerna som är beslutade sedan 
tidigare kommer innebära nya skötselytor för teknisk verksamhet samtidigt som det finns 
stora underhållsbehov i befintlig stadsmiljö. 
 
För att säkerställa den framtida ekonomiska stabiliteten för Kungsörs kommun pågår just nu 
ett arbete med investeringsprocessen som ska tydliggöra de ekonomiska konsekvenserna som 
investeringarna bidrar med utifrån både avskrivning och internränta men även de ökade 
driftskostnaderna.  
 
Pandemin har påverkat kommunens verksamheter under hela 2021. 
Kommunstyrelseförvaltningen har till följd av pandemin varit tvungna att pausa och flytta 
fram utbildningsinsatser för cheferna inom Kungsörs kommun. Dessutom har krisstaben varit 
aktiverad under stora delar av året vilket har inneburit att fokus har legat på pandemin och 
dess utveckling och några utvecklingsprojekt har varit vilande under delar av året. 

Den viktigaste frågan som påverkar HR:s arbete framöver är kompetensförsörjningen för att 
kommunen ska klara sina uppdrag. Den nödvändiga effektiviseringen av verksamheter och 
arbetssätt som måste ske i kommunen och bolagen och hur den genomförs påverkar även i 
hög grad HR:s arbete. Att ge chefer/ledare bra förutsättningar och stöd blir än mer viktigt. 
Utifrån nuvarande och kommande behov och spännvidd av uppdrag behöver HR:s bemanning 
ses över.  

Digitalisering genomförs om än i ganska låg takt vilket hänger ihop med osäkerheten om 
vilka behov nämnden har, det är också kopplat till kostnaden. Det måste avsättas investerings- 
och driftmedel för att få ordentlig fart i digitaliseringen. Den digitalisering som pågår är ett 
nytt beslutsstödsystem, utveckling av personal- och lönesystem, e-signering. Kungsörs och 
Arbogas myndighetsförbund, VMMF, har gjort en ordentlig satsning på digitalisering i år, 
från 2022 kommer medborgare bland annat kunna söka bygglov digitalt. 
 
2022 är det valår. Ett valår kan påverka organisationen under ganska lång tid. Kanslienheten 
kommer under valåret, utöver sina ordinarie arbetsuppgifter, skapa förutsättningar för att valet 
kan genomföras i samverkan med valnämnden. 
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Måluppfyllelse 31 december 2021 
Kommunfullm
äktigesmål 

Kommunstyrelsens 
mål 

Resultat Kommentar 

Kommunen 
ska ha minst 
9000 invånare 
år 2025. 

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

Prognos att målet 
uppfylls. 

Befolkningsökningen 
ligger i linje med 
prognosen på 8 780 
invånare vid årsskiftet. 
Det har beslutats om nya 
detaljplaner och 
ombyggnader av 
fastigheter för cirka 130 
bostäder. Utöver det 
håller KFAB på att bygga 
32 nya bostäder och 
privata aktörer bygger ca 
25 nya bostäder. 

Kommunens 
resultat ska 
utgöra minst 
en procent av 
skatteintäkter 
och 
statsbidrag 
varje år med 
undantag för 
2021 på 0,5 
procent på 
grund av 
synnerliga 
skäl. 

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

Delvis uppfyllt. Socialnämnden och barn- 
och utbildningsnämnden 
har rapporterat åtgärder 
till sina respektive 
nämnder för att få en 
budget i balans till årets 
slut. Den 15 november 
2021 § 218 Ekonomisk 
uppföljning 2021 
godkände 
kommunstyrelsen 
socialnämndens rapport 
och återremitterat ärendet 
till barn- och 
utbildningsnämnden att se 
över alla sina 
verksamheters ekonomi 
för att hitta alternativa 
förslag till åtgärder som 
sänker kostnaderna. Barn- 
och utbildningsnämnden 
har inte inkommit med en 
plan för ekonomi i balans 
för 2021 trots att Barn- 
och 
utbildningsförvaltningen 
har inkommit med 
alternativa lösningar för 
att få en budget i balans. 

Kommunen 
ska i 
samverkan 

Kommunen ska i 
samverkan med 
näringslivet aktivt 

Klart 2021, påbörjad 
långsikt 

Genom kontinuerlig 
dialog med lokala 
näringslivet fångas 
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med 
arbetsförmedli
ngen och 
näringslivet, 
arbeta för att 
minska 
arbetslösheten 
och vara lägre 
än 
genomsnittet 
för 
jämförbara 
kommuner 
2025. 

arbeta för att andelen 
sysselsatta ska vara 
högre än genomsnittet 
för jämförbara 
kommuner. 

kompetensefterfrågan upp 
och utbildningsinsatser 
görs med hjälp av 
vuxenutbildningen i 
Kungsörs kommun.  

Arbetslösheten går sakta 
neråt, och mätte under 
slutet av 2021 strax under 
10%. Jobbspåren har 
resulterat i tre 
anställningar hos det 
lokala näringslivet. 
Dialogen med 
näringslivet har även 
resulterat i fem 
nystartsjobb. 

Andel elever i 
åk. 9 som är 
behöriga till 
program på 
gymnasiet ska 
öka och vara 
högre än 
genomsnittet 
för 
jämförbara 
kommuner 
2025. 

Kommunstyrelsen 
stöttar barn och 
utbildningsförvaltninge
n med de insatser som 
behövs för att höja 
kunskapsresultaten. 

Påbörjad Vid delårsrapport 2 per 
den 31 augusti 2021 
skulle anmälan till 
höstens analystillfälle för 
analys av skolresultat 
göras. Under hösten har 
en representant från 
förvaltningen tillsammans 
med representant från 
barn- och 
utbildningsförvaltningen 
analyserat skolresultaten 
med RKA (rådet för 
främjande av kommunala 
analyser). Målet med 
analysen är att analysera 
orsaker och identifiera 
åtgärder som på sikt 
förbättrar skolresultaten. 

Kommunstyrelsens 
förvaltning har även tipsat 
barn- och 
utbildningsförvaltningen 
om motivationslyftet och 
initierat ett första möte. 

Kungsör ska 
förbättra sitt 
resultat i 
rankingen 
årets 
miljökommun.  
 

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

Klart. Plats 77 nådd under 
året. 

Agenda 2030 och den 
regionala 
utvecklingsstrategin 
ligger till grund för 
förslag till 
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Vi ska vara 
bland de 90 
bästa 2025. 
Utgångsläge är 
119 år 2020.  

kommunfullmäktiges mål 
för 2022.  

Eget mål för 
kommunstyrel
sen. 

Kommunen har placerat 
sig bland de 50 bästa i 
Svenskt Näringslivs 
ranking Företagsklimat 
2022. 

Klart Kungsörs kommun 
placerade sig på plats 45. 

Eget mål för 
kommunstyrel
sen. 

Minst 30% av 
råvarorna ska vara 
ekologiska och minst 
88% av maten i 
Kungörs kommun ska 
lagas från grunden. 
Gäller förskola, skola 
och äldreomsorg. 

Klart. 31,80% av råvarorna är 
ekologiska och 90% av 
maten är lagad ifrån 
grunden. 

Den ekologiska andelen 
har minskat något på 
grund av de aktiva val 
som gjorts att välja 
konventionella råvaror. 
Valet av ekologiska varor 
styrs i matsedlarna för att 
kunna hålla 
livsmedelsbudgeten. 
Verksamheten klarar ändå 
av målet med ekologiska 
råvaror.  

 

Bedömning av måluppfyllelse: 

Kommunstyrelsen har totalt beslutat om sju mål, under 2021 har kommunstyrelsen klarat fyra 
av sju mål. Det första målet för kommunstyrelsen; kommunen ska planera för ett varierat 
bostadsutbud med blandade upplåtelseformer i samspel med tillväxtambitioner, 150 bostäder 
från 2020 t.o.m. 2025. Det är ett långsiktigt mål och prognosen är att målet kommer vara 
uppfyllt innan 2025. Ytterligare två av målen, mål 3 och 4, är påbörjade under 2021 och även 
dessa är långsiktiga. När det kommer till mål 3, arbetslösheten, så har arbetslösheten minskat i 
Kungsörs kommun och arbete har startat upp där samtliga förvaltningar arbetar tillsammans 
samt att Kungsörs kommun arbetar tillsammans med näringslivet. Målet anses vara uppfyllt 
för 2021 då åtta personer har kommit ut i arbete under 2021 enligt de dialogerna som 
kommunstyrelsen har haft med näringslivet. Mål 4 anses vara påbörjat under 2021 då 
analysen har skett under hösten 2021. Planen är att jobba vidare med frågan under 2022. Det 
andra målet som kommunstyrelsen har kopplat till det finansiella målet anses enbart vara 
delvis uppfyllt under 2021. Socialnämnden och kommunstyrelsen har inkommit med åtgärder 
för en ekonomi i balans, dock har barn- och utbildningsnämnden inte redovisat ytterligare 
åtgärder för budget i balans för 2021. Av de sju målen så är två mål kommunstyrelsens egna 
mål och inte kopplade till kommunfullmäktiges mål. Båda dessa mål är uppfyllda under 2021.  
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Ekonomiska förutsättningar och budget 
Kommunstyrelsen redovisar per den 31 december 2021 ett underskott om 1 476 tkr. 
Underskottet hänförs i sin helhet till att det under 2021 har uppstått en miljöskuld i Kungsörs 
kommun var kommunstyrelsen har reserverat 7 000 tkr för framtida kostnader kopplat till 
miljösanering. Exklusive miljöskulden redovisar kommunstyrelsen ett överskott om 5 524 tkr. 
Att det är ett överskott exklusive miljöskulden innebär inte att förvaltningen saknar framtida 
ekonomiska utmaningar. Ett större ekonomiskt underskott för kansli-, ekonomi- och 
personalavdelningarna behöver hanteras nästa år, såväl som ökade systemkostnader. Det blir 
än viktigare att prioritera vilka utvecklingsprojekt som förvaltningen ska delta i och ha en 
strategi med alla förändringar som sker. Redan nu fördjupas samarbetet mellan förvaltningen 
och de kommunala bolagen gällande processer, rutiner och personella resurser. Samarbetet är 
ett sätt att klara av ökade krav på administrativa resurser och ledningsresurser utan att det 
behöver kosta mer pengar. Exempelvis tas en gemensam process för investeringar fram, från 
planering till slutredovisning.  

Kungsörs kommun fortsätter att växa med nya verksamhetsområden och nya bostadsområden 
som kommer innebära ytterligare skötselområden för teknisk verksamhet. Vid tidigare 
expansioner av nya bostadsområden så har teknisk verksamhet inte kompenserats för det 
ökade driftområdet vilket har inneburit att underhållsmedel för befintlig stadsmiljö har 
reducerats för att kunna sköta om nya miljöer.  

Enligt ett politiskt beslut ska Kungsörs kommun delta tillsammans med Köping, Arboga, 
Surahammar och VMKF i en förstudie om ett e-handelssystem. Den årliga kostnaden för 
Kungsör beräknas till 300 tkr. Ett sätt att spara kostnader skulle kunna vara att hitta andra 
alternativ till att köpa in ett nytt system. Det är utmanande avvägningar för kommunen att 
värna samarbetet med andra kommuner, samtidigt som vi som liten kommun har mindre 
ekonomiska marginaler än stora. 

Implementeringen av det nya beslutsstödsystemet Hypergene innebär högre framtida 
kostnader och troligen behöver förvaltningen räkna med dubbla systemkostnader under någon 
period omkring årsskiftet 2021/2022. Att arbeta i Hypergene innebär förändrade arbetssätt för 
både administrativ personal och chefer i kommunen. Det kan lösgöra administrativa resurser 
så att administrationen inte behöver expandera i takt med övriga verksamheter för att 
tillmötesgå de demografiska utmaningarna.  
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Årets viktigaste händelser  
Pandemins påverkan 
Krisstaben har varit aktiverad hela året och under perioden januari-december har staben haft 
möten varje vecka, utom en kort period under hösten där läget förbättrades, för att stämma av 
läget såväl nationellt, regionalt som lokalt. Under denna period har även rapportering skett till 
den centrala ledningsgruppen, CLG, en gång per vecka. Under sommarmånaderna har möten 
hållits med staben och ledningsgruppen varannan vecka. På ett strukturerat sätt har veckovisa 
lägesbilder tagits fram. Dessa har legat till grund för gemensamma beslut, eventuella behov av 
samverkan och kommunikationsinsatser. De lokala lägesbilderna har även rapporterats in i 
WIS, Sveriges portal för krisberedskap. 

Samtliga av kommunstyrelseförvaltningens enheter har påverkats av covidarbetet i olika grad 
och på olika vis. Gemensamt för alla är att den speciella situationen har krävt förändrade 
arbetssätt, exempelvis arbete på distans, digitala möten och förändrade kontaktstrukturer. 
Kommunikationen har under året fortsatt haft stort fokus på covid-19 både internt och externt. 
Det förväntas återgå till mer "normalläge" av aktiviteter/material när restriktioner lättar. 

Trots spåren av pandemin visar årets medarbetarenkät på goda resultat för kommunstyrelsens 
förvaltning. Medarbetare inom förvaltningen känner att deras arbete är meningsfullt och 
upplever stolthet att arbeta inom Kungsörs kommun.  
 
Organisation 
Sedan årsskiftet drivs räddningstjänstverksamheten i ett gemensamt kommunalförbund med 
medlemskommunerna Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Surahammar och Västerås. 
Västra Mälardalens räddningstjänst och Mälardalens Brand- och räddningsförbund gick 
samman och blev Räddningstjänsten Mälardalen.  

En genomlysning av Västra Mälardalens Kommunal Förbund (VMKF) har genomförts av 
KPMG och beslutade åtgärder finns för fortsättning. 

Under våren gick Kungsörs kommun in som delägare i Energikontoret Mälardalen, vilket 
kommer göra nytta för såväl miljön som invånare och företag. 

Då nuvarande förbundschef för VMKF har valt att avsluta sin anställning är 
rekryteringsprocessen för ny förbundschef påbörjad. 

Inom förvaltningen finns det en ny organisation för kost och städ som tillsammans skapar 
serviceenheten. 

Beslut togs om att Kungsör tillsammans med Arboga ska utreda möjligheterna för ett 
gemensamt driftbolag gällande VA-driftverksamheten.  

Processer och samverkan 
Inom kommunerna KAKS (Köping, Arboga, Kungsör och Surahammar) har upphandling av 
ett gemensamt beslutsstödsystem gjorts, systemet ska på sikt minska administration av mallar 
och rapporter och lägga fokus på analys och förbättringar för att nå målen och bli en mer 
effektiv verksamhet. Implementering av systemet har startat under hösten och ambitionen är 
att till delårsrapport 2 2022 ha integrerat så många delar som möjligt i systemet för att säkra 
den systematiska uppföljningen till delårsrapport 2 samt årsredovisning 2022.  
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Arbete med att digitalisera anställnings- och lönehanteringsprocesserna tillsammans med 
KAK-kommunerna och VMKF fortsätter och kommer att medföra effektiviseringar och 
minskade kostnader på sikt. Förutom fortsatt implementering av digitala anställningsavtal 
påbörjades under hösten arbetet med digital signering av anställningsavtal och digitalt 
personalarkiv.  

För att fortsätta samverkan med Arboga, Köping och Surahammars kommuner har 
förvaltningens kommunikationsenhet tillsammans med VMKF påbörjat ett arbete med ny 
intranät-plattform. Det nya intranätet byggs i en gemensam plattform med likadan struktur där 
kommunerna också delar på kostnaderna. En ny plattform innebär en övergång från 
SharePoint till SiteVision, vilket är samma verktyg som den externa webben kungsor.se. 
Under höst/vinter 2021 kommer arbete med innehåll på det nya intranätet pågå med hjälp av 
flera verksamheter för att få ett intranät som är behovsanpassat och användarvänligt. Planerad 
lansering är under 2022.  

För att säkerställa hantering och beslutsgång av investeringar på både politisk och 
tjänstepersonnivå är processen för investeringar i Kungsörs kommun under utveckling. Nya 
riktlinjer för rekrytering har tagits fram för att stödja och säkerställa att rekrytering sker på ett 
icke diskriminerade sätt. Löneöversyner har genomförts och pågår. Ett ovanligt stort antal 
chefsrekryteringar har genomförts. Upphandling av företagshälsovård inleddes under våren 
men avbröts på grund av bristande konkurrens. 

Även riktlinjen för styrande dokument i Kungsörs kommunkoncern har reviderats för att 
skapa tydlighet i vilka styrande dokument som finns för kommunen och bolagen. Riktlinjen 
definierar också vilka dokument som är politiska. Under början av 2022 ska 
tjänstemannaförslaget gå upp för politiskt beslut.  

För att förstärka och växla upp utvecklingsarbetet i Västra Mälardalen beslutades att Kungsör 
godkänns att gå med i projektet, VIS AB, år 2021-2025 och om resursförstärkning.  

Sedan 2007 har Kungsörs kommun varit en del av partnerskapet Leader Södermanland 
(tidigare Leader Inlandet) vilket lett till flera beviljade och medfinansierade projekt 2014–
2020. I samband med ny programperiod 2023 övergår Kungsörs kommun till Leader 
Mälardalen där Arboga och Köping är en del av partnerskapet vilket möjliggör fler 
gemensamma projekt kopplade till Leadermedlen.  

Koncernbidrag 

Ett koncernbidrag beslutades att delas ut från Kungsörs Fastighets AB till moderbolaget som 
sedan utifrån en politiskt önskad åtgärdslista överförde medlen till Kungsörs Teknik AB för 
genomförande. 

Ortsutveckling, näringsliv och kultur 
Rivningen av silon vid hamnen har genomförts enligt plan, både tidsmässigt och ekonomiskt. 
Strikt miljöövervakning har skett med hjälp av entreprenör. Nu har första delen genomförts av 
hamnprojektet med anläggning av grönytor och asfaltering. För 2022 kommer etapp 2 att 
förverkligas samt att ett förslag om den långsiktiga utvecklingen av hamnen att presenteras.  

Detaljplaner som blivit antagna under perioden är Jägaråsen, DP Oden, 
Tallåsgården/äldreboende, Runnabäcken 2 vilket ger cirka 100 bostäder. Borgvik med plats 
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för ca 20 bostäder har under hösten beslutats skickas ut på samråd. Ett planprogram har 
antagits under året som pekar ut möjliga områden för fler bostäder och som kompletterar 
befintlig översiktsplan. 

Saneringen av Björskogsskolans skolgård i Valskog är genomförd. I samband med saneringen 
gjordes det arbeten med lekutrustningen och utemiljön på skolgården. VA-nätet har också 
bytts ut och ytan asfalterats.  

Torgkiosken rustades upp för att öppna upp innan sommaren vilket möjliggjorde en offentlig 
toalett. En entreprenör anlitades efter intresseanmälan som har startat verksamheten med 
lyckat resultat.  

Bygget av den nya förskolan Paletten pågår för fullt och beräknad verksamhetsstart är augusti 
2022. På grund av pandemin och ökade råvarupriser ser vi över kostnader för utemiljön. 

Den 25 maj offentliggjordes resultatet av Svenskt Näringslivs enkätundersökning om det 
lokala företagsklimatet. I resultatet kunde utläsas att Kungsörsföretagen ger sin kommun 
ytterligare pluspoäng. Och när det gäller det sammanfattande omdömet har Kungsör nu 
betyget 4,3 vilket ger en tiondeplats i landet, i kategorin sammanfattande omdömet. Under 
hösten släpptes rankingen som visar på att Kungsör klättrat till en imponerande 45:e plats av 
landets 290 kommuner. En klättring från 286 till 45 på fem år, är den snabbaste klättringen i 
Sverige. 

Pandemin har vänt upp och ner på flera branscher i Kungsör, såväl som i hela landet. 
Kungsörs kommun har tagit flera initiativ och åtgärder för att underlätta för de lokala 
företagen i deras vardag. En av de branscher som tagit mest stryk i sviterna av pandemin är 
restaurangerna. Som ett stöd för dessa särskilt utsatta branscher beslutades det att efterskänka 
restaurangerna kostnaden för serveringstillstånd för 2020. Under hösten lättades det på en rad 
restriktioner vilket gjorde att bokningar för konferenser och utelivet tog ny fart för att senare 
under hösten dämpas ytterligare då den nya virusvarianten omikron slog till mot världen. 

Kommunen deltog på Bomässan i Eskilstuna i november 2021. 

Under året skickades en ansökan in till ICLD (internationellt centrum för lokal demokrati) i 
syfte att få möjlighet att driva ett projekt avseende ungdomsinflytande och 
demokratiutveckling tillsammans med Rufunsa i Zambia. I slutet av 2021 beviljades ansökan.  

Kulturprogrammen för barn ställde om till andra aktiviteter på grund av pandemin. Under 
hösten utökades aktiviteterna för barn bland annat med bokstart och bokfest under 
berättarfestivalen i oktober. 

Kungsörs bibliotek har beviljats ytterligare 300 000 kr från Statens kulturråd för "Stärkta 
bibliotek". Dessa medel kommer att föras över till 2022. Medlen är till för aktiviteter under 
2022. Rådande pandemi kan medföra att ställa in och ställa om aktiviteter och program på 
biblioteket.  

Världsmiljöveckan i juni var fokuserad till att upplysa om vikten av närmiljön. I samband 
med den lanserades ett Kungsörsbingo i två varianter för att få fler att upptäcka det stora 
utbudet av natur och kultur i Kungsör. 
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Kungsörs kommun har svarat på en remiss angående differentierat strandskydd vilket gör att 
strandskyddet ska bli ett mer anpassat, flexibelt och ändamålsenligt skydd som ökar 
möjligheten till utveckling och byggande på landsbygd. I svaret ställer sig Kungsörs kommun 
positiv till att strandskyddsbestämmelserna ses över och differentieras och anser att det utifrån 
lokala förutsättningar är ett steg i rätt riktning och möjliggör för klokare beslut om 
strandskyddet.  

Kungsörs kommun har även lämnat synpunkter på Västmanlands Regionala 
Trafikförsörjningsprogram som bland annat beskriver mål och behov för länets kollektivtrafik 
med riktning mot och bortom 2030 och som utgår från den regionala utvecklingsstrategin.  
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Ekonomi och resultat 

 

Kommentar till resultatet: 

Kommunstyrelsens utfall per den 31 december 2021 uppgår till 100 480 tkr vilket är en 
negativ budgetavvikelse på 1 476 tkr, vilket motsvarar en förbrukning på 101,49 procent av 
budgeten för 2021. Den negativa budgetavvikelsen hänförs i sin helhet till reserveringen för 
miljösanering i samband med årsredovisningen som påverkar utfallet för miljö- och 
hälsoskydd. Ekonomin har under 2021 påverkas i mycket hög grad av flertalet 
jämförelsestörande poster, som genererar både intäkter och kostnader av engångskaraktär.  
 
Under året har det gjorts flertalet rättelser av historisk bokföring. Återbäring på insatskapital 
hos Kommuninvest ekonomisk förening har ackumulerats på ett skuldkonto tidigare år men 
bokförs numera som intäkter i stället, vilket gör att det på årets resultat påförs en ej 

Verksamhet 2020 Diff
(redovisning i tkr) Utfall Utfall Budget Avvik 2020-2021

Nämnd- och styrelseverksamhet 3 464 3 638 4 159 521 5,0%
Stöd till politiska partier 458 458 458 0 0,0%
Revision 585 715 631 -84 22,2%
Övrig politisk verksamhet 972 1 010 1 268 258 3,9%
Delsumma politisk verksamhet 5 479 5 821 6 516 695 31,2%

Fysisk o teknisk planering 1 825 -1 199 1 777 2 976 -165,7%
Näringslivsfrämj o turism 3 198 3 261 3 451 190 2,0%
Gator, vägar 10 462 10 270 10 689 419 -1,8%
Parker 2 204 5 485 2 248 -3 237 148,9%
Miljö- och hälsoskydd 3 768 12 846 4 073 -8 773 240,9%
Räddningstjänst 7 618 7 187 7 070 -117 -5,7%

Delsumma infrastruktur o skydd 29 075 37 850 29 308 -8 542 30,2%

Allmän fritidsverksamhet 2 425 1 765 2 207 442 -27,2%
Stöd till studieorganisationer 298 300 307 7 0,7%
Allmän kulturverksamhet 949 1 168 1 260 92 23,1%
Bibliotek 5 073 4 950 5 096 146 -2,4%
Anläggningar 12 900 12 188 12 451 263 -5,5%
Delsumma kultur- och fritid 21 645 20 371 21 321 950 -5,9%

Kommunikationer 1 908 1 729 1 728 -1 -9,4%

Gemensam verksamhet 18 234 12 210 17 966 5 756 -33,0%

Kost och städ, serviceenheten 0 22 499 22 165 -334

Kommunstyrelsens förvaltning 76 341 100 480 99 004 -1 476 31,6%

2021
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likviditetspåverkande post motsvarande 7 249 tkr (redovisas på Gemensam verksamhet). Till 
dessa tillkommer ränteintäkter som också har redovisats som skulder, men som numera 
bokförs som finansiella intäkter i finansnettot (dvs inte inom ramen för 
kommunstyrelseförvaltningen). Andra historiska rättelser avseende exploaterings-
redovisningen påverkar det samlade resultatet positivt med ca. 3 440 tkr, redovisas under 
fysisk och tekniskverksamhet. Reavinster från försäljningsintäkter har tidigare bokförts som 
anläggningstillgångar och skrivits av. Den rättelsen är inte heller likviditetspåverkande. 

Även på kostnadssidan finns betydande poster i årets utfall. Till att börja med ska nämnas en 
”fördelningssnurra” av gemensamma kostnader för kommunens administration kopplad till 
kansli-, ekonomi- och personalavdelningarna. Med början 2018 har underskott uppstått, som 
har gjort att avdelningarna inte har täckt sina kostnader med intäkter från barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden och bolagen. Då har den i stället täckt kostnaderna via 
annan finansiering, genom medel som inte längre finns tillgängliga. Därför redovisas ett 
underskott motsvarande cirka 1 400 tkr på administrationen i år (Gemensam verksamhet).  

En annan mycket större post som påverkar årets resultat är rivningen av silon nära hamnen. 
Kostnaden för rivningen uppgick till 3 235 tkr vilket var ca 15 tkr lägre än prognosisterat. 
Rivningen klassas inte som en investering, eftersom marken inte ska säljas vidare, och därför 
bokförs den som en driftskostnad. En annan åtgärd under året är saneringen av 
Björskogsskolans skolgård för -1 500 tkr. Sanering klassas inte heller som investering och 
kostnaden bedöms inte vara en skolkostnad varför den inte heller har påförts barn- och 
utbildningsnämndens budget. 

Under en längre period har det pågått en miljöutredning i Kungsörs kommun vilket har 
påvisat en stor miljöskuld som Kungsörs kommun och kommunstyrelsen måste hantera. 
Kungsörs Kommunteknik AB, KKTAB, har på uppdrag av kommunstyrelsen genomfört en 
utredning under 2021 för att åtgärda dessa miljöskulder. Det som KKTAB har funnit under 
2021 och som kommunstyrelsen har reserverat i sitt resultat för 2021 uppgår till 7 000 tkr 
vilket enbart är de preliminära kostnaderna. Den totala miljöskulden förväntas uppgå till 
mellan 35 och 40 mnkr.   

Under året har upphandling av nytt beslutsstödsystem pågått och hösten 2021 påbörjades 
implementeringen av Hypergene. Det är ett omfattande projekt tillsammans med Arboga och 
Köping inklusive bolag samt Västra Mälardalens kommunalförbund (Surahammar har en 
option att gå med). Kostnaden för projektledare i Köpings kommun och installationen av 
systemleverantören har påverkat årets resultat i sin helhet. Tidplanen för färdig 
implementation är hösten 2022 då internkontrollen ska implementeras.  

Kommunstyrelsens förvaltning kommer under 2022 arbeta med fördelningskostnader för 
Hypergene mellan Kungsörs kommun och de kommunala bolagen samtidigt så kommer ett 
arbete pågå med fördelning av övriga gemensamma kostnader. 

Förstudien om ett nytt e-handelssystem har pågått under hösten vilket har gjorts gemensamt 
med Arboga, Köping, Surahammar och Västra Mälardalens kommunalförbund. En remiss 
skickades till ekonomicheferna inom KAKS kommuner innan jul. Förstudietiden har inneburit 
en kostnad för Kungsör på ca. 108 tkr. Uppskattningsvis innebär ett nytt system en årlig 
kostnad på ca. 300 tkr för Kungsörs kommun och syftet är att förebygga inköp utanför avtal. 
Slutredovisningen av förstudien kommer att ske under 2022. 
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Personal/medarbetare 
Årsarbetare/sysselsättningsgrad 
 

 2021  2020  
Enhet antal 

medarbetare 
årsarbetare antal 

medarbetare 
årsarbetare 

Ledning 10 10 9 9 
Ekonomi 5 5 4 4 
Kansli 3 3 3 3 
HR 1 1 2 2 
Utveckling och näringsliv 4 4 3 3 
Kommunikation 2 2 2 2 
Kultur och fritid 9 8,5 10 9,4 
Serviceenhet 33 31,36 38 36,13 
Total 67 64,86 71 68,53 

 
Antalet årsarbetare har ökat under 2021 jämfört med tidigare år. Anledningen till ökat antal 
årsarbetare beror på att serviceenheten har centraliserats under kommunstyrelseförvaltningen 
och säljer numera sina tjänster till barn- och utbildningsförvaltningen samt till 
socialförvaltningen.  
 
Sjukfrånvaro  

 
 
Sjukfrånvaron ligger kvar på liknande nivå som 2020 men har ökat jämfört med 2019. 
Orsaken för ökningen av sjukfrånvaro mellan 2019 och 2021 beror på att serviceenheten har 
flyttats till kommunstyrelseförvaltningen. När man exkluderar sjukfrånvaron hos 
serviceenheten så ligger sjukfrånvaron bland de andra enheterna på en lägre nivå än både 
2020 och 2019. 
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Investeringsredovisning 

 
 
Totalt uppgår kommunstyrelsens investeringsbudget för 2021 till 18 979 tkr och 
kommunstyrelsen har per den 31 december 2021 investerat 19 176 tkr vilket är en 
överförbrukning på 197 tkr. Den största överförbrukningen hänförs till projektet Entré 
Kungsör var det är en överförbrukning på 1 250 tkr, detta projekt är delfinansierat av 
Trafikverket och finansieringen motsvarar överförbrukningen. Finansieringen från 
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Trafikverket kommer att inkomma under hösten 2022. Samtliga kommunstyrelsens 
investeringar har färdigställts under 2021 och inga investeringsmedel kommer begäras 
överförda från 2021 till 2021. Kapitalkostnaderna för investeringarna beräknas uppgå till 950 
tkr, varav 338 tkr har redan ombudgeterats till kommunstyrelsens driftbudget i samband med 
att investeringar aktiverades vid delårsrapport 2 per den 31 augusti 2021. De flesta av 
kapitalkostnaderna ska finansieras via utrymmet för färdigställda investeringar som finns 
avsatt i kommunstyrelsens budget för kapitalkostnader för färdigställda investeringar.
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0. Enhetens ansvar och verksamheter 
200801 bildades Serviceenheten vars uppdrag är att serva kommunen med kost- 
och städrelaterade tjänster. Enhetens verksamheter är geografiskt utspridd på 1 
tillagningskök för Malmberga förskola samt 1 produktionskök i Kung Karls 
skola, 4 mottagningskök, två mattransportbussar och cirka 40 städobjekt. 
 

 
Kostenheten 
Kostenheten ansvarar för att tillaga och servera näringsrik mat till kommunens 
förskolor, skolor, äldreboenden och till hemmaboende med biståndsbeslut för 
matdistribution. Produktionsköken är placerade på Kung Karls skola och 
Malmbergaskolan sedan finns det fyra mottagningskök placerade på Servicehuset 
Misteln samt Haga-, Väster och Björskogskolan. 
 
Kung Karls produktionskök levererar: 
- Huvudkomponent till skolrestaurangerna på Björskog, Västerskolan och 

Haga. I skolrestaurangerna på Björskog- Väster och Hagaskolan serveras 
frukost, lunch och mellanmål. 

- Kompletta måltider med en gemensam matsedel till alla kommunala förskolor 
med undantag för Malmbergas förskola som har en kock med egen matsedel 

- Varma matlådor till daglig verksamhet och kalla matlådor till hemtjänsten för 
de som har fått biståndsbeslut för matdistribution. 

- Huvudkomponent till Södergården och Restaurang Misteln. 
- Verksamheten har också ansvaret för transport av all mat. 
 
Kung Karls produktionskök tillagar i snitt ca 1800 portioner per dag måndag- 
fredag och helgtid cirka 200 portioner. Malmberga produktionskök lagar i snitt 
cirka 80 portioner per dag måndag-fredag.  
 
Lokalvårdsenheten  
Lokalvårdsenheten har som mål att hålla kommunens invändiga miljöer på en 
god nivå för alla brukare och besökare, att vara en öppen och initiativrik 
organisation och aktivt bidra till utveckling och förändring. Städytan är cirka 
35,000 kvadratmeter fördelat på cirka 40 objekt inom kommunen. 
 
Lokalvårdsenheten ska arbeta med gemensam städteknik omfattande kemiska 
produkter, dukar, moppar, städmaskiner och annan relevant utrustning. De 
arbetar med att undvika kemiska produkter och när de behövs används 
miljömärkta produkter.  
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1. Årets viktigaste händelser  

Januari – april 
Helhet 
Serviceenheten  

Kostenheten Lokalvårdsenheten   

Kostchefen utformar nya rutiner 
och arbetssätt för att kunna jobba 
säkert under pandemin i våra kök. 
 
Covid-19  

- Anpassat rutiner och 
arbetssätt i och med covid-
19 i samhället 

- Lunchtiderna är justerade 
för att minska antalet 
personer i matsalen 
samtidigt. Upplevelsen är 
att barnen har fått en 
lugnare måltidsmiljö och 
äter bättre   

- Borden i matsalarna 
försågs med 
informationsmaterial om 
handhygien och 
rekommenderat avstånd 

- Matsalar möblerades om 
och/eller utökades 

- Bestick diskas oftare 
- Salladsbuffén minskas och 

läggs upp i mindre 
portioner och fylls på 
oftare 

- Vid påfyllning av 
dryck/mat tas nytt 
glas/tallrik 

- Personal jobbar med 
munskydd/visir för att 
minska risken för smitta. 

- Handsprit placeras vid 
serveringslinjen för att 
påminna elever om 
hygien. 

 
Avvikelseblankett skapas för kök 
och lokalvård. 
 
Uppstart med samarbete med 
arbetsmarknad och försörjning. 
 
 

Tagit över mattransporten 
av matlådor från 
arbetsmarknadsenheten. En 
medarbetare flyttas över till 
kost där medarbetaren får 
andra sysslor än bara 
transport. Enklare 
arbetssysslor sysselsätter 
medarbetare som även 
förstärker köket i Kung 
Karl. 
 
Fortsatt arbete kring det 
införda digitala 
matbeställningssystemet 
Mashie inom 
äldreomsorgen. Arbetet 
fortsätter för att 
kvalitetssäkra rutiner och 
lathundar.  
Lathundarna skapas för att 
medarbetare från vård och 
omsorg ska kunna lägga in 
beställningar till köket samt 
kunna hålla kontroll så 
brukare inte får extra 
debiteringar för något som 
inte är beställt. 
 
Kökspersonal utmanas med 
ny chef som skapar nya 
rutiner och direktiv. Några 
medarbetare säger upp sig 
och hittar nya utmaningar. 

 
Kökspersonal börjar jobba 
med avvikelseblankett för 
att minska missförstånd av 
mattransport och 
beställningar. 
 
Kökschef sjukskriven och 
Kostchef kliver in. 

 
 

Informationsmöten för 
medarbetare, chefer och 
fackförbund införs. 
Lokalvårdsenhetens första år 
utmanas med att många 
verksamhetschefer från BUF 
har svårt med denna förändring.  
 
En medarbetare tar beslut för 
pension utifrån den nya 
organisationen. Några 
medarbetare slutar utifrån det 
nya tänket att jobba på nya 
objekt för lokalvård. 
Effektivisering av lokalvård och 
kök i Valskog skapar en 
”pooltjänst” för lokalvård. 
Tjänsten täcker flera objekt 
vilket skapar en besparing på 1 
tjänst. 
 
Pooltjänstens uppstart skapar 
möjligheter att få in 2 begagnade 
bilar till lokalvårdsenheten, med 
detta så effektiveras städ samt 
tvätt på flera objekt. 
Serviceenheten startar året med 
en minskad budget på 2 miljoner 
vilket en stor del tas från 
lokalvårdensenheten. 
 
Clean Pilot introduceras till 
Södergården och Kung Karl. 
Digitaliseringsprogram för 
lokalvård med rätt kalkylering 
dvs rätt städ med rätt frekvens. 
 
En medarbetare får ledarroll för 
personaltillsättning och 
uppföljning för att avlasta chef. 
 
Utökning av städ för 
lokalvårdsenheten då IFO:s 
lokaler får utökning. 
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Maj- augusti 
Helhet 
Serviceenheten  

Kostenheten Lokalvårdsenheten   
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September-December 
Helhet 
Serviceenheten  

Kostenheten Lokalvårdsenheten   

Fortsatt ekonomiuppföljningar 
där vi kan se att budgeten för 
kost inte kommer att hålla. 
Lokalvårdsbudgeten ser stabil 
ut trots pandemin. 
 
Kostchefen rekryterar nya 
medarbetare då 
äldreomsorgspersonal i köket 
får nya utmaningar i livet och 
söker sig bort från kommunen. 
 
Kostchefen jobbar parallellt som 
sakkunnig i olika upphandlingar. 
Samverkan med 
KAKS kommunerna. 
 
Några rekryteringar från AoF 
följs upp med konsulenten. 
Positivt resultat där många blir 
kvar som anställda endast 1 pers. 
fick avsluta sin tjänst pga. hög 
frånvaro. 
 
Planering av matsedlar för 
kommande år startar av 
kostchefen. 
 
Kostchefen startar tillsammans 
med Anna Tubbin en workshop 
för att se över 
kontinuitetshanteringen för kost. 
Arbetet för en ny plan har börjat 
ses över vilket kommer fortsätta 
i början av 2022. 
 

Kostchefen förklarar för 
kökspersonal hur 
personaltillsättning har 
varit under året då 
kökspersonal upplever 
otydlighet från kökschef. 
 
Fortsatta diskussioner 
med kökspersonal där 
samarbete med kökschef 
inte fungerar. 
 
Kostchefen upptäcker att 
specialkostsintyg inte 
riktigt stämmer med de 
underlag som köket har. 
Samordningsfunktion 
saknas för kök då 
samordnare från BUF är 
sjukskriven. Samordnare 
sammanställer specialkost 
för köket från skolan. 
 
Köket har stora 
belastningar då ny 
personal inte riktigt kan 
alla rutiner.  
Kostchef kliver in och 
planerar in att nya 
medarbetare ska få en 
snabb introduktion. 
 
Kostchefen kliver in i 
slutet av året och ger 
medarbetarna ett 
fungerande schema. 
Schemats grundarbete 
skapades av en kock då 
kökschefen inte hade 
kunskaper av planering i 
köket. 
 
Kökschefen sjukskriver 
sig igen. 
 

Fortsättning av storstädning 
pågår in bit in på hösten där 
några verksamheter får 
golvvård och övriga insatser. 
IFO, Sporthallen och 
Centralvallen blev prioriterade 
under hösten. 
 
 
3 medarbetare och 
lokalvårdschef åkte i väg på 
Clean & Facility mässan. Där 
fick man inspiration och idéer 
för vårt framtidsarbete. 
 
På Tallåsgården ska ny 
verksamhet flytta in och där 
gjorde man storstädning och 
golvvård med ett mycket bra 
resultat. Detta skapar också en 
bättre arbetsmiljö för samtliga 
som infinner sig i lokalen och 
inte minst för lokalvårdaren 
som får ett mycket lättare golv 
att underhålla. 
 
Maskinvisning sker under 
december. Ett sätt att få en 
presentation av en av 3 
leverantörer som vi har fått i 
avtal. 
Lokalvårdschefen köpte in 2 
maskiner som kommer hjälpa 
oss en bit med storstädning. 
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2. Framtidsperspektiv  
Serviceenheten helhet  
Sätta grunden för den nystartade serviceenheten. Fokus kommer vara att skapa en 
modern organisation som arbetar målinriktat och kvalitetssäkrat i en trygg och 
säker arbetsmiljö. Då verksamheterna är geografiskt utspridda kommer vi arbeta 
med att skapa en ”vi-känsla” för hela Serviceenheten samt medvetandegöra 
vikten och styrkan i att ha yrkesstolthet. För att nå dit kommer vi arbeta med 
både delaktighet och tydlighet samt omvärldsbevaka andra kommuner för att ta 
lärdom av deras framgångskoncept. Då enheten har till uppdrag att leverera 
servicetjänster kommer vi även fokusera på att ha gott samarbete med kunden 
och inhämta åsikter kring upplevelsen av tjänsterna som levereras.  
 
Kostenheten 
Det finns behov av att Kommunstyrelsen tydliggör målen för Kungsörs kommuns 
samtliga måltider för att vägleda och förenkla arbetet för hållbara måltider genom 
Måltidsmodellen. En ny måltidspolicy ska skapas för att underlätta arbetet för 
kök och för upphandling vilket leder till effektivisering ur olika ekonomiska 
aspekter. 
 
Hållbara måltider är ett projekt med syfte att utveckla, testa och sprida metoder 
för lustfyllda måltider inom offentliga kök. Målet har också varit att utveckla 
pedagogik för ökad hållbarhet i skolan med hjälp av måltiderna. Maten står för en 
fjärdedel av en svensk persons klimatbelastning. Ett viktigt steg mot en mindre 
klimatbelastning är därför mer hållbara måltider inom offentliga kök. Hållbara 
måltider skapar en tydlig förklaring för alla människor som berörs av måltider. 
Acceptansen att laga mer vegetariskt är mer förståeligt om man följer dessa 
rekommendationer. 

 

 
  
 
Prognosen är att behovet av antal portioner kommer se någorlunda lika ut som i 
dagsläget. Det vi kan se en ökning av är beställning av specialkost både inom 
skola och äldreomsorg samt beställning av matlådor inom äldreomsorgen.   
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Lokalvårdsenheten 
Framtidsprognosen är att enheten kommer utvecklas till att arbeta mer modernt, 
kvalitetssäkrat, kostnadseffektivt, miljömedvetet och samtidigt ha medarbetarnas 
arbetsmiljö i fokus. Det närmaste året kommer handla om att implementera en 
lika städstandard. Det innebär att arbetet kommer standardiseras exempelvis 
genom att städvagnen kommer vara lika utformad oavsett städobjekt, 
städtekniken kommer se lika ut och användande av golvmopp och torkduk är lika 
utformat inom hela lokalvårdsenheten.  
Påbörja teamarbete där alla lokalvårdare ska känna att vi arbetar i team och att 
alla hjälps åt med att hålla kommunens invändiga miljöer i god nivå. 

              
3. Personal  
Serviceenheten består av  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jämställdhet  
Totalt är det 38 kvinnor och 5 män som är tillsvidareanställda. Vilket innebär att 
89 % är kvinnor och 11 % är män.  
 
Sjukfrånvaro  
Sjukfrånvaro kostenheten januari – december  
I och med covid-19 i samhället och striktare sjukskrivningsrutin kunde en ökning 
av korttidsfrånvaron ses under våren. Korttidsfrånvaron har minskat i jämförelse 
med årets första månader. Det har vart en långtidssjukskrivning under sommaren. 
3 medarbetare går på föräldraledighet och introduktion samt vikarie för dessa 
medarbetare belastar budget ytterligare. 
 
Kostenheten sjukfrånvaro  
Jan-dec 
2021 

Jan-dec 
2020 

Jan -dec 
2019 

5,09%  6,36 %  - 
Sjukfrånvaro lokalvårdsenheten augusti 
Uppskattningsvis har korttidsfrånvaro vart relativt låg. Det finns två pågående 
långtidssjukskrivningar.  
Lokalvårdsenheten sjukfrånvaro  
Jan-dec 
2021 

Jan-dec 
2020 

Jan -dec 
2019 

14,42 %  19,50%  - 

19 kockar/måltidsbiträden
2 chaufför mattransport

Kökschef & 
måltidsutvecklare 

kostenheten

Enhetschef
lokalvårdsenheten

19 lokalvårdare

Verksamhetschef
Serviceenheten
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4. Jämställdhetsarbete 
               Vi har en bred mångfald inom Serviceenheten, det är 11 % män 89 % kvinnor anställda.  
               På grund av att alla medarbetare inte är samlade under Serviceenheten i det digitala  
               systemet än, går det inte att få statiskt fördelat på ålder och kön. 

 
 
5. Miljöarbete  
 
Kostenheten  
Koldioxidekvivalenter eller CO2e är ett mått på utsläpp av växthusgaser som bidrar till 
växthuseffekten och global uppvärmning. Målet är att sänka CO2e % vilket vi bland annat 
kan göra genom att ändra matvanorna och välja rätt råvaror inom Kungsörs kommun.  
 
Alla kök har källsortering. Matsvinn som inte kan återanvändas mals ned i avfallskvarn och 
det skapas bränsle som bland annat kan användas till bilkörning.  
 
Mattransportens körschema är utformat på ett sätt som minskar onödiga transportsträckor och 
därmed minskar körsträcka samt bränsleförbrukning.  
 
Lokalvårdsenheten  
Målsättningen är att minimera användandet av kemikalier i samband med lokalvård. Det 
innebär inte ett helt kemikaliefritt städ, viss användning krävs för bland annat 
hygienutrymmen och skyddsunderhåll av golv.  
 
Kungsörs kommun har medelhårt vatten, 4,5–5 dH. Därför räcker det i regel med låga 
doseringar motsvarande brukslösning eller mindre. I professionell lokalvård är det 
mikroduken eller moppen som gör rent i huvudsak och inte den kemiska produkten. 
Koncentrat ska därför aldrig användas och inte finnas på städvagnen. 
 
För att minska användandet av kemikalier ska "kemikaliesmarta" golvmoppar implementeras 
i alla städobjekt. Det ska även skapas ”städstandard” som är ett standardiserat arbetssätt som 
beskriver vilken rengöringsduk och vilket medel som ska användas till vilken yta. 
 
Förskolor var prioriterade i omställningsarbetet eftersom små barn är känsliga och vistas 
mycket nära golvet. Här uppnåddes målet 2019. Resterande städobjekt nådde målet 2021. 
 
Minskad användning av kem under hela 2021. Vi har säkerställt beställningar av kem, där 
lokalvårdschefen beställer kem och portioneras ut till de objekts som behöver. Även gått 
igenom att dosering görs rätt, med doseringskapsyler. Lokalvårdsenheten har tillsammans 
bestämt vilka kem vi ska använda. Det vi gör nu är att göra slut på det kem vi har idag innan 
nytt beställs. 
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6. Ekonomi 
Budgetutfall jan- dec kostenheten 

 
I och med covid-19 i samhället och striktare sjukskrivningsrutin kunde en 
ökning av korttidsfrånvaron ses under våren och de ledde till ökade 
vikariekostnader. Köket har inte kunnat se något minskat matintag i skolorna 
och förskolorna trots ökad frånvaro av barn i och med covid-19 i samhället.  
 
Den pedagogiska måltiden i skolan och förskolan finns det inget budgetmedel 
avsatt för, vilket innebär att det inte finns intäkter kopplat till de portionerna.  
 
Köket har inte hämtat in alla intäkter som man vanligtvis gör under året detta 
beror på miss från kökschef och covid-19. 
 
Budgetutfall jan-dec lokalvårdsenheten  
Lokalvårdsenheten har varit sparsamma under 2021. Man har med detta 
kunnat göra små investeringar som behövs till den nya verksamheten. 
Enheten har haft en del kostnader i och med covid-19 men har ändå kunnat 
göra investeringar i tvättmaskiner, städmaskiner och nytt städmaterial. Detta 
lyckades man göra med bra samarbete och lyckat resultat pga. att de har 
några fler städuppdrag. Lokalvårdsenheten hämtade in samtliga intäkter. 

 
7. Nyckel- och mätetal  
 
Internkontrollplan kommunstyrelsen 2020 Status januari-augusti  
Sjukfrånvaropolicyn följs  Sjukfrånvaropolicyn följs 

I och med att Serviceenheten startade 
200801 har sjukskrivningsrutinen 
uppdaterats och implementeras under 
2021 

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

Ja kontroll utförs  
Fortfarande så behöver vi som 
verksamhet följa upp lönekontoret.  

Inventering av bisysslor  Ja utförs vid medarbetarsamtal  
Årliguppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet  

Ja det utförs  

Nyckeltal kostenheten  Status  
Minst 80 % av skolmaten och äldreomsorgsamten 
ska lagas från grunden  

90 % 

Minst 30 % av råvarorna ska vara ekologiska  31,8 % produktionskök Kung karl 
44,11 % produktionskök Malmberga 

Målet är att minska Koldioxidekvivalenter 
(CO2e) till 2 %  

2,40 %  

Nyckeltal lokalvårdsenheten  Status  
Kostnad/per kvadratmeter och år 
År 2020: 285 kr/kvm och år 
År 2021: 230 kr/kvm och år 

Arbetet påbörjat  
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Långsiktigt mål: 200 kr/kvm och år 
Nöjdkundhetindex (NKI)  
År 2020: 4 av 5 
År 2021: 4,2 av 5 
Långsiktigt: 4,5  

Inget underlag finns än 

Medarbetares genomsnittliga sysselsättningsgrad 
År 2020: 80 % 
År 2021: 90 % 
Långsiktigt: 90 % 

84 %  

Medarbetarnöjdhet 
(Från medarbetarenkät) 
År 2021: 80 % 
Långsiktigt: 90 %  

 
 
 

            *Grönt=målet uppnått, gult= arbetet påbörjat för att nå målet, rött= arbetet ej påbörjat för att nå målet 
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Verksamhetsplan 
 ................................................................................................................................................................0 

Väsentliga händelser under året .........................................................................................................6 

Sammanfattning 6 

Viktigaste händelser under året 6 

Verksamhet 6 

Ekonomi 13 

Jämställdhet 14 

Vi försöker att alltid ha ”jämställdshetsglasögonen” på oss i det dagliga arbetet. Till exempel tider 
i våra anläggningar, vid evenemang och när vi samverkar med föreningslivet. 14 
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Väsentliga händelser under året 
Sammanfattning  
Sammanfattningen innehåller en kortfattad beskrivning av väsentliga resultat och prognosticerade 
avvikelser på helår, såväl verksamhetsmässiga och som ekonomiska.  

Viktigaste händelser under året 

Verksamhet 
 
Kultur och fritid 
 
Flera av årets planerade evenemang har på grund av det rådande pandemiläget blivit uppskjutna på 
framtiden eller inställda. Vi har deltagit på fem kommungemensamma elevrådsmöten via Teams. 
Inomhusanläggningarna har varit stängda för vuxna under våren men har succesivt under sommaren 
öppnats upp. Skolan har nyttjat anläggningarna dagtid. Vi har regelbundna möten gällande Covid-19 
med Länsstyrelsen, RF-SISU, smittskyddsläkaren och alla kommuner i Västmanland för att följa 
utvecklingen av pandemin, och för att vi i regionen ska ha en samsyn gällande restriktioner och 
direktiv.  
Uppstart om aktiviteter under friluftslivets år. Vi har haft medborgardialog om friluftslivet i 
Kungsör. Samverkan med historiegruppen i Valskogsbygden i utveckling om S:t Olovskälla.  
Enkel ceremoni när årets Kultur- Idrotts- och hedersstipendium delades ut. Cornelia Wingarhed fick 
årets kulturstipendium, Daniel Källberg fick årets idrottsstipendium och Seppo Ahola fick årets 
hedersstipendium.  
Digital vårhälsning på Valborgsmässoafton Claes-Urban Boström berättade om kommunens 
utveckling, Lina Ekdahl visade några smultronställen i kommunen och bandet 9 locks down spelade 
musik. Hälsningen sändes på Västmanlands television, kommunens webbplats och Facebook-sida. I 
maj sände vi ett inspelat Ung Kultur Möts, där deltagare från Kungsör, Arboga och Köping 
medverkade med sång, dans och konst.  
 
Under året har vi haft sommarsimskola under tre veckor med 35 deltagare och personalen i badhuset 
har hållit i simskola på skoltid för 106 skolelever både under vårterminen och höstterminen.  
 
Föreningsmöten har under året skett digitalt. 
 
Tillsammans med Kungsörs Kommun Teknik AB har vi under året tillsammans med Kungsörs 
Ridklubb jobbat med att ta fram ett förslag om en ny ridanläggning som kommer att presenteras 
under våren 2022. 
 
 
Med stöd av statliga bidrag till kostnadsfria lovaktiviteter för barn och ungdomar i åldern 6-15 år har 
det under året anordnats ett flertal aktiviteter. Under sommarlovet arrangerades parklek vid fem 
tillfällen i Pinnparken av Svenska kyrkan, fritidsgården i Valskog var öppen vid två tillfällen samt 24 
tillfällen i Kungsör, dagresor till bland annat Kokpunkten. På höstlovet arrangerades prova-på 
fotboll, öppet med fri entré på badhuset, öppet med fri entré på Miniature Kingdom och aktiviteter på 
Kungsörs ridklubb och under jullovet ordnade Kungsörs ridklubb och fritidsgårdarna också 
aktiviteter.  
Vi har tillsammans med Kungsörs Kommun Teknik AB påbörjat en upprustning inom 
friluftsområdet tex leder och grillplatser samt information om dessa. Sollentuna handboll var här på 
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träningsläger med hela sin förening i våra sporthallar i augusti, det var ett samarbete med skolan och 
en restaurang i Kungsör.  
 
 
I samarbete med Ett kulturliv för alla arrangerade två föreningar konserter. Först ut var Film- och 
teaterföreningen med Brixmark och New Holland band och sen Kungsörs Musikvänner med Köpings 
Storband. 
 
 
En efterlängtad och mycket uppskattad Konst och hantverkssafari med ca 2400 besök och över 50 st. 
utställare. 
 
Kulturveckan på Bokfest på biblioteket och Berättarfestival var två av årets nyheter som 
uppskattades av besökarna. https://kulturarvvastmanland.se/ visade upp sin webportal på Villa 
Wingarhed, bland många andra program. 
 
Konsert: Sara Ajnnak 15 st i publiken. (EKFA) Trots att vi under hösten hade möjlighet att anordna 
konserter igen blev det dålig uppslutning på konserten med den samiska artisten. 
 
Utställning: Othsedidh en utställning från vårt länsmuseum om att synliggöra och sprida kunskap om 
ett samiskt kulturarv utanför dagens renskötselområde.  
 
Medborgarceremoni för nya svenska medborgare har ägt rum på Thor Modéenteatern. Ca 60 barn 
och 30 vuxna deltog och firade sitt nya svenska medborgarskap.  
 
 
Den tredje advent arrangerades julmarknad på Stortorget med musikunderhållning, luciakröning och 
många utställare, ett lyckat evenemang med många besökare.  
 
 
ASK: Konstnären Ravi Govender arbetar huvudsakligen med videokonst och installationer. I sitt 
verk Din dröm min verklighet tar han sikte på EPA-traktorer och den kultur som omger dem. Under 
2021 har han genomfört en rad intervjuer med ungdomar som kör EPA-traktorer i Arboga och 
Kungsör. Intervjuerna har omvandlats till ett ljudverk i tolv delar, ett konstverk i form av 
radioreklam som spelades i foajen på Arboga stadsbibliotek och vid en disk på Kungsörs bibliotek. 
 
Gästhamnen: 
  
Gästhamnen  2017 2018 2019 2020 2021* 
Båtnätter  139 279 240 300 163 
Ställplatsnätter 84 101 260 300 290 
Personer  677 580 915 1200 906 

      
      
*Öppnade på midsommarafton, inte 1 maj.    
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Biblioteket 
 
  
Pandemin har fortsatt att sätta sina spår i biblioteksverksamheten. Vi har ställt in flera 
aktiviteter/program men vi har också ställt om. Vi har succesivt öppnat biblioteket för fler besökare 
och för längre vistelse i biblioteket. Aktiviteter med pysselpåsar under sportlovet och påsklovet har 
varit mycket lyckade. På biblioteket har barn med föräldrar hämtat pysselpåsar för aktiviteter i 
hemmen. Vi har sammanlagt delat ut 360 pysselpåsar.  
 
Två digitala livesändningar: "Skolångest och problematisk frånvaro med författaren och terapeuten 
Sara Sjöblom" i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och ”Lola o Florian om ekonomi och 
ett hälsosamt liv” i samarbete med ABF. Sammanlagt 900 deltagare. 
I slutet av april startade vi ett Fröbibliotek. Syftet med Fröbiblioteket är att inspirera till odling och 
öka intresset för natur och miljö. Sommarens biblioteksaktivitet blev en mycket uppskattad 
pysselpåse fylld med trädprofiler, skruvar och ritningar för att bygga en fågelholk eller en 
fladdermusholk. Sammanlagt delades det ut delar till över 150 fågelholkar och 10 fladdermusholkar 
till Kungsörs barn och ungdomar. Sommarlovsaktiviteten kunde vi genomföra tack vare ett mycket 
lyckat samarbete mellan biblioteket och Socialförvaltningen ifo. 
  
 
Under hösten minskade smittspridningen av Covid 19. Folkhälsomyndigheten tog bort föreskrifter, 
råd och rekommendationer riktade mot verksamheter. Bibliotekets verksamheter och aktiviteter   
behövde inte ställas in utan kunde genomföras. Biblioteket kunde åter bli en mötesplats för Kungsörs 
invånare. 
En stor satsning gjordes på biblioteket under kulturveckan, vecka 40. En föreläsning med Magnus 
Västerbro och en frågeställare/diskussionspart som presenterade boken ”Tyrannens tid: om Sverige 
under Karl Xll”. Publik: 50 personer. Inför författarbesöket köptes det in 100 av författarens 
pocketböcker som delades ut gratis.   
En annan av höjdpunkterna var ”Bokfesten”, med 17 författare, workshoppar och bokbord som 
besöktes av skolelever och allmänheten. Dessutom hade vi filminslag från en förskola, en utställning 
från en skola och SFI visade en film. Under den veckan kom det över 1000 besökare till biblioteket. 
 
Flera nya verksamheter startade under hösten 
Bäbislördag med rim och ramsor, ett samarbetsprojekt med studieförbundet Studiefrämjandet. 
Samarbetet ingår i det regionala projektet ”Bokstart” med medel från Region Västmanland.   
Filmvisningar för både barn, ”Knattebio” och vuxna. Filmer från bibliotekets filmtjänst, Cineasterna 
i samarbete med ABF. Sammanlagt 10 filmvisningar, sju för vuxna och tre för barn. 
3D-skrivare drop-in. På särskilda drop-in tider på biblioteket kunde Kungsörs invånare få hjälp med 
att skriva ut 3d-utskrifter. Sammanlagt 12 personer kom till dessa aktiviteter. 
 
 
Meröppet 
Antalet meröppet -låntagare har ökat till 428 låntagare. 11 personer/dag har nyttjat meröppet. 
Totalt 4 284 besök av meröppet-låntagare under 2021 
 
 
Utlån under året. 
Höstens aktiviteter med fokus på läsfrämjande aktiviteter har gett resultat.  
 
Utlån barnmedier, en ökning med 19 % jämfört med år 2020.  
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Barn- och ungdomsavdelningens statistik 2021  
 
(Mikaela Redenkvist och Sarah Vegna) 
Skolklasser som kommer och lånar före ordinarie öppettider 
26/2 Hagaskolan (1 elever + 1 lärare) 
Utveckling av barnavdelningen: 
Under januari färdigställdes en ny hylla ”Uttalsträning för barn” som är en del av Äppelhyllan 
(läsning på olika sätt). 
Det köptes in böcker och böcker + spel som stimulerar språket för små barn och barn med 
uttalsproblem från Hatten förlag. Inköp gjordes med pengar från Kulturrådet. 
12 böcker + 12 spel 
9 böcker 
Legimus-registrering (barn under 18 år) 
11/2 (1 pojke + 1 mamma) 
8/9: 1 flicka + 1 pappa  
 
 
Världsbokdagen 23 april (ej utannonserad) 
Cirka 10 barn- och ungdomsböcker delades ut 
Plocka ihop böcker till förskolan (på förfrågan) 
5/1 Kinnekulle förskola, avdelning Lönneberga, tema: ”Alfons Åberg” och ”Pino”. 
Lånade 24 st. 
14/1 Täcklunda förskola, avdelning Kolan, tema: ”källsortering” och ”miljö” - både fakta och 
bilderböcker + bilderböcker – blandat. Lånade 32 st. 
18/1 Skogsuddens förskola, tema: ”klassiska sagor”. Framplockade 18 st. Lånade: 18 st. 
9/3 Skogsuddens förskola, tema: ”skogen, djuren, färg, fordon” Framplockade 45 st. Lånades 45 st. 
 Plocka ihop böcker till grundskolan (på förfrågan) 
12/1 Klass 1 D på Västerskolan, tema: ”livet förr och nu”. Framplockade 32st. Lånade 8 st. 
24/2 Klass 3C på Västerskolan, tema: ”genus”. Framplockade 27 st. Lånade 27 st. 
1/4 Klass 1D Västerskolan, tema: ”fotboll, djur, sagor, historia, hästar, katter – både fakta och 
skönlitteratur”. Framplockade 65 st. Lånade 65 st. 
1/4 Björskogsskolan, tema: ”lättlästa böcker om ishockey”. Framplockade: 17 st. Lånade: 17st. 
 Digitala arbetsmöten och utbildningar: 
2/2 ”Stjärnkalaset”, utbud av teaterföreställningar för barn och ungdomar från Stockholms teatrar. 
16/2 ”Bokstart”, möte med barnbibliotekarier och Cajsa Broström från Region Västmanland om 
starten av läsfrämjandeprojektet för barn 0 - 3 år och deras familjer. Information kring projektet, 
arbetsmaterialet och arbetssätt. (3-årigt projekt som kommer att övergå till ett bestående inslag i 
bibliotekets barnverksamhet.) 
18/3 Möte med Studiefrämjandet, barnbibliotekarie, bibliotekschef och biblioteksassistent om 
samarbetet kring Bokstart. Studiefrämjandet hjälper till med finansieringen av gåvoböcker till 
barnfamiljerna och förmedlar kontakten till en ledare för rim- och ramsor-stunder på biblioteket för 
målgruppen. 
24/3 Bokstartsmöte med barnbibliotekarier och Cajsa Broström. Planering inför starten, troligen efter 
sommaren. 
31/3 Barn- och ungdomskulturmöte med Cajsa Broström och Sandro 
15/4 Konferens om samverkan för de yngsta barnens språkutveckling. (Region Blekinge och Region 
Kronoberg) 
28/4 Bokstartsmöte: gästföreläsare: Gertrud Wideberg – bokstartare från Göteborg. Information om 
småbarnens språkutveckling, möten med barnfamiljerna, bokgåvor. 
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Skolklasser som kommer och lånar före ordinarie öppettider 
16/11 Klass 1 F, Hagaskolan (16 elever + 2 lärare) 
25/11 Klass 4 A (halvklass), Kung Karls skola (9 elever + 1 lärare) 
30/11 Klass 4 A (halvklass), Kung Karls skola (12 elever + 1 lärare) 
 
 
 
Offentliga barnföreställningar och program  
2/10 (lördag) ”Buster” musikföreställning (Axelsson & Nilsson Duo) för barn 4–9 år  
(Publik: 5 flickor + 3 pojkar + 5 kvinnor + 2 män) 
8/10 (fredag) Rim & ramsor med Maarit Hallström för barn 8 månader-2 år 
(Deltagare: 4 barn + 3 mammor) 
16/10 (lördag) ”Igelkotten & Mullvaden” teaterföreställning för barn 2–6 år 
(Publik: 6 flickor + 5 pojkar + 9 kvinnor + 2 män) 
23/10 ”Kram Doddo” teaterföreställning för barn 2–6 år 
(Publik: 11 flickor + 6 pojkar + 12 kvinnor + 1 man) 
20/11 ”Zigga Zing” musikföreställning för barn 1 – 5 år 
(Publik: 6 flickor + 5 pojkar + 9 kvinnor + 1 man) 
Plocka ihop böcker till förskolanskolan (på förfrågan) 
24/9 Täcklunda förskola, avdelning Kolan, tema: ”kompisar” och ”blandat” Framplockade 20 st. och 
alla utlånade 
Plocka ihop böcker till grundskolan (på förfrågan) 
5/10 Västerskolan, böcker skrivna av Anders Jacobsson (eleverna ska bekanta sig med hans böcker 
inför författarbesöket på skolan i samband med läsprojektet). Framplockades 20 st och alla blev 
utlånade.  
23/10 Klass 1 F Hagaskolan, tema: ”Barnkonventionen” + Lättläst. Framplockade 40, utlånade 15 st.  
Förskole-och skolföreställningar som spelades 2021: 
Inga föreställningar på grund av besparingskrav från skolan.  
 
 
Sommarlovsaktivitet 
 
Sommarläspass för barn 6 – 15 år från 1 juni till 31 augusti. Man fick först läsa 4 valfria böcker för 
att få en bok i gåva.  
Antal utdelade böcker: 12 st. 
 
Höstlovet v. 44 
4/11 Slöjd för barn: ”Hållbart rum 2.0” – Skapa smart hållbar förvaring och piffa upp ditt rum. Kl. 
13.30 – 16.00. 
Antal deltagare: 7 barn + 2 vuxna 
  
Plocka ihop böcker till grundskolan (på förfrågan) 
 
4/5 Klass 1 Västerskolan, böcker för att läsa under läsmånaden. Framplockade 52st. Alla utlånade.  
 
Listor med boktips till skolbiblioteksansvariga inför bokinköpen (på förfrågan) 
 
7/6 Västerskolan: efterfrågade tips på bilderböcker, lästräningsböcker, kapitelböcker för lågstadiet, 
kapitelböcker för mellanstadiet och faktaböcker. Totalt en lista på 8 sidor med 153 titlar.  
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Digitala arbetsmöten och utbildningar 
 
10/5 ”Digitalt läsfrämjande – hur, vad och varför?” Föreläsare: Julia Pennlert, programansvarig för 
magisterprogrammet i Litteraturpedagogik vid Bibliotekshögskolan i Borås. Exempel på hur digitalt 
läsfrämjande kan utföras och visar på vilka utmaningar och hinder som kan dyka upp.  
1/6 ”Barn och unga i spåren av en pandemi” arrangerat av Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF). Frågor som togs upp: barnkonventionen, barnens rättigheter och 
delaktighet, ungas levnadsvillkor. 
8/6 ” Att med introspektion och poesi utvärdera läsfrämjande”. Föreläsare: forskaren Maria Frostling 
från Stockholms universitet. Alla kvalitativa metoder som introspektion, poesi, netnografi, collage 
och skuggning lämpar sig väl för att förstå läsvanor och /eller attityder till läsning.  
24/8 ”Presentation av litteraturförmedling för tonåringar”  
26/8 Fysiskt möte på BVC. Lämnade över presentkort till personalen för att de i sin tur ska lämna 
dessa till familjer med 6-månaders barn. Presentkorten lämnas in på biblioteket för att få en 
Bokstartpåse innehållande information om vikten av högläsning för barn 0 - 3 år, information om 
Studiefrämjandet som Kungsörs bibliotek samarbetar kring samt 2 pekböcker. Det finns även 
möjlighet att boka tid med barnbibliotekarien som mer ingående berättar om språkutveckling och 
läser med barnet.  
2/9 Möte med Inge Carlsson från förskoleenheten, bibliotekschefen och barnbibliotekarien. Mötet 
handlade om hur vi kan samarbeta kring projektet ”Bokstart”.  Bokgåvor till förskolebarnen 
diskuterades och att spela in barnens favoritramsor.  
9/9 Teamsmöte. Bokstart-avstämning. Barnbibliotekarierna berättade om hur deras arbete med 
projektet ser ut. Utmaningar, tips på aktiviteter. Vad vi kan göra gemensamt och vad som efterfrågas. 
Gemensam reklam för projektet som till exempel artiklar i pressen eller affischer som man sätter upp 
på länets alla bibliotek.  
14/9 Möte med 2 speciallärare från Västerskolan, bibliotekschefen, barnbibliotekarien och Sarah 
Vegna. Västerskolan driver ett läsprojekt (F-klass – åk.3) och vill ha ett samarbete och tips på 
aktiviteter som får barnen att utveckla sitt läsande på ett lustfyllt sätt. Det beslutades att 3 
biblioteksanställda erbjuder boktips för halvklasser på biblioteket.  
23/9 Digitalt utbudsdag för dans, musik och teater. 
21/10 Möte med Inge Carlsson på förskoleenheten, bibliotekschef, barnbibliotekarien och biträdande 
rektor Maria Lucas. Frågor som togs upp var bland annat om hur vi kan samarbeta kring Bokstart. 
Förskolan vill ge ut en bok av favorit rim- och ramsor. Bibliotekarien får närvara vid föräldramöten 
och berätta om biblioteket och språkutvecklingen.  Börja igen med Bokprovning för 
förskolepersonalen.  
9/11 ”Läs med mig som är liten”. Utbildning via Zoom arrangerad av Region Värmland och 
Regionsbibliotek Östergötland. 
15/12 Bokstartsmöte – avstämning.  
 
 
Bokstart-projekt år1 
 
Ett läsprojekt som riktar sig till familjer med barn 0 – 3 år, på uppdrag av Kulturrådet och Region 
Västmanland. Ett lokalt samarbete mellan Kungsörs kommun, BVC och förskolan.  
Kulturrådet bekostar bokstartpåsar samt informationsblad om barns läsutveckling och vikten av 
läsning. Varje familj med barn som är 6-månader får en Bokstartpåse.  
Kungsörs bibliotek köper in bokgåvor (2 pekböcker till varje barn) som ska läggas in i bokstartpåsar. 
Biblioteket bekostar 150 pekböcker. 
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Studiefrämjandet bekostar 50 pekböcker samt erbjuder rim och ramsor- aktiviteter  (3 tillfällen under 
HT 2021) på Kungsörs bibliotek för barn mellan 8 månader – 2 år. (Bekostas av biblioteket). 
Informationsblad om Studiefrämjandet läggs också in i påsarna. 
I samråd med BVC har vi beslutat att satsa på 100 Bokstartpåsar per år. Biblioteket har gjort 
presentkort som lämnades till BVC. BVC-personalen delar ut presentkorten i samband med barnens 
6-månadreskontroll. Vid dessa kontroller kan man upptäcka vilka barnfamiljer kan behöva extra 
information om läsningens betydelse. BVC-personalen kan då uppmuntra föräldrarna att boka tid 
med barnbibliotekarien som informerar om läsutvecklingen, bibliotekets medier och barnprogram. 
Hänsyn tas till familjernas flerspråkighet och information på de aktuella språken tas fram. 
Familjer som har fått presentkort på Bokstartspåsar får välja att hämta ut dem på två sätt. Antingen 
hämta ut påsen vid informationsdisken och få en kort presentation om barnavdelningen och dess 
medier och barnprogram. Det andra alternativet är att föräldrar bokar tid för en mer informativ träff 
där barnbibliotekarien berättar om språkutvecklingen, vikten av läsning och läser pekböcker 
tillsammans med familjen. 
 
 
Utdelning av Bokstartpåsar till 6-månaders barn (kort introduktion av barnavdelningen) 
 
27/8: 1 påse hämtades av 2 vuxna + 2 barn.  Enkel genomgång av barnavdelningen, information om 
barnföreställningar, samtal om läsning och tvåspråkighet.  
4/9: 1 påse hämtades av 1 vuxen + 1 barn (Föräldern fick lånekort vid besöket) 
18/10: 1 påse hämtades av 1 vuxen + 3 barn (Mamman hade redan lånekort) 
9/11: 1 påse hämtades av 1 vuxen 
10/11: 1 påse hämtades av 1 vuxen + 2 barn (Föräldern har redan lånekort) 
10/11: 2 påsar hämtades av 1 vuxen (Har inte lånekort, men återkommer och skaffar det en annan 
gång) 
 
 
 
Bäbislördag (Rim och ramsor med Maarit Hallström från Studiefrämjandet kl. 11.00-11.45) 
30/10 (Deltagare: 5 mammor + 5 barn) 
13/11 (Deltagare: 0 personer) 
27/11 (Deltagare: 0 personer) 
Knattebio för barn 1–3 år på lördagar kl.11.00 – 11.45 (från Cineasterna)+ fika för både vuxna och 
de små 
4/12: 8 Filmer baserade på Stina Wirséns böcker ”Vem”:  
”Vem sover inte?”, ”Vem är ensam?”, ”Vems bebis”, ”Vems kompis?”, ”Vem städar inte?”, ”Vem är 
bäst?”, ”Vem är sjuk?” och ”Vem är var?” 
(Deltagare: 8 barn + 9 vuxna) 
11/12: 7 Filmer baserade på bokfiguren Miffy: 
”Miffy och danslektionerna”, ”Miffy går vilse i skogen”, ”Miffy och Poppy Gris äter frukost”, 
”Miffy och den lilla fågelungen”, ”Miffy leker kurragömma”, ”Miffy och väggmålningarna” och 
”Miffy och det blåa tåget” 
(Deltagare: 3 barn + 2 vuxna) 
18/12: 5 Filmer baserade på böckerna om Totte:  
”Totte är liten”, ”Totte går ut”, ”Totte badar”, ”Totte städar” och ”Totte bygger”  
(Deltagare: 2 barn + 3 vuxna) 
I samband med sista filmvisningen delades ut 2 barnböcker: ”Go’morron, gonatt! : En godnattsaga 
att ta i och känna på” illustrerad av Melanie Mitchell 
Bokprat för Västerskolans elever i samband med deras läsprojekt (F-klasser – åk.3) 
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20/9: 2C halvklass (12 elever + 2 lärare) 
22/9: 2D halvklass (10 elever + 2 lärare) 
24/9: 3C halvklass (9 elever + 1 lärare) 
27/9: 2D halvklass (8 elever + 1 lärare) 
1/10: 3C halvklass (9 elever + 1 lärare) 
6/10: 1D halvklass (13 elever + 2 lärare) 
18/10: F-klass Röd, halvklass (10 elever + 1 lärare) 
19/10: F-klass Grön, halvklass (9 elever + 2 lärare) 
20/10: F-klass Röd, halvklass (9 elever + 2 lärare) 
 
Verksamhetsberättelse september - december 2021 (Jesper) 
Bokprat för klasser: 6 tillfällen med 65 deltagare  
 
3D-skrivare drop-in: 6 tillfällen 10 deltagare 
Användare utanför Drop-in tider: 2  
 
 
Kungsörs läser 2021: Inköp och utdelning av 100 pocketböcker inför författarmöte  
 
Tog emot en praktikant från årskurs 7 en vecka i oktober.   
 
Konsumentvägledning:  (Jesper Strömbäck) 
  
registrerade ärenden: 49 st 
kontakttillfällen: 52 st.  
per telefon: 52 st.  
per E-post: 16 st. 
besök: 18 st.  
 
 
Vuxenaktiviteter statistik 2021  
(Marinette Öinert Gustafsson) 

 Boken-kommer-service: Bokdepositioner till äldreomsorgen, särskilda omsorgen, LSS och 
till enskilda låntagare har skett kontinuerligt: 99 ggr. Skickade med fågelholkar till särskilda 
omsorgen i boklådorna.  

· Information om bibliotekets nya talböcker med annotation till Taltidningen har skett månadsvis. 
· Fjärrlån: 100 st. 
· Bokfrukost: Bokprat/boktips med fika och smörgås för allmänheten. Anmälan innan, max 12 pers.: 
Inställt p g a Corona 
· Registrering,  Legimus 3 st: 2 män, 1 kvinna 
· Försäljning av gallrade vuxenmedier sker under hela året. 
· Utlånade, ej registrerade talböcker (de finska talböckerna): 161 st. 
 
 

Ekonomi 
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Budget i balans. 

 
 

Jämställdhet 

Vi försöker att alltid ha ”jämställdshetsglasögonen” på oss i det dagliga arbetet. Till exempel 
tider i våra anläggningar, vid evenemang och när vi samverkar med föreningslivet.   
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Uppföljning helår 2021 för UE 

Väsentliga händelser under perioden 

 
Näringsliv  

 Bäst i länet i NKI undersökningen - servicemätning för företagen 
 Kungsör når det sammanfattande omdömet 4,3 i Svenskt Näringslivs 

enkätundersökning om det lokala företagsklimatet. 
 Uppnått plats 45 i Svenskt Näringslivs ranking och därmed nått målet.   

 

Kommentar 
Året 2021 fortsatte vi med digitala och digifysiska (på plats i kombination med digitala) 
företagsträffar och företagsbesök med avstånd. Näringslivskontoret gjorde närmare 100 
företagsbesök år 2021, varav 45 med politiker och kommundirektören. Kungsörsföretag 
fortsatte ge höga betyg till sin kommun i Svenskt Näringslivs enkätundersökning, vilket gav 
att Kungsörs kommun placerade sig på plats 45 i rankingen över Sveriges kommuners lokala 
företagsklimat år 2021 och därmed är målet att nå topp 50 i rankingen uppnått. 

 

Besöksnäring och evenemang  

 Konsert på sjön  
 Genomfört kulturvecka 
 Genomfört konst- och hantverkssafari 
 Genomfört matsafari 

 

Kommentar 
Under våren 2021 var det svårt att planera och genomföra större evenemang på grund av 
coronapandemin. Däremot kunde vi under sommaren och hösten genomföra Konst- och 
hantverkssafari på 23 platser runt om i Kungsörs tätort och på landsbygden, där över 50 
konstnärer och hantverkare visade upp sin konst och hantverk och Kulturveckan under vecka 
40. Nyheter var Matsafari i Västra Mälardalen på 10 gårdar och Konsert på sjön som 
arrangerades i samverkan i hela Västra Mälardalen.  

 

Dialog och platsutveckling  

 Deltagande vid Bomässan i Eskilstuna. 
 Genomfört medborgarundersökning 
 Kommunbesök från Karlsborg 
 Medborgardialoger om hamnen, friluftslivet, trafiken och byggnation i Valskog. 

 

Kommentar 
Utvecklingen i Kungsörs kommun går på högvarv, och kommunen håller en jämn dialog med 
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medborgare och företag. Flera medborgardialoger har genomförts under 2021 och bland 
annat hamn-dialogen är fortsatt aktuell framöver. För Kungsörs kommun är det också viktigt 
att lära av andra i en extern dialog. Hösten 2021 var därför Karlsborgs kommun på besök för 
erfarenhetsutbyte. Deltog gjorde bland andra kommundirektör, kultur- och fritidschef, 
ekonomichef, socialchef, tf barn-och utbildningschef, Utvecklingsenheten och vd för KFAB. 
Våren 2022 blir det i stället besök i Karlsborg. I november 2021 deltog Kungsörs kommun på 
Bomässan i Eskilstuna, ett sätt för kommunen att synas för presumtiva nya medborgare och 
visa upp nya bostadsprojekt. 

 

Samhällsplanering  

 Översyn av skolbuss- och landsbygdstrafiken 
 Trafikplanedag tillsammans med KKTAB 
 Bredbandsstrategi antogs 
 Hamnutveckling etapp 1 genomförd: rivning av silon, iordningsställande av ytor samt 

hamnevent. 
 Detaljplaner för Jägaråsen, Oden och Runnabäcken 2 har fått laga kraft. 
 Planprogram för Kungsörs tätort antogs. 
 Framtidsdag om hamnutveckling 
 Befolkningsökningen fortsätter 

 
Kommentar 
Befolkningsökningen fortsätter och kommunen växer i linje med prognosen. En fortsatt 
ökning är avhängt att det byggs nya bostäder och att flyttkedjorna fungerar. Den nya 
detaljplanen för Runnabäcken 2 som omfattar 100 bostäder är den största satsningen på 
bostadsutveckling i Kungsör på mycket länge. Fullt utvecklad kommer den tillsammans med 
Runnabäcken 1 innebära att en ny stadsdel tar form med cirka 400 invånare. Under året 
påbörjades den första etappen av utvecklingen av hamnområdet. Silon revs, grönytor med 
sittplatser, grillplatser, speakers corner och belysning iordningsställdes. Under hösten 
anordnades ett hamnevent med food-truck, försäljning i hamnbodarna, besök av 
Kustbevakningen, Sjöräddningen och Räddningstjänsten.  

 

Miljö 

 Plats 77 i Miljörankingen 
 Världsmiljövecka genomförd 
 Utbildning av Glokala Sverige 
 Gick in som delägare i Energikontoret Mälardalen. 
 Klimatanpassningsnätverk 

 

Kommentar 
Kommunen förbättrade sitt resultat i Aktuell Hållbarhetsranking av Miljöbästa kommun och 
hamnade på 77:e plats. Den årliga Världsmiljöveckan genomfördes med något färre fysiska 
arrangemang än tidigare år på grund av rådande covidrestriktioner. Temat för veckan var 
“Vikten av vår närmiljö”. Då kommunen är ny medlem i Glokala Sverige anordnades en 
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utbildning om Agenda 2030 och de globala målen för politiker och tjänstepersoner. Vid 
utbildningen deltog ett 40-tal personer. Kommunen ingick som delägare i Energikontoret 
Mälardalen vilket ger en ökad tillgång till kompetens och förstärkning av kunskap på energi- 
och klimatområdet. Kommunen har ingått i ett klimatanpassningsnätverk som syftar till att ta 
fram metoder för hur klimatanpassning ska ske lokalt.  

 

Kvalitet och interna utvecklingsprocesser 

 Omtag i projekten Dokumentreda och Intranät, i samspel med Microsoft365 
 Implementering av Hypergene 
 Budgetberedning med nytt grepp 
 Framtidsdag om styrning och ledning 
 Stabsarbetet är implementerat och utvecklas 
 Covid 

 

Kommentar 
En ny stab för att hantera kriser har bildats. En del av staben har under året arbetat med att 
leda och hålla ihop covid-arbetet. Stabscheferna har genomgått utbildning och planerar för att 
utbilda och öva med hela stabsgruppen. Under året har kvalitetsarbete i form av projektet 
Dokumentreda och nytt intranät bedrivits, dessutom har budgetprocessen utvecklats 
ytterligare. Arbetet med det nya beslutsstödsystemet Hypergene har pågått intensivt under 
året. Höstens framtidsdag hade temat styrning och ledning och var en del av budgetprocessen 
och syftade till att utveckla de mål och nyckeltal som kommunen har. 

 

Jämställdhet  

Utvecklingsenheten analyserar vid behov skillnader i resultat mellan könen. Tar fram statistik 
som är könsuppdelad och följer befolkningens sammansättning utifrån bland annat kön och 
ålder. Underlagen används vid exempelvis bostadsplanering, äldreboenden och behov av 
förskola och skola. I medborgardialogen för hamnen och trafiken gjordes en extra insats för 
att få med ungdomarnas perspektiv och synpunkter. I olika medborgardialoger har vi 
möjlighet att analysera resultatet utifrån ålder, kön och var man bor.   

 

Kommunfullmäktiges
mål Kommunstyrelsens mål 

Resultat  Kommentar 

Kommunen ska ha 
minst 9000 invånare 
år 2025. 

Kommunen ska planera för 
ett varierat bostadsutbud 
med blandade 
upplåtelseformer i samspel 
med kommunens 
tillväxtambitioner, 150 

8 798 
invånare 
den sista 
september. 

Befolkningsöknin
gen ligger i linje 
med prognosen 
på 8 780 
invånare vid 
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bostäder från 2020 tom 
2025. 

årsskiftet. Det 
har beslutats om 
nya detaljplaner 
och 
ombyggnader av 
fastigheter för 
cirka 130 
bostäder. Utöver 
det håller KFAB 
på att bygga 32 
nya bostäder och 
privata aktörer 
bygger ca 25 nya 
bostäder. 

Kommunens 
resultat ska utgöra 
minst en procent av 
skatteintäkter och 
stadsbidrag varje år 
med undantag för 
2021 på 0,5 procent 
på grund av 
synnerliga skäl. 

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

  

Kommunen ska i 
samverkan med 
arbetsförmedlingen 
och näringslivet, 
arbeta för att 
minska 
arbetslösheten och 
vara lägre än 
genomsnittet för 

Kommunen ska i 
samverkan med 
näringslivet aktivt arbeta 
för att andelen sysselsatta 
ska vara högre än 
genomsnittet för 
jämförbara kommuner. 

Påbörjad Arbetslösheten 
går sakta neråt, 
och mätte under 
slutet av 2021 
strax under 10%. 
Jobbspåren har 
resulterat i 3 
anställningar hos 
lokala 
näringslivet. 
Dialogen med 
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jämförbara 
kommuner 2025. 

 

näringslivet har 
även lett till 5 
nystartsjobb. 

Andel elever i åk. 9 
som är behöriga till 
program på 
gymnasiet ska öka 
och vara högre än 
genomsnittet för 
jämförbara 
kommuner 2025. 

Kommunstyrelsen stöttar 
barn och 
utbildningsförvaltningen 
med de insatser som 
behövs för att höja 
kunskapsresultaten. 

Påbörjad. 

 

Analys av 
skolresultat 
påbörjat. 

Kungsör ska 
förbättra sitt 
resultat i rankingen 
årets miljökommun. 
Vi ska vara bland de 
90 bästa 2025. 
Utgångsläge är 119 
år 2020.  

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

Klart. Resultat: plats 
77 

Eget mål för 
kommunstyrelsen 

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

Klart Resultat: plats 
45 

Eget mål för 
kommunstyrelsen 

Minst 30% av råvarorna 
ska vara ekologiska och 
minst 88% av maten i 
Kungörs kommun ska 
lagas från grunden. Gäller 
förskola, skola och 
äldreomsorg. 
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Verksamhetsberättelse 2021 för Ekonomi 
Under året har ekonomiavdelningen rekryterat två personer, en chef samt en ekonom mot 
socialnämnden. Året har ägnats åt att korrigera historiska fel i bokföring och rapportering för 
att säkerställa ett rättvisande resultat för kommunen. I höstas tecknades ett nytt avtal med 
ATEA som leverantör för det nya beslutsstödsystemet, Hypergene. Hypergene har 
implementerats under hösten med fokus på ekonomiapplikationen. Ekonomiavdelningen har 
tillsammans med KKTAB reviderat riktlinjer för investeringar som ska upp för beslut i 
kommunstyrelsen i januari 2022. 

Digitalisering 
Kungsörs kommun tillsammans med de övriga KAK kommunerna samt VMKF har beslutat 
att införa ett nytt beslutsstödsystem, Hypergene. Systemet ska ge cheferna en ingång till deras 
arbete kopplat till planerings- och uppföljningsprocessen. I Hypergene kommer cheferna 
kunna arbeta både med planering, budget, uppföljning och prognoser. De kommer även 
kunna arbeta med målprocessen och följa upp de mål som de blivit tilldelade.  
 
Rekryteringar 
Ekonomiavdelningen har under 2021 rekryterat en ny ekonomichef samt en ekonom mot 
socialnämnden/investeringsprocessen. Ekonomichefen var på plats från slutet av mars medan 
ekonomen tillträdde 1 juni. Under hösten 2021 har ekonomiavdelningen haft en t.f. 
ekonomichef då ordinarie ekonomichef är föräldraledig. 
 
Rättelser av historiska fel 
Delar av året har ägnats åt rättelser av historiska bokföringar och identifierat felaktigheter i 
återrapporteringar. Bokföringen har korrigerats under 2021 och rättelser av återrapportering 
ska ske under 2022 med 2021 som startår. Detta kan innebära att Kungsörs kommun får 
ökade kostnader för sina verksamheter. 

Nya processer 
Ekonomiavdelningen har tagit fram nya riktlinjer för investeringar tillsammans med KKTAB 
och uppdaterat den tidigare för att följa nuvarande lagstiftning och rekommendationer. 
Investeringsprocessen har utvecklats och en ny investeringsplanmall har tagits fram som 
underlag för investeringsbudgeten samt tydliggöra vilka driftkostnadskonsekvenser och 
kapitalkostnadskonsekvenser investeringen får.  

Kommunfullmäktigesmål Kommunstyrelsens mål Resultat  Kommentar 

Kommunens resultat 
ska utgöra minst en 
procent av 
skatteintäkter och 
statsbidrag varje år 
med undantag för 2021 
på 0,5 procent på 

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

Uppfylls 
2021. 

Soc och BUN 
har 
återrapporterat 
under löpande 
verksamhetsår 
samt muntligt 
återrapporterat 
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grund av synnerliga 
skäl. 

under hösten 
2021. 
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Verksamhetsberättelse 2021 HR-avdelningen  
Vi summerar ett intensivt år som bland annat präglats av att implementera nya stödverktyg för 
chefer och öka digitaliseringen inom HR-området, många chefs- och specialistrekryteringar, 
stor tidsåtgång till chefsstöd i personalärenden samt osedvanlig lång och utdragen 
löneöversynsprocess. Medarbetarunderökningen under våren visade ett gott resultat trots 
sannolik påverkan av pandemin. Sedan oktober har den ena HR-specialisttjänsten varit vakant 
vilket givetvis påverkat HR-avdelningens kapacitet. Under hösten har en assistent varit 
anställd på halvtid med lönebidrag. 
 
Digitalisering och stödverktyg 
Nytt rekryteringsverktyg 
Ett nytt digitalt rekryteringsverktyg infördes i januari 2021. Det nya systemet är ett stöd 
genom hela rekryteringsprocessen för alla rekryterande chefer. 
 
Digitaliserad anställningsprocess 
Under hösten har ett projekt pågått i samarbete med kommunalförbundet inför att digitalisera 
hela anställningsprocessen och införa digitalt personalarkiv. Det syftar till att förenkla och 
effektivisera hela anställningsprocessen samt minska arbetsbelastning och resursanvändning. 
Projektet har även inneburit medverkan och arbete för HR-avdelningen.  
 
Verktyg för att rapportera tillbud och arbetsskador 
Arbetet har fortsatt med att implementera stödverktyget där bland annat alla 
arbetsmiljöhändelser som risker, arbetsskador och tillbud rapporteras för att även 
underlätta utredning och uppföljning för alla inblandade. 
 
Inspektion av arbetsmiljöverket 
I januari genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion i kommunen med fokus på hur vi som 
arbetsgivare arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet med tillsynen är att säkra 
att styrningen av arbetsmiljöarbetet fungerar.  
Kommunen blev ålagd att vidta vissa åtgärder som att komplettera mål för arbetsmiljö, 
säkerställa tillbudsrapportering och att säkerställa att alla enheter gör en årlig uppföljning av 
sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Målkompletteringen kvarstår. 
Den årliga uppföljningen avseende 2020 genomfördes av 87% av kommunens chefer (33 av 
38). 
 
Löneöversyner 
Under 2021 hade vi en lång och utdragen löneöversynsprocess. I januari - februari 
slutfördes löneöversynen 2020 för Kommunal och tjänstemannaorganisationerna. 
Direkt efter det vidtog arbetet med löneöversynen 2021 vilket därefter pågick 
fram till november bland annat beroende på att avtalet för lärare blev klart senare.   
 
Medarbetarundersökning 
Medarbetarundersökning genomfördes under våren. Undersökningen innehåller 
frågor om arbetets värde, mål och resultat, arbetsmiljö, kunskap och utveckling, 
inflytande och delaktighet, ledarskap, hälsa och aktivitet samt bemötande och 
kommunikation. Svarsfrekvensen var 81% vilket är samma nivå som både 2017 
och 2019. Resultatet var generellt mycket bra med index på 3,7 till 4,4 på en 
femgradig skala inom de olika områdena. Undersökningen visar att medarbetarna 
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känner stolthet över sitt arbete, sin arbetsplats och sin kommun. Nästan 80 % 
svarar att de i hög utsträckning skulle rekommendera sin arbetsgivare till en 
familjemedlem eller vän. 
 
Rekryteringar 
Det har varit många chefs- och specialistrekryteringar under 2021. HR-
avdelningen har lett processerna i 11 chefsrekryteringar under perioden. Vi har 
haft 97 externa annonser med både tillsvidaretjänster och vikariat, där vissa 
annonser innehållit flera tjänster. Totalt 3300 ansökningar har inkommit från 
personer som därmed visat intresse för att jobba i Kungsörs kommun och bolag. 
 
Tydligare och kvalitetssäkrade processer 
Arbete pågår med att förtydliga olika HR-processer för att kvalitetssäkra dessa. 
Nya riktlinjer för rekrytering och chefsrekrytering för kommunen och bolagen har 
tagits fram. Även förtydligande av hur vi arbetar med rehabilitering av 
medarbetare och revidering av riktlinjer.  
 
Arbete med omställning 
HR-avdelningen har under våren medverkat i omställningsarbete med anledning av arbetsbrist 
inom personlig assistans. 
 
Stöd till arbetsledare för feriepraktikanter 
HR-avdelningen medverkade med att ge stöd till de arbetsledare som ledde 
feriepraktikverksamheten under sommaren.  
Trots alla restriktioner i samband med pandemin kunde feriepraktikverksamheten 
genomföras genom ett fint samarbete mellan kommunen och KKTAB. 
 
Chefsdagar, ledarutveckling och chefsintroduktion 
Gemensamma chefsträffar hölls digitalt i april och i september med information, 
gemensamma övningar och diskussioner i grupper. Nya chefer har fått 
introduktion i ledarutvecklingsprogrammet och i chefsuppdraget. Ledarutveckling 
i ledningsgrupper har genomförts i mindre omfattning med anledning av 
pandemin.  
 
Arbetsvärdering 
Arbetet med att uppdatera arbetsvärderingen av alla tjänster i kommunen har 
påbörjats och kommer att slutföras inför löneöversynen 2022. Arbetsvärderingen 
omfattar hur krav, ansvar och arbetsförhållanden ser ut i alla befattningar och den 
ligger till grund för lönekartläggning som ska göras enligt Diskrimineringslagen 
och för lönestrukturen.  
 
Pensionsinformationsträffar 
I november genomfördes en dag med pensionsinformation tillsammans med KPA 
Pension. Dagen innehöll tre träffar med anpassad information utifrån hur långt det 
är kvar till pension.  
 
Kompetensförsörjning inom skolan  
Det lokala arbetet med kompetensförsörjning inom skolan med medverkan av 
HR-avdelningen har fortsatt, där rektorer, fack och alla medarbetare är delaktiga. 

Sida 117 (126)



Arbetet ska utmynna i en plan med viktiga delar för den strategiska 
kompetensförsörjningen.  
 
Upphandling av företagshälsovård 
Upphandling av företagshälsovård påbörjades under våren tillsammans med 
kommunerna och bolagen i KAK samt kommunalförbundet. Upphandlingen 
avbröts på grund av bristande konkurrens och i stället har avtalet med nuvarande 
aktör förlängts till 2023-03-31.  
 
Nytt intranät 
Under hösten har arbete påbörjats med att lägga över information på det nya 
intranätet som kommer att tas i bruk under 2022. HR-avdelningen står för en stor 
del av den information som finns på intranätet. 
 
Friskvårdsbidrag 
Bidrag ges med max 1000 kronor per tillsvidareanställd och år och kan användas för olika 
hälsoaktiviteter utifrån skatteverkets regler. Under 2021 har ? medarbetare fått bidrag vilket är 
ca. ? % av medarbetarna.  

Framtidsperspektiv 
Kompetensförsörjningen är fortfarande den största utmaningen för att vi ska klara våra 
åtaganden som kommun de kommande åren. En stor del av detta handlar om att ha goda 
arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö som bidrar till att medarbetare trivs och vill fortsätta 
arbeta hos oss och för att kunna rekrytera nya medarbetare. HR-avdelningens arbete fortsätter 
med fokus på dessa delar; goda arbetsvillkor, bra arbetsmiljö och bra ledarskap.  
 
Vi har satsat mycket på ledarskap och behöver även lyfta fram medarbetarskap d v s 
medarbetares delaktighet i verksamheten, att utifrån en gemensam värdegemenskap 
uppmuntra medarbetare till ökat ansvarstagande, initiativtagande och engagemang och 
därmed använda en större del av potentialen i organisationen.  
 
Under 2022 tar vi ett stort kliv framåt med att digitalisera hela anställningsprocessen och 
införa ett digitalt personalarkiv. Med detta räknas med att effektivisera arbetsprocesser, 
minska pappershantering och därmed minska kostnaderna. 
 
Arbetet fortsätter med att tydliggöra och kvalitetssäkra HR-processer och rutiner.  
Under 2021 påbörjades ett arbete med att ta fram ett gemensamt underlag för att 
arbeta med aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagen i organisationen vilket 
planeras fortsätta under 2022. 
 
Arbetet med att öka andelen heltidsanställda ska fortsätta utifrån överenskommelsen med 
fackförbundet Kommunal.  
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Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron var 8 % varav långtidssjukfrånvaron var 32 %.  
Sjukfrånvaron har under 2021 varit lägre än under 2020. I februari gick korttidssjukfrånvaron 
upp något för att sedan ligga kvar på ungefär samma nivå fram till i juni och därefter minska. 
I september ökade den åter för att sedan ligga kvar på en hög nivå och öka ytterligare i 
december. I medeltal var 72 personer borta varje dag i korttidssjukfrånvaro i jämförelse med 
84 personer per dag året innan. Långtidssjukfrånvaron har ökat i jämförelse med året innan. I 
medeltal har 38 personer varit långtidssjukskrivna per dag under året i jämförelse med 32 
personer per dag 2020. Ökningen är inom barn- och utbildningsförvaltningen medan det skett 
en minskning inom socialförvaltningen. 
 
 
Nedan redovisas den totala sjukfrånvaron enligt den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen 
(sjukfrånvaro i % av total arbetad tid). 
 
 

Åldersgrupp 2019 2020 2021 
 

0 - 29 5,3 8,2 6,8  
30 - 49 6,2 8,4 7,4  
50 år och äldre 7,8 8,6 9,3  
Totalt 6,7 8,4 8,0  
Kvinnor 7,2 8,6 8,7  
Män 4,7 7,8 5,5  

 
Arbetsskador och tillbud 
Totalt rapporterades 75 arbetsskador och 135 tillbud för medarbetare i kommunen. 
Övervägande del av både arbetsskador och tillbud är orsakade av händelser med våldsamma 
och utagerande brukare. 
 
Personalrörlighet  
Under året har 104 tillsvidareanställda medarbetare avslutat sina anställningar. Av dessa var 
28 inom barn- och utbildningsförvaltningen, 61 inom socialförvaltningen och 15 inom 
kommunstyrelsens förvaltning.  
Några av personerna gick vidare till andra tjänster i kommunen. 
Av totalen var 16 pensionsavgångar.  
91 medarbetare anställdes varav 24 inom barn- och utbildningsförvaltningen, 57 inom 
socialförvaltningen och 10 inom kommunstyrelsens förvaltning. 
Personalomsättningen var ca 16 % vilket är en liten ökning i jämförelse med 2020. 
Personalomsättning = antalet som slutade under året dividerat med antalet anställda vid årets 
början. 
 
Jämställdhet 
Enligt Diskrimineringslagen ska arbetsgivare arbeta främjande och förebyggande och med 
aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och på andra sätt verka för lika rättigheter och 
möjligheter. Detta gäller samtliga diskrimineringsgrunder d v s inte bara utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. 
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Arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder på följande fem områden: 
 arbetsförhållanden 
 bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor 
 rekrytering och befordran 
 utbildning och övrig kompetensutveckling 
 möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap. 

 
HR-avdelningen arbetar kontinuerligt med att främja jämställdhet och mångfald inom alla 
HR-processer och med att bevaka att inte diskriminering förekommer. Då kommunens 
medarbetare till största delen består av kvinnor är alla ovan nämnda områden viktiga att 
fortsätta arbeta med ur jämställdhetsperspektiv.  
På övergripande nivå följs dessa frågor upp i samband med medarbetarenkäten och genom 
lönekartläggning. Under 2022 kommer en reviderad arbetsvärdering att ligga till grund för 
lönekartläggning. Under 2021 påbörjades ett arbete med att ta fram ett gemensamt underlag 
för att arbeta med aktiva åtgärder i organisationen. Arbetet har fått pausats i avvaktan på att 
ny HR-specialist tillträder.  

Personal 
HR-avdelningen består av HR-chef och två HR-specialister samtliga tjänster är 100%.  
Under 2021 har den ena HR-specialisttjänsten varit vakant sedan i oktober. Under augusti t o 
m december har HR-avdelningen haft en assistent tillfälligt anställd på 50 % med lönebidrag. 

Miljöarbete 
Den successiva digitaliseringen inom flera HR-processer kommer sannolikt att minska 
pappershanteringen i organisationen. 

Ekonomi  
HR-avdelningen gör ett litet positivt resultat vilket bland annat beror på att kostnader för 
företagshälsovård blev lägre än förväntat samt att det gemensamma anslaget för 
kompetensutveckling för chefer och medarbetare i hela organisationen inte nyttjats. Kostnader 
för fackliga företrädare blev dock högre än budgeterat. Anslaget är likt tidigare år 
underbudgeterat utifrån fackens rätt till facklig tid enligt avtal. HR-avdelningen finansierade 
även arbetsledare för ferieverksamheten vilket inte var planerat.  
 
Medarbetare 
Kungsörs kommun hade i december 621 tillsvidareanställda medarbetare varav 516 kvinnor 
(83 %) och 105 män (17 %). Antalet tillsvidareanställda medarbetare har minskat sedan 
december 2020 med 17 medarbetare. Minskningen har skett främst inom socialförvaltningen. 
 
Medelåldern för samtliga är 46,5 år. För kvinnor är medelåldern 47,2 år och medelåldern för 
män är 43 år.  
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 94,4 % av heltid. Totalt arbetar 72 % heltid och 
28 % deltid. Andelen som arbetar heltid har ökat från 71 % året innan. För kvinnor är 
fördelningen 71,7 % som arbetar heltid och 28,3 % som arbetar deltid vilket är en liten ökning 
av andelen som arbetar heltid sedan 2020. 
Av männen arbetar 73,3 % heltid och 26,7 % arbetar deltid vilket också är en ökning sedan 
2020 av andelen som arbetar heltid. 
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Utöver de tillsvidareanställda fanns i december 60 månadsanställda medarbetare (på vikariat 
respektive allmän visstidsanställning) och ca. 395 intermittent anställda d v s timavlönade 
anställda vid behov. 
 
Åldersfördelning procentuellt 
 

Ålder 20-29 Ålder 30-39 Ålder 40-49 Ålder 50-59 Ålder 60- 
10 % 20 % 26 % 26 % 18 % 

 
Pensionsprognos 
Under 2022 blir 13 medarbetare 65 år, under 2023; nio medarbetare och under 2024; 23. Ett 
litet antal fortsätter arbeta efter 65 år.  
 
 

Kommunstyrelsens förvaltning  

Personal 
Kommunstyrelsens förvaltning har 66 tillsvidareanställda medarbetare. Könsfördelningen är 
77 % kvinnor (51) och 23 % män (15). Åtta personer arbetar deltid vilka alla är kvinnor 
Medelåldern är 50 år; 50 år för kvinnor och 50 år för män.  
 
Den totala sjukfrånvaron 2021 var 5,7 % varav 6,9 % för kvinnor och 2,5 % för män. Det är 
en liten minskning totalt i jämförelse med 2020 dock en ökning för män. 
 
Jämställdhet 
HR-avdelningen arbetar kontinuerligt med att främja jämställdhet och mångfald inom alla 
HR-processer och med att bevaka att inte diskriminering förekommer. Då kommunens 
medarbetare till största delen består av kvinnor är alla ovan nämnda områden viktiga att 
fortsätta arbeta med ur jämställdhetsperspektiv.  
På övergripande nivå följs dessa frågor upp i samband med medarbetarenkäten och genom 
lönekartläggning. Under 2022 kommer en reviderad arbetsvärdering att ligga till grund för 
lönekartläggning. Under 2021 påbörjades ett arbete med att ta fram ett gemensamt underlag 
för att arbeta med aktiva åtgärder i organisationen. Arbetet har fått pausats i avvaktan på att 
ny HR-specialist tillträder.  
 

Miljöarbete 
Den successiva digitaliseringen inom flera HR-processer kommer sannolikt att minska 
pappershanteringen i organisationen. 
 

Kvalitet 
Arbete pågår med att förtydliga och kvalitetssäkra flera HR-processer där nya riktlinjer ger 
stöd och struktur. Digitala systemstöd inom HR-processerna syftar både till att kvalitetssäkra 
och effektivisera dessa. Digitalisering av anställnings- och lönehanteringsprocessen pågår och 
planeras vara helt genomförd första halvåret 2022.  
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Väsentliga händelser  
 
Covid-19 har fortsatt påverkat alla politiska möten där flertalet fått genomföras 
digitalt, det har dock inte påverkat beslutsprocesserna så att ärendet inte alls har 
kunnat hanterats.  
Kansliet har bidragit till att organisationen fått möjlighet till kompetensutveckling 
i Microsoft365-produkterna och bland annat teams vilket vuxit till ett av våra mest 
väsentliga arbetsredskap under året, en satsning som fortsätter 2022. 
Kansliet fortsätter också bidra till att kommunen under 2022 ska kunna ta ett nytt 
intranät i bruk och driver arbetet med att få ordning på kommunens styrdokument, 
nya riktlinjer för styrande dokument passerade KS i december och ska beslutas i 
KF i början på 2022. Styrsystemet och målarbetet i kommunen där ekonomi, 
kansli och kvalitet samverkar har utvecklats starkt under året och anpassats till 
Agenda 2030 och regional utvecklingsplan. 
Arbetet med att anpassa kommunens arbete utifrån GDPR-lagstiftning sker 
fortsatt och vi ligger väl till i ett nationell perspektiv. En satsning på att få till ett 
internationell partnerskapsprojekt för demokratiutveckling med kommunen 
Rufunsa I Zambia föll väl ut och i december fick Kungsör besked om att vi under 
tre år kommer få 100-procentig finansiering för detta genom Internationellt 
Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, i sin tur finansierat av SIDA. Hittills har 
detta lett till att vi uppmärksammats i såväl lokal media som på nationell nivå, 
bland annat med pod-inspelning som finns på skr.se. 
 
Personal 
Kansliavdelningen har fyra heltidsanställda fördelade på en chef, en 
nämndsekreterare/registrator för socialnämnden, en arkivassistent/administratör 
och en kontorsvaktmästare. Till kansliet räknas även 0,5 tjänst som 
nämndsekreterare/registrator för barn- och utbildningsnämnden som under året 
arbetat heltid på kansliet och avlastat barn- och utbildningsförvaltningens budget 
tack vare extern projektfinanisering. Under 2021 har kansliet tagit emot två 
praktikanter från statsvetarprogrammet på Mälardalens Universitet. Den ena 
anställdes under hösten som efterträdare till en av våra nämndsekreterare som ska 
pensioneras under 2022 och som gick ner på deltid redan vid midsommar 2021. 
 
Jämställdhetsarbete 
Alla anställda vid ingång av året var kvinnor och arbetade heltid, vid 
rekryteringen under hösten lyckades vi få in en man som påbörjar anställningen 
2022.  
 
Miljöarbete 
Mängden papper att hantera fortsätter att minska, och en stor mängd hemarbete 
har bidragit till minskade persontransporter för personal. 
 
Ekonomi  
Kansliet har inga väsentliga avvikelser i ekonomisk utfall.
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Vår handläggare 
anne.pettersson@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Meddelande - Delegationsbeslut 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelanden till handlingarna. 

Sammanfattning 
 Med stöd av kommunfullmäktiges arbetsordning beslutar ordförande 

i kommunfullmäktige, Pelle Strengbom, att reducera 
kommunfullmäktige den 14 februari 2022 vad gäller antalet 
ledamöter. Beslutet fattas mot bakgrund av det stora antalet sjuka 
m.a.a. coronapandemien och efter samråd med övriga 
presidiemedlemmar. Dnr KS 2022/96 

 Kultur- och fritidschefen Mikael Nilsson avslår begäran om 
arrangemangsbidrag till föreningen KAK reumatikers 50-jubileum. 
På grund av pandemin firas jubileet endast med medlemmarna i 
föreningen. Kungsörs kommun betalar inte ut arrangemangsbidrag 
till föreningar som endast berör medlemmar i föreningen.  
Dnr KS 2021/410 

 
 

Anne Pettersson 
Registrator/Administrativ assistent 

 

 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-02-08 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/2 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227- 60 02 17 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
anne.pettersson@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Meddelande - Avtal 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Avtal som tecknats in efter föregående sammanträde till kommunstyrelsen. 

 Överenskommelse om tillsyn och kvartalsprov av varningssystem 
utomhus (VMA) i Kungsörs kommun. Avtalspart: Räddningstjänsten 
Mälardalen  
Dnr KS 2022/70 

 Avropskontrakt avseende hushållsel och vitvaror. Avtalspart: 
Elmanbutikerna i Köping och Västerås. Dnr KS 2022/103 

 

Anne Pettersson 
Registrator/Administrativ assistent 
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KS 2022/3 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227- 60 02 17 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
anne.pettersson@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Meddelande - Synpunkter 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelanden till handlingarna. 

Sammanfattning 
Synpunkter som kommit in efter föregående sammanträde till 
kommunstyrelsen: 

 Hundlekgård i Kungsör. Dnr KS 2022/73 
 Hasselmus på Jägaråsen. Dnr KS 2022/124 

 

Anne Pettersson 
Registrator/Administrativ assistent 
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KS 2022/4 
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Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
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Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227- 60 02 17 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
anne.pettersson@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Meddelande - Sveriges Kommuners och 
Regioners cirkulär 2022 
Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelande till handlingarna. 

Sammanfattning 
Sveriges kommuners och regioners redovisade cirkulär som kommit in efter 
föregående sammanträde till kommunstyrelsen. 

 22:03 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser 
 22:04 Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad 

Pension (AKAP-KR) m.m. Samt överenskommelse om ändrad 
lydelse i KAP-KL 

 22:05 Internränta för år 2023 
 22:06 Budgetförutsättningar för åren 2022–2025 

 

Anne Pettersson 
Registrator/Administrativ assistent 
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Organisationsnr 
212000-2056 
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