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Handlingsprogram för räddningstjänst 
 
Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall ansvara för 
vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, 
egendom eller miljön. 
 
Enligt lagen om skydd mot olyckor skall kommunen ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. I 
programmet skall anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i 
kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet skall också anges vilken förmåga 
kommunen har och avser att skaffa sig för att göra sådana insatser. Förmågan skall redovisas såväl med 
avseende på förhållandena i fred som under höjd beredskap. 
 
Vilken räddningstjänstförmåga RTMD har i stort redovisas i detta handlingsprogram. För ytterligare 
information hänvisas till RTMD:s hemsida och kansli i Västerås. 
 
Under år 2021 skall MSB presentera föreskrifter angående hur kommunernas handlingsprogram skall 
vara utformade varför detta handlingsprogram kommer att ersättas av ett nytt anpassat till dessa nya 
föreskrifter. 
 
Detta handlingsprogram träder i kraft 2021-03-16 och är antaget av direktionen för Räddningstjänsten 
Mälardalen 2021-03-16. 
  

Sida 5 (550)



 

2 
 

Innehåll 
1 RTMD:s insatsområde för räddningstjänst ................................................................................................................ 4 

2.1 Riskbild ............................................................................................................................................................... 8 

2.1.1 Brand .......................................................................................................................................................... 8 

2.1.2 Trafik ......................................................................................................................................................... 10 

2.1.3 Farlig verksamhet (2 kap 4 §) ................................................................................................................... 12 

2.1.4 Övrigt ........................................................................................................................................................ 14 

3 Mål för räddningstjänsten ....................................................................................................................................... 15 

3.1 Nationella krav på kommunerna ...................................................................................................................... 15 

3.2 Inriktnings-, effekt- och prestationsmål ........................................................................................................... 15 

3.2.1 Brand ........................................................................................................................................................ 16 

3.2.2 Trafik ......................................................................................................................................................... 16 

3.2.3 Nödställd person i sjö eller vattendrag. ................................................................................................... 17 

3.2.4 Utsläpp farligt ämne ................................................................................................................................. 17 

3.2.5 Stora olyckor – Särskilda händelser .......................................................................................................... 18 

3.2.6 Höjd beredskap ........................................................................................................................................ 18 

3.2.7 Övrigt ........................................................................................................................................................ 19 

4 Förmåga ................................................................................................................................................................... 19 

4.1 Allmänt ............................................................................................................................................................. 19 

4.2 Utryckningsbefälens förmåga .......................................................................................................................... 20 

4.3 Räddningsstyrkornas placering ........................................................................................................................ 20 

4.4 Brandvattenförsörjning .................................................................................................................................... 21 

4.4.1  Avvikelser i brandpostnätet..................................................................................................................... 21 

4.5 Avvikande framkörningstider ........................................................................................................................... 22 

4.6 Ledning av insatser ........................................................................................................................................... 23 

4.7 Speciella resurser och åtaganden .................................................................................................................... 24 

4.8 Varning och information .................................................................................................................................. 24 

4.9 Alarmering av räddningstjänsten ..................................................................................................................... 25 

4.10 Speciella funktioner och kompetenser .......................................................................................................... 25 

4.11 Kris/höjd beredskap ....................................................................................................................................... 26 

4.12 Övrigt .............................................................................................................................................................. 26 

5 Resurser ................................................................................................................................................................... 27 

5.1 Bemanning ....................................................................................................................................................... 27 

5.2 Avvikande bemanning ...................................................................................................................................... 27 

5.3 Avvikande uppehållsplats ................................................................................................................................. 27 

5.4 Förstärkt bemanning (uthållighet) ................................................................................................................... 27 

5.5 Fordon och materiel. ........................................................................................................................................ 28 

5.6 Förstärkningsresurser ...................................................................................................................................... 28 

5.7 Ledningsresurser för räddningstjänst .............................................................................................................. 29 

6 Förkortningar ........................................................................................................................................................... 31 

7 Begrepp och definitioner ......................................................................................................................................... 31 

Sida 6 (550)



 

3 
 

 
Bilagor: 

1. Karta som visar framkörningstider (5/8 minuter) 
2. Räddningstyrkornas och enheternas kunskapsnivå 
3. Bebyggelsetyp/vattenförsörjning 
4. Tabell som visar när viss förmåga uppnås 
5. Varningsaggregat 
6. Fordon och resurser som förbundet förfogar över 

 

 

  

Sida 7 (550)



 

4 
 

1 RTMD:s insatsområde för räddningstjänst 
 

Området omfattar det fysiska området av kommunerna Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, 
Surahammar och Västerås inklusive vattendrag och sjöar, förutom större delen av Mälaren. Ytan är 
totalt 2390 km2. I nedanstående figur 1 visas brandstationerna och dess huvudsakliga resurser. De mest 
väsentliga resurserna redovisas mer i bilaga 6. 
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I Mälaren ansvarar RTMD för räddningstjänsten inom kommunernas hamnområden.  Dessa område 
redovisas i figurerna 2-4.  
I Västerås utgörs ytan av ett område mellan land och en linje dragen mellan Johannisberg - Kattskär - 
Amundsgrund - Framnäs. Gränsen är fastställd med hänsyn till vad som anges i Lokala ordnings- och 
säkerhetsföreskrifter (Hamnordning) för Västerås Hamn, beslutade av kommunfullmäktige den 14 
december 1995. Detta hamnområde har med hänsyn till småbåtshamnarna utökats med ett område 
Framnäs - Notudden - Amundsgrund. Räddningstjänst i vattnet utanför hamnen ligger under statens 
ansvar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 Västerås hamnområde 
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Figur 3 Kungsörs hamnområde 
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Figur 4 Köpings hamnområde 
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2 Risker som kan föranleda räddningsinsats 
 

2.1 Riskbild  
 

Under detta avsnitt beskrivs de befintliga riskerna inom RTMD:s område uppdelade på brand i byggnad, 
trafik, farlig verksamhet och övrigt.  
 
Statistik och genomförda riskbedömningar visar att trafikolyckor tillsammans med bränder står för det 
största antalet händelser i kommunerna. En fördjupad analys för Västerås, Hallstahammar och 
Surahammar har genomförts och finns beskriven i riskanalys Dnr: 2013/370-MBR-191. 
 
Trafikolyckor och bostadsbränder orsakar störst skada på människor.  Större byggnader står för mer än 
hälften av händelserna med stora konsekvenser för egendom. Trafik med farligt gods utgör störst risk 
för miljön.  
 
2.1.1 Brand 
  

Bostäder 
 

• Ca 230 000 innevånare. Enligt SCB:s prognos kommer antalet invånare år 2025 vara cirka 240 000. 
Samtliga kommuner beräknas öka med undantag av Surahammar som beräknas minska 1 procent. 
Övriga ökar med mellan 2 och 3 procentenheter under perioden. Den klart största tätorten är Västerås 
med 128 000 invånare. Ett ökat antal äldre utgör en väsentlig faktor att ta hänsyn till i 
räddningstjänstsammanhang. Den 30 juni 2020 fanns det 13 841 personer över 80 år RTMD:s 
utryckningsområde.  Av dessa bodde 8 609 i Västerås kommun. 

 

• I Västerås centralort finns ett stort antal byggnader (>200) högre än 4 våningar vars utrymningsstrategi 
bygger på alternativ utrymning genom fönster med hjälp av RTMD:s stegutrustning/fordon.  

 
• I Hallstahammars centralort finns sex byggnader högre än 4 våningar vars utrymningsstrategi i grunden 

bygger hjälp av RTMD:s stegutrustning/fordon.  
 
• I Köping centralort finns 21 byggnader högre än 4 våningar vars utrymningsstrategi i grunden bygger 

på hjälp av RTMD:s stegutrustning/fordon. 
 

• I Arboga centralort finns fem byggnader som är 8 våningar och nio som är 5 våningar och vars 
utrymningsstrategi i grunden bygger på hjälp av RTMD:s stegutrustning/fordon.  

 
• En risk som tillkommit är flervånings bostadshus som byggs helt eller delvis i trä. Det finns väldigt lite 

erfarenhet från faktiska bränder i dessa byggnader. Trä som används i dessa byggnader är provade och 
klassade, men i huvudsak för att säkerställa att utrymning kan ske och inte för att motstå brand och 
brandspridning. 

 
Vård, omsorg och kriminalvård m.m.  
 
• Mer än 140 inrättningar för vård eller omsorg för fler än 3 personer som har hjälpbehov vid utrymning 

i händelse av brand inklusive ett länslasarett med mer än 450 sängplatser i byggnader med upp till 12 
våningar som mest.  Köpings sjukhus har cirka 60 sängliggande patienter flertalet efter planerade 
operationer men ingen akutsjukvård. En högsta byggnad om 9 våningar. Sängliggande patienter finns 
upp till fjärde våningen. De övre våningsplanen inrymmer mest administrativ verksamhet.  
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• Ett mindre antal låsta institutioner och anstalter finns i Tillberga och Västerås där de intagna är inlåsta 
ständigt eller under viss tid. 

 
• Ett stort antal personer som vårdas i hemmet och har svårigheter att utrymma själva. Stor osäkerhet 

kring antalet personer som detta handlar om. 
 
Förskoleverksamhet, skolverksamhet eller skolbarnomsorg  
 

• Mer än 80 förskolor, skolor eller skolbarnomsorg där verksamheten inte enbart är belägen i markplan.  
 

• Mer än 100 skolor eller barnomsorgsanläggningar där fler än 90 barn eller ungdomar vistas samtidigt.   
 
Hotell och andra tillfälliga boenden  
 

• Mer än 12 byggnader för hotell, pensionat eller vandrarhem med platser för minst 9 gäster eller som 
har minst 5 gästrum. 

 

• Mer än 12 byggnader för elevhem eller förläggningar med platser för fler än 50 personer eller med fler 
än 25 förläggningsrum. 

 
• Mer än 60 skolor och andra liknande lokaler som används för tillfällig förläggning vid 

ungdomsarrangemang. Som mest kan det vara upp mot 300 personer i en skola.  
 
Samlingslokaler m.m.   
 

• Mer än 125 samlingslokaler som används av fler än 150 personer. 
 

• Stora köpcentra, framför allt i Västerås centrum, på Hälla och på Erikslund där många butiker inryms i 
samma brandcell och ibland i flera våningsplan. Stora konsert- och teaterlokaler med personantal upp 
till 1600 i Västerås. 

 

• Mer än 125 restauranger och andra liknande verksamheter vilka har tillstånd att servera alkohol och 
där det finns platser för fler än 50 personer i samma lokal. 

 

• Mer än 12 fritidsanläggningar där det finns plats för fler än 1000 personer, helt eller delvis under tak. 
 
Industrier   
 

• Mer än 125 byggnader eller andra anläggningar med minst 20 personer sysselsatta samtidigt i 
industriverksamhet finns i samtliga medlemskommuner 

 

• Ett flertal mycket stora lagerlokaler med en sammanlagd yta större än 2500m² finns i Västerås, bl.a. 
ett antal lagercentraler på Finnslätten och ett höglager på Hacksta. 

 

• Mer än 125 industrier för vilka det krävs tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.  
 
Byggnader eller anläggningar med stora kulturhistoriska värden 
 

• Det finns ett flertal kulturbyggnader som exempelvis  
o Västerås slott, Domkyrkan,  
o Schenströmska herrgården i Ramnäs,  
o Strömsholms slott, ridanläggningarna i Strömsholm samt Skantzenområdet i Hallstahammar, 
o Prästgården och Valsta säteri i Köping,  
o Arboga stadskärna vid ån som är klassad som historiskt riksintresse. 
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Byggnad eller annat vars utformning innebär risk för allvarliga skador vid brand 

• I Västerås finns mer än 40 byggnader med fler än åtta våningar ovan mark. 
 

• I Västerås finns garage med minst två plan under mark och med ytan > 2000 m². Riskerna i dessa 
kommer att öka kraftigt ju fler bilar som säljs med batteridrift och tillåts parkera i dessa garage. 

 

• Citytunneln i Västerås med förbindelse till ett stort antal olika fastigheter avsedd för boende och 
transporter till centrumbutiker. En brand i tunneln leder med stor sannolikhet till ett snabbt 
brandförlopp med stor risk för brandpersonalen i samband med rökdykning. Riskerna i dessa kommer 
att öka kraftigt ju fler bilar som säljs med batteridrift och tillåts i citytunneln. 

 
• ”Skrapan” i Västerås centrum har delvis ändrat karaktär från att bara ha varit garage, affärer, hotell, 

kontor och restaurang till att i dag även inrymma en verkstadsskola. En brand i verkstadsdelarna skulle 
kunna medföra en snabb brandutveckling med svåra konsekvenser pga begränsade möjligheter till 
släckning. 

 
• I Västerås finns flera båtuppläggningsplatser där en brand kan få snabb spridning till andra båtar med 

stora ekonomiska skador som följd. Särskilt stor är risken på Lillåudden där en brand från vissa 
uppläggningsplatser under tak dessutom riskerar att snabbt kunna sprida sig till närliggande 
bostadshus. 

 
• Batterifordon är en ny risk som tillkommit i stor omfattning och som kan få stor påverkan på 

omgivningen vid brand. Brand i denna typ av fordon är dessutom mycket svårbemästrade och ofta 
omöjliga att släcka. 

 

• Gasbussar har blivit mycket vanliga och utgör en stor risk i samband med brand, framförallt om en 
sådan inträffar i stadskärnan eller motsvarande tätbebyggt område. 

 

2.1.2 Trafik  
• Europaväg 18 och 20, riksvägarna 56 och 66 samt länsväg 252 med högt trafikflöde samt betydande 

mängder farligt gods passerar genom området. Totalt kan så mycket som 200 000 ton farligt gods 
transporteras mellan Hallstahammar och Västerås under en månad vilket gör denna sträcka till en av 
de mest belastade i Sverige. Aktuella transportleder för farligt gods genom Västerås, Köping, 
Hallstahammar, Arboga, Surahammar och Kungsör framgår av Västmanlands läns författningssamling. 
E18, E20, Rv66 mellan Västerås och Surahammar, Rv66 norr om Ramnäs, Rv56 norr om Hökåsen samt 
väg 252 mellan Hallstahammar och Rv 66/Surahammar är byggda som mötesfria motortrafikleder 
vilket har positiv inverkan på konsekvenserna av trafikolyckor på dessa sträckor. En utredning har 
gjorts av Västerås stad angående farligt gods på vägar inom Västerås. 
 

• De allvarligaste trafikolyckorna under senare år med losstagning som följd inträffar i 
korsningar/utfarter på mitträckesvägar utan nedsatt hastighet. 

 
• Västerås kommun får merparten av sitt dricksvatten från Mälaren via infiltration genom 

Badelundaåsen. Området där E18 passerar Badelundaåsen är känsligt för utsläpp och åtgärder har 
skett och behöver även i framledes hålles under kontroll liksom andra nyetableringar i området. 

 
• Hallstahammars kommuns tätorter får sitt dricksvatten från Strömsholmsåsen med viss infiltration av 

ytvatten som infiltreras i åsen. Dricksvattenproduktionen sker i sin helhet vid Näs vattenverk. En olycka 
med farligt gods på E18 eller väg 252 kan orsaka allvarlig skada på grundvattnet. Det finns ingen 
reservvattentäkt i Hallstahammar eller Kolbäck. 

 
• I Surahammars kommun finns två kommunala vattenverk. De är belägna vid Rävnäs och Fermansbo i 

Seglingsberg. Rävnäs försörjer i dagsläget tätorterna Surahammar, Ramnäs och Virsbo. Fermansbo är 
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reservvattentäkt. En olycka med farligt gods på väg 668 i anslutning till vattentäkterna kan orsaka 
allvarlig skada på grundvattnet. Denna risk har minskat avsevärt sedan nya väg 252 mellan 
Hallstahammar och Surahammar tillkom 2017.  

 

• I Köpings kommun tas dricksvatten till vattenverket från Hedströmmen via infiltration genom 
rullstensåsen som är belägen efter Rv250. Vattentäkt finns norr om Strörondellen. 

 
• I Kungsörs kommun tas dricksvatten upp direkt från rullstensåsen som är belägen efter Rv56 och 

pumpas vidare till vattenverk. Grundvattentäktsområde sträcker sig mellan Hogsta och Skottbacken. 
 
• I Arboga kommun pumpas dricksvatten upp från Hjälmaren och transporteras via rörkulvert till 

vattenverket i Arboga. Hjälmaren utgör vattentäktsområde. 
 
• Omfattande järnvägstrafik med farligt gods i flera riktningar från och till Västerås, liksom transittrafik. 

En utredning av farligt gods på järnväg inom Västerås kommun har genomförts. 
 
• Omfattande persontågstrafik till och från Västerås. Risken för tågolycka bedöms som störst mellan 

Kolbäck och norra station i Västerås. På sträckan passerar ca.100 tågset måndag-fredag med som mest 
400 passagerare fördelat på sju vagnar. Risken är lägre på sträckorna Kolbäck-Kvicksund och norra 
station i Västerås - Ransta. Måndag-fredag passerar på dessa sträckor ca. 30 tågset med mellan 100 - 
150 passagerare fördelat på två vagnar.  Tågtrafiken genom KAK – kommunerna på Svelandsbanan och 
Mälarbanan ligger på samma nivåer som genom Västerås. 

 
• Mälarens omfattande last- och tankbåtstrafik samt friluftsliv och småbåtsverksamhet påverkar 

riskbilden. I Mälaren och på dess öar finns ett flertal områden som bedömts speciellt skyddsvärda eller 
känsliga i händelse av ett olje- eller kemikalieutsläpp. Inom Västerås kommun finns drygt 20 sådana 
objekt. Inom Hallstahammars kommun återfinns Strömsholms naturreservat och Billingen med 
kringliggande holmar. Inom Köpings kommun finns Lindöberget. Bland annat finns områden med 
särskilt skyddsvärda fågelarter, viktiga lek- och uppväxtområden för fisk, områden av stor betydelse 
för friluftslivet samt områden med betydande ekonomiska intressen. Mer om dessa områden och 
objekt går det att läsa om i "Miljöatlas för Mälaren", framtagen av kommittén för Mälarens vattenvård. 
Denna finns att tillgå hos RTMD. Mälaren utgör samtidigt ytvattentäkt till flera kommuner.  

 
• En olycka med farligt gods i inre delen av Västeråsfjärden kan innebära avsevärda störningar på 

Västerås vattenförsörjning. 
 
• En olycka med farligt gods på Borgåsundsbron i Hallstahammars kommun med risk för läckage ner i 

Mälaren kan få allvarliga konsekvenser på skyddsvärda stränder i dess närhet.  
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2.1.3 Farlig verksamhet (2 kap 4 §)  
Industrier som omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor (1999:381) eller är att betrakta som farlig verksamhet enligt Lagen om skydd mot 
olyckor enligt länsstyrelsens beslut. 
 
• Inom Surahammars Bruks anläggning förvaras och hanteras stora mängder gasol. En olycka inom 

anläggningen kan medföra allvarliga skador på människor inom området och på den omgivande miljön. 
 

• Kärnbränslefabriken på Norra Finnslätten i Västerås faller under lagen 1984:3 om kärnteknisk 
verksamhet och kontrolleras regelbundet av Strålsäkerhetsmyndigheten. Utöver kärnbränsle 
förekommer en omfattande lagring och hantering av brandfarlig vara och andra farliga kemikalier. 
Inom anläggningen finns en omfattande beredskapsplanering för åtgärder vid olyckor. En större olycka 
inom området kan, utöver skador på människor, miljö och egendom inom anläggningen, medföra 
omgivningspåverkan på människor och miljö utanför anläggningen.  

 

• Kraftvärmeverket i Västerås försörjer de flesta tätorterna inom Västerås, Hallstahammar och 
Surahammar med fjärrvärme. Anläggningen producerar också elenergi för distribution ut på lokala och 
regionala nät. Inom anläggningen används och förvaras förutom bränsle i fast form även brandfarliga 
gaser, saltsyra, natriumhydroxid och stora mängder ammoniak. En olycka inom anläggningen kan 
innebära allvarliga skador på människor och miljö utanför anläggningen samt långtgående 
konsekvenser för Västerås kommun som helhet. Då anläggningen omfattas av kravet på 
säkerhetsrapport enligt 10§ lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor (s.k. Sevesoanläggning enligt högre kravnivån) skall RTMD ha en plan för 
räddningsinsatser. Denna plan finns att tillgå på RTMD:s hemsida (www.rtmd.se). 

 

• Air Liquide i Surahammar förvarar och hanterar stora mängder vätgas och ammoniak samt flytande 
syre, kväve och argon. En olycka inom anläggningen kan medföra allvarliga skador på människor i 
området och på den omgivande miljön. Då anläggningen omfattas av kravet på säkerhetsrapport enligt 
10§ lagen(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor (s.k. Sevesoanläggning enligt högre kravnivån) skall RTMD ha en plan för 
räddningsinsatser. Denna plan finns att tillgå på RTMD:s hemsida (www.rtmd.se). 

 

• Bodycote Värmebehandling AB i Västerås lagrar stora mängder ammoniak och gasol som vid en olycka 
kan medföra allvarliga skador på människor inom och utanför anläggningen samt på den omgivande 
miljön. 

 

• Inom djuphamnsområdet lagras och distribueras diverse olika kemikalier i varierande mängd. En olycka 
inom någon del av området skulle kunna medföra en omfattande skada på miljön i Mälaren och på 
personer inom Västerås södra och västra stadsdelar. 

 

• Inom oljehamnsområdet lagras och distribueras stora mängder brandfarlig vara. En olycka inom någon 
del av området kan medföra en omfattande skada på miljön i Mälaren och allvarliga skador på personer 
inom Västerås södra och västra stadsdelar. 

 

• Vid oljedepåerna OKQ8 kan det förekomma stora mängder oljeprodukter som vid brand eller utsläpp 
kan vålla allvarlig skada på människor och miljö. Då anläggningen omfattas av kravet på 
säkerhetsrapport enligt 10§ lagen(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor (s.k. Sevesoanläggning enligt högre kravnivån) skall RTMD ha en plan för 
räddningsinsatser. Denna plan finns att tillgå på RTMD:s hemsida (www.rtmd.se). 

 

• Vid gasolomlastningsstationen Preem gas förekommer det stora mängder gasol som vid brand eller 
utsläpp kan vålla allvarlig skada på människor i dess närhet. 

 

• Vid Västmanlands Lokaltrafiks bussdepå i Västerås finns en större naturgas-/biogasanläggning som vid 
brand eller utsläpp kan vålla allvarlig skada på människor i dess närhet. 
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• Rangerbangården i Västerås. Ett stort antal tankvagnar innehållande kondenserade brandfarliga och 
giftiga gaser samt andra kemikalier rangeras dagligen vid rangerbangården. Bostadsbebyggelse finns 
inom ett avstånd av 100 m från rangerbangården. En olycka inom området kan medföra allvarliga 
skador på människor och miljö. 

 

• Ovako Hallstahammar AB hanterar stora mängder kromsyra som vid brand eller utsläpp kan vålla 
allvarlig skada på människor och miljö. Då anläggningen omfattas av kravet på säkerhetsrapport enligt 
10§ lagen(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor (s.k. Sevesoanläggning enligt högre kravnivån) skall RTMD ha en plan för 
räddningsinsatser. Denna plan finns att tillgå på RTMD:s hemsida (www.rtmd.se). 
 

• Kanthal AB i Hallstahammar är sedan 2019 klassad som en Sevesoanläggning enligt den lägre 
kravnivån, då den sammantaget hanterar stora volymer av olika typer av kemikalier. 

 

• Västerås flygplats som har godkänts enligt 6 kap. 8§ första stycket i luftfartslagen och är därmed enligt 
Lagen om skydd mot olyckor att betrakta som farlig verksamhet. Detta framförallt med tanke på de 
allvarliga konsekvenserna på liv, vattenverk och vattentäkt som en eventuell olycka på eller i 
omedelbar närhet till flygplatsen kan medföra. 

 

• Även helikopterplatta på Centrallasarettsområdet och Johannisbergs flygplats skall vara godkänd 
enligt 6 kap. 8§ första stycket i luftfartslagen och är därmed enligt Lagen om skydd mot olyckor att 
betrakta som farlig verksamhet. Dock är riskerna mindre för tredje man jämfört med för Västerås 
flygplats. 

 

• Inom North Volts anläggning på Finnslätten förekommer storskalig tillverkning och utveckling av 
Lithiumbatterier vilket i händelse av brand skulle kunna få allvarliga konsekvenser på omgivningen. 
Anläggningen är modernt med högt säkerhetstänk och stor medvetenhet om riskerna och omfattande 
förebyggande åtgärder finns vidtagna i syfte att förhindra och begränsa en brand i anläggningen. 

 

• Yara AB i Köping, klassad som en Sevesoanläggning högre kravnivån, tillverkar och lagrar stora mängder 
ammoniumnitrat. Ammoniumnitrat används inom jordbruket som gödningsmedel. Ett annat stort 
användningsområde är som sprängämne inom gruvindustrin. Vid upphettning, inneslutning eller 
förorening kan nitrösa gaser uppstå eller explosion som kan få stora konsekvenser på omgivningen. 
Yara AB lagrar stor mängd flytande ammoniak i cisterner på området. Yara AB tillverkar även 
Salpetersyra som skeppas ut med båt från fabriken. Då anläggningen omfattas av kravet på 
säkerhetsrapport enligt 10§ lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor (s.k. Sevesoanläggning enligt högre kravnivån) skall RTMD ha en kommunal 
plan för räddningsinsatser. Denna plan finns men behöver uppdateras. Även information till 
allmänheten finns tillgänglig på hemsida men behöver uppdateras. 

 

• Mälarhamnar AB i Köping, klassad som en Sevesoanläggning högre kravnivån, mellanlagrar stora 
mängder ammoniumnitrat i väntan på avtransport med båt. Till hamnen kommer ammoniakbåtar 
återkommande för lossning av flytande ammoniak som pumpas via rörsystem till Yara fabrikens 
område via rörsystem. Då anläggningen omfattas av kravet på säkerhetsrapport enligt 10§ lagen 
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (s.k. 
Sevesoanläggning enligt högre kravnivån) skall RTMD ha en kommunal plan för räddningsinsatser. 
Denna plan finns men behöver uppdateras. Även information till allmänheten finns tillgänglig på 
hemsida men behöver uppdateras. 

 

• Almer Oil i Köping, klassad som Sevesoanläggning högre kravnivån, lagrar och distribuerar stora 
mängder brandfarlig vara i cistern Brandfarlig vara pumpas via oljehamnen till lagercisterner på 
området. Då anläggningen omfattas av kravet på säkerhetsrapport enligt 10§ lagen (1999:381) om 
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (s.k. Sevesoanläggning 
enligt högre kravnivån) skall RTMD ha en kommunal plan för räddningsinsatser. Denna plan finns men 
behöver uppdateras. Även information till allmänheten finns tillgänglig på hemsida men behöver 
uppdateras. 
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• Arboga Hårdkrom i Arboga kommun hanterar större mängder kemikalier i sin verksamhet. Företaget 
är en Sevesoanläggning i den lägre kravnivån. Information till allmänheten finns tillgänglig på hemsida 
men behöver uppdateras. 
 

2.1.4 Övrigt 
Längs Mälarens stränder och kajer samt i Svartån och Arbogaån sker årligen drygt fem tillbud med 
personer som inte själva förmår ta sig upp ur vattnet. På Strömsholms kanal förekommer många 
fritidsbåtar och kanoter med risk för olyckor. Antalet olyckor och tillbud på Strömsholms kanal har under 
senare år minskat och ligger på färre än tre per år.     
 
I Hjälmaren finns ett antal badplatser och viss aktivitet i form av fiske och långfärdsskridskoåkning på. 
Antalet händelser som föranleder utryckning är färre än tre händelser per år. 
   
Mindre än fem gånger per tio år inträffar det att nio räddningstjänstuppdrag nivå 5 (antal personal) pågår 
samtidigt som kräver omfattande samordning på strategisk ledningsnivå.  
 
Mindre än fem gånger per år inträffar det att två insatser pågår samtidigt som bägge kräver samordning 
av flera enheter på plats.   
 
Cirka en gång per år inträffar det en olycka där flera liv står på spel och som kräver omfattande insatser 
av räddningstjänsten.  
 
Mer än 20 gånger per år genomförs tre eller flera insatser samtidigt inom RTMD:s insatsområde. 
 

Ett vattenläckage på huvudvattenledningen i Västerås med diameter 700mm kan orsaka allvarliga 
konsekvenser på vattenförsörjningen och direkta skador på grund av stora vattenflöden med högt tryck. 
Detta förlopp kan ske hastigt varför skadeavhjälpande åtgärder måste vidtas omgående. 
Om vattenledningsnätet blir trycklöst finns risk för inläckage av förorenat vatten i dricksvatten-
systemet. Motsvarande risk finns i Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping och Surahammar. 
 
Bilbränder utgör ett ökande problem i samhället. Inom RTMD sker cirka 145 bilbränder per år. Totalt 
drabbas cirka 200 fordon per år. En slutsats är att dessa bränder ofta sprider sig och drabbar tredje man. 
Dessutom kan följderna av branden bli mycket omfattande om bilen står i nära anslutning till en byggnad 
och den inte släcks i ett tidigt skede. 
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3 Mål för räddningstjänsten 
För verksamheten finns inriktningsmål, övergripande effektmål, effektmål samt prestationsmål för 
styrning av verksamheten utifrån ett medborgarperspektiv.  
Prestationsmålen används i första hand som styrning av RTMD:s utryckningsorganisation och aktiviteter. 
 
Trafikolyckor på väg samt brand i bostad ligger till grund för dimensionering av den snabba insatsen och 
RTMD:s förmåga i övrigt. För brand i byggnad gäller att byggnaden uppfyller normalt byggnadstekniskt 
brandskydd. För masskadesituationer utgör olyckor med personvagnståg dimensionerande grund för 
tillgången av personal.  
 
Skadorna på människor, egendom och miljö skall minska genom att räddningsinsatserna i första hand 
genomförs effektivare. Framförallt gäller detta insatser som syftar till att rädda liv men också när särskilda 
skäl föreligger, insatser som syftar till att begränsa och avhjälpa skador på egendom och miljö. 
Begränsning av egendomsskador ska inte ske på bekostnad av allvarlig skadepåverkan i miljön.   
 
Uppföljning av målen sker i normalfallet via insatsrapporteringssystemet. I de fall olyckorna är få till 
antalet eller inga alls under året sker en bedömning av möjligheten att leva upp till målen genom scenarios 
och analyser.  Direktionen skall fortlöpande följa upp om uppsatta övergripande effektmål och effektmål 
uppnåtts. 
 

3.1 Nationella krav på kommunerna 

Räddningsinsatser skall genomföras vid olyckor eller överhängande fara för olyckor inom 
medlemskommunerna för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller i miljö.  
 
Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningstjänstinsatserna kan påbörjas inom 
godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. 
 
3.2 Inriktnings-, effekt- och prestationsmål 

Målen redovisas i nedanstående avsnitt per olycksområde samt för höjd beredskap. Inriktningsmålen har 
för avsikt att utveckla den skadeavhjälpande verksamheten i viss riktning för att skapa ökad trygghet bland 
invånarna i våra medlemskommuner. 
 
Effektmålen uttrycker vilka nivåer invånarna kan förvänta sig i form av skydd och säkerhet.  
 
Vid höjd beredskap och situationer som ligger i gränslandet till detta skall man kunna hantera lika många 
händelser som man har resurser för i normalläget. Utgångspunkten är då att man personalmässigt har 
tillgång till minst den dubbla bemanningen pga den ökade komplexiteten. Man måste i dessa lägen räkna 
med att inte få hjälp från angränsande räddningstjänst-organisationer. Vattendykning kan prioriteras ner 
under höjd beredskap till förmån för förberedande åtgärder pga nya risker. 
 
Prestationsmålen är viktiga för utformningen av räddningstjänsten inklusive vilka resurser som behöver 
anskaffas och hur personalen behöver utbildas och övas. Dessa tillsammans med räddningstjänstens 
förmåga utgör i vissa stycken viktiga planeringsförutsättningar för andra myndigheter och organisationer. 
Prestationsmålen beslutas av räddningschefen och omprövas varje år. Uppföljningen av dessa presenteras 
i RTMD verksamhetsberättelse. 
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3.2.1 Brand 
Inriktningsmål 
• För att minimera skador på människor, egendom och miljö skall tiden till dess att en förstainsats 

påbörjats av person med grundläggande förmåga i brandsläckning minska. 
• Den geografiska yta som nås av en första basbil eller motsvarande inom 8 minuter skall öka.  
   
Övergripande effektmål 
Bränder skall hanteras så snabbt och effektivt att de inte medför allvarliga skador för tredje man. 
 
Effektmål  
• En brand skall kunna begränsas till en brandcell i de fall insats påbörjats innan branden spridit sig till 

fler brandceller än startbrandcellen.  
• Brandspridning till närliggande fristående byggnad (småhus) skall inte ske efter påbörjad släckinsats. 
• En brand i ett vårdrum eller liknande utrymme i en vårdanläggning ska kunna begränsas till aktuellt 

startutrymme i de fall insats påbörjats innan brandspridning skett till i angränsande korridor.  
• Brandsläckning skall genomföras så effektivt att en brand såväl i byggnad som i terräng inte sprider sig 

till byggnad på annan fastighet.  
• Brand i brandfarlig vara skall begränsas till aktuell anläggning. 
• Till lägenhet, vars alternativa utrymningsväg utgörs av räddningstjänsts utrustning, skall insatstiden för 

stegutrustningen inte överstiga tiden från brandens uppkomst till dess att kritiska förhållanden uppstår 
genom att temperaturen och mängd giftig gas når en nivå då tredje man erhåller allvarliga skador. 
Brandspridning förväntas ske via fönster eller trapphus (uppställd dörr till brandlägenheten) 

• En spillbrand runt en tankbil skall inte omöjliggöra livräddande insats. 
• En brand i båtuppläggningsanläggning skall kunna begränsas inom de båtuppläggningskvarter branden 

befinner sig inom förutsatt att branden inte redan vid framkomst påverkar mer än två kvarter. 
• Insats i varm och tät brandrök skall kunna påbörjas inom 15 minuter från larm. 
• Vid skogsbränder skall en klar lägesbild gällande avbränd yta, vädermässiga förutsättningar, 

spridningsriktning finnas inom två timmar från larm.  
• Vid skogsbränder skall en klar bild gällande spridningshastighet samt resursbehov finnas inom fyra 

timmar från larm. 
• Vid larm om skogsbrand, när de vädermässiga förutsättningarna inte är extrema, skall den avbrända 

ytan kunna begränsas till mindre än en hektar 
 

3.2.2 Trafik 
Inriktningsmål 
För att i ett tidigt skede förhindra allvarliga personskador skall tiden till dess att en första insats 
påbörjats av räddningspersonal med grundläggande förmåga i första hjälpen och säkring mot brand 
minska. 
 

Övergripande effektmål 
Fastklämda personer i kritiskt läge i skall vara losstagna så att sjukvårdshuvudmannen har möjlighet att 
ge personerna vård på sjukhus inom en timme. 
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Effektmål 
• Vid trafikolyckor där räddningstjänstens hjälp är nödvändig för losstagning skall, de som bedömts som 

kritiska patienter, vara losstagna och redo för transport till sjukhus inom 40 minuter från larm. 
• I normalläget skall hjälp erhållas inom 20 minuter från larm oavsett geografiskt läge. 
• Till riks-, och länsvägar inom RTMD som inte är byggda för mötesfri trafik och dessutom har ett stort 

antal trafikolyckor skall första enhet vara på plats inom 10 minuter från larm.  
• Senast 30 minuter efter larm om en bussolycka skall stabilisering och friläggande av fastklämda 

personer ha påbörjats, samordnat och kontrollerat. 
 
3.2.3 Nödställd person i sjö eller vattendrag. 
 
Inriktningsmål 
Inom varje stationsområde skall det finnas förmågan att undsätta person på djupt vatten nära strand 
med hjälp av bästa teknik. 
 
Övergripande effektmål 
Nödställd person som kan hålla sig flytande i öppet vatten, skall erhålla hjälp innan vederbörande blir 
medvetslös pga nedkylning. 
 
Effektmål 
• Vid ytlivräddning på plats i anslutning till farbar väg och där räddningstjänstens hjälp är nödvändig, 

skall den drabbade vara redo för transport till sjukhus inom 30 minuter från larm. 
• Vattendykarna skall kunna finna en person som befinner sig under ytan inom 15 minuter från 

framkomst.  
• RTMD skall kunna genomföra räddningsdykning med egna dykare så länge sjukvårdsledningen 

bedömer att det kan finnas liv att rädda. 
 
3.2.4 Utsläpp farligt ämne 
 
Inriktningsmål 
Säkerheten för invånarna och miljön skall höjas genom utvecklad samverkan mellan RTMD och 
verksamheter som bedriver farlig verksamhet. 
 
Övergripande effektmål 
En olycka med utsläpp av farligt ämne skall inte medföra allvarliga skador på tredje man eller omgivande 
miljö. 
 
Effektmål 
• RTMD skall förfoga över sådana resurser, utöver de som anläggningsägarna själva är skyldiga att ha, 

att man kan begränsa en olycka med farligt ämne till aktuell anläggning* så att allvarliga skador på 
människor och miljö utanför anläggningen inte uppkommer.  

• Personer i riskområde nära anläggningar, som enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 2kap4§ 
bedriver farlig verksamhet, skall vara utrymda eller satta i säkerhet innan personerna ifråga erhållit 
allvarliga skador på grund av utsläpp av farligt ämne.  

• Skada på miljön i anslutning till anläggning* där olycka med farligt ämne inträffat skall kunna begränsas 
så att skadan på närliggande vattentäkt inte blir bestående. 

• RTMD skall ha förmåga att hantera en olycka med utsläpp av farligt ämne från fordon så att olyckan 
inte medför allvarliga skador på personer i anslutning till olycksfordonet eller gör att omgivande miljö 
blir obrukbar. 

 
*begreppet anläggning inkluderar även hamnområdet. 
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3.2.5 Stora olyckor – Särskilda händelser 
 
Inriktningsmål 
RTMD skall utveckla ledningsförmågan för att vid komplicerade och/eller omfattande händelser kunna 
agera handlingskraftigt och effektivt genom användning av samhällets totala resurser så att skadorna på 
drabbade personer, deras egendom och på miljön minimeras.  
 
Övergripande effektmål 
Ledningsmässigt skall RTMD ha förmåga att, genom organiserad samverkan, hantera olyckor med stort 
krav på ledning i ett tidigt skede, på ett effektivt sätt och med god uthållighet. 
 
Effektmål 
• Vid stora olyckor eller motsvarande skall RTMD inom 60 minuter ha en bakre ledning som kan hantera 

ledningssystemets inledande behov av normativa och strategiska beslut. 
• Inom två timmar skall såväl yttre som bakre ledning kunna vara bemannad med (inringd) personal som 

är utbildad för uppgiften så att en uthållighet finns för minst ett dygn framåt. 
• Vid katastrofliknande olyckor skall 10 styrkor kunna vara insatta på olycksplatsen inom två timmar från 

första larm. Detta motsvarar vilket motsvarar en insatt styrka per tågmodul. Två styrkor i de två värst 
drabbade vagnarna. Dubbeldäckare räknas som två moduler.  

• Efter fyra timmar skall avlösning för 5 styrkor finnas på brytpunkt.  
• RTMD skall ledningsmässigt kunna hantera sju samtidigt pågående händelser. 
 
3.2.6 Höjd beredskap 
 
Övergripande effektmål 
RTMD skall ha en planering och beredskap för att klara verksamheten utan hjälp i tre veckor. 
 
Effektmål 
• RTMD skall kunna leda den operativa verksamheten från Vallby brandstation och dessutom ha ett 

förberett reservalternativ inom RTMD. 
• Anställd personal hos RTMD samt personal som lämnat sin tjänst men fortfarande bor inom RTMD:s 

område skall vara civilförsvarspliktad inom RTMD fram till dess att personen fyller 65 år. 
• RTMD skall ha drivmedel och livsmedel för tre veckors verksamhet placerat på säker plats utifrån höjd 

beredskap. 
• Det skall finnas en säkerställd plan för att personalen säkerställs trygg barnomsorg under höjd 

beredskap. 
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3.2.7 Övrigt 
 

Detta avsnitt behandlar händelser som inte redan omnämnts i tidigare avsnitt. 
 
Inriktningsmål 
Samarbetet med civilsamhället skall öka.  
Antalet händelser som nås inom fem minuter skall öka. 
 
Övergripande effektmål 
Vid olyckor där livräddningsinsats från räddningstjänsten bedöms vara nödvändig skall en insats 
påbörjas senast inom 30 minuter och inom en timme vid olyckor där stora egendoms- och miljövärden 
står på spel.  
 
Effektmål 
Första räddningstjänstresurs skall vara på plats inom 8 minuter från larm. Se kartor i bilaga 1 eller 
studera dessa i detalj på RTMD:s hemsida.  
 
 

4 Förmåga 
 

4.1 Allmänt 
 
Vid akuta störningar i planeringsförutsättningarna kan räddningsstyrkornas förmåga, tillfälligtvis och 
under begränsad tid, tillåtas vara lägre än normalt. Under pågående insats kan en ny insats inte garanteras 
med full effekt. 
 
RTMD:s enheter når större delen av förbundets yta inom 20 minuter och merparten av hushållen inom 10 
minuter. Med avseende på snabbhet, även benämnt servicegrad, så ligger RTMD bättre till än 
riksgenomsnittet. Räddningspersonalens förmåga att hantera olika olyckor skiljer sig mellan heltid och 
RIB-personal eftersom utryckningserfarenhet och antalet övningstimmar är större för heltidspersonalen. 
RTMD kan samtidigt hantera sju insatser av liten omfattning. RTMD kan ledningsmässigt per omgående 
hantera en insats som kräver särskild operativ ledning och samordning på plats och samtidigt hantera 
RTMD:s övergripande strategiska och normativa beslutsnivå. Uthålligheten vid stora insatser är i 
jämförelse med andra räddningstjänster låg och man måste förstärka med resurser från andra 
räddningstjänster och organisationer för att kunna hantera långvariga stora och ”katastrofliknande” 
olyckor. Ovanstående faktorer sammantaget (trygghetsfaktor) bedöms RTMD vara en genomsnittlig 
räddningstjänstkommun.  
 
Inom RTMD finns utryckningspersonal, med Räddningsverkets SMO-utbildning eller motsvarande, 
räddningsverkets 10 veckors utbildning eller motsvarande, så geografiskt placerad att kortast möjliga 
framkörningstider uppnås till de objekt som utgör störst risk. Förutom primär insats i eget område utgör 
styrkorna förstärkningsresurser till övriga delar av förbundets insatsområde.    
 
Varje stations förmåga beskrivs i bilaga 2. 
 
Nybyggnation och ombyggnad förutsätts vara planerad och utformad enligt bilaga 3 för att RTMD skall ha 
möjlighet att klara av uppsatta mål. 
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Tabellen i bilaga 4 visar hur snart man kan få hjälp av en viss förmåga/resurs. Under gynnsamma 
förhållanden kan en räddningsresurs befinna sig närmare en inträffad olycka vilket då väsentligt förkortar 
framkörningstiden. Information om framkörningstiden till en specifik plats går att erhålla från RTMD:s 
kansli. 
 
RTMD förväntas inte kunna genomföra räddnings- eller brandbekämpande insats på öarna i Mälaren inom 
en särskilt angiven tid på grund av flera osäkerhetsfaktorer som bl.a. vind, is och tillgång till båt. 
 
Om en förmåga inte kan upprätthållas under längre tid eller om det kan befaras att en viss förmåga inte 
kommer att kunna upprätthållas under längre tid skall rapport lämnas till direktionen. Hit räknas också 
nedsatt förmåga pga. att antalet larm varit av sådan omfattning att beredskapen långa stunder varit 
kraftigt reducerad. 
 
Förmågan för områdena Hallstahammar och Kolbäck beskrivs under avsnitt 4.2 tom 4.5 som ett 
gemensamt område. Fordon med förmåga motsvarande minst det som beskrivs för enheten i Kvicksund 
finns alltid inom de respektive områdena.  
 

4.2 Utryckningsbefälens förmåga 

Samtliga styrkeledare, arbetsledare och insatsledare kan göra riskbedömning i samband med rökdykning. 
Kvicksund, Ramnäs och Kolsva saknar initialt arbetsledare. Detta eftersom man bara är en till två personer. 
Nästa enhet som anländer till olycksplatsen har arbetsledare.  
 
Samtliga insatsledare och BiB kan dessutom 

• göra riskbedömning av rökdykning i stora lokaler (>30m angreppssträcka ) 
• organisera omfattande rökdykarinsatser 
• organisera stor skadeplats 

 
4.3 Räddningsstyrkornas placering 

Heltidsstationen på Vallby har en strategisk placering nära Västerås centrum och med möjlighet att 
snabbt komma ut på E18 och förstärka övriga stationer. 
 
I normalfallet skall en insats på en avdelning ha påbörjats inom 15 minuter från larm.  
 
Med heltidsstationen på Brandthovdagatan i Västerås bemannad kan första räddningsstyrka vara 
framme inom 5 minuter vid sjukhuset i Västerås, som utgör en särskild risk med många sängliggande 
patienter. För att säkerställa ett snabbt angrepp och effektiv räddningsinsats finns en särskild insatsplan 
och återkommande orienteringar genomförs.  
 
För Köpings sjukhus saknas det insatsplan.  Orienteringar genomförs dock regelbundet. 
 

Räddningsstyrkorna i Arboga, Kungsör, Virsbo, Surahammar, Hallstahammar, Kolbäck och Skultuna är 
samtliga försedda med en snabb mindre s.k. förstahandsenhet (FE) som kan rycka ut direkt från aktuell 
uppehållsplats till olycksplatsen. Detsamma gäller Kvicksund och Ramnäs med den skillnaden att 
fordonet är mindre till storlek och utrustning (FIP). 
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4.4 Brandvattenförsörjning 

Säkerställd brandvattenförsörjning är en förutsättning för att RTMD ska kunna leva upp till angivna 
effektmål. För att förhindra brandspridning mellan byggnader, i tätorter, behövs ett system för 
brandvattenförsörjning (brandpostnät). Branddammar kan inte ersätta ett brandpostnät. Systemet kan 
antingen vara konventionellt eller alternativt. Med alternativsystem avses system med stor 
flödeskapacitet med färre uttagsposter. I bilaga 3 Bebyggelse och brandvattenförsörjning klargörs vilken 
flödeskapacitet och systemtyp som kan godtas för olika bebyggelsetyper utan särskilda brandtekniska 
åtgärder.  
 
Materiel och kompetens finns för att brandvattenförsörja en brandplats kontinuerligt med 900 liter/min 
från öppet vattentag med hjälp av motorspruta. Öppna vattentag utgör dock endast komplement till 
minimikraven på brandpostnät i tätort om vattentillgången av någon anledning tillfälligtvis är begränsad. 
 
RTMD förfogar över materiel för att självständigt kunna upprätta ett 2 km långt slangsystem. 
 
I anslutning till vårdanläggningar inom RTMD finns brandpostnät med kapacitet mer än 1200 lit/min. 
 
4.4.1  Avvikelser i brandpostnätet 
I följande tätorter och stadsdelar är vattentillgången antingen för låg eller avståndet mellan brandposter 
för stort för att RTMD:s förutsättningar att leva upp till effektmålen skall kunna anses vara optimala. 
 

Inom Hallstahammar kommun 
• Strömsholm 

 

Inom Kungsörs kommun 
• Utglesat system i tätorten med prioriterade brandposter 
 

Inom Köpings kommun 
• Kolsva tätort  
 

Inom Surahammar kommun 
• Surahammars centrum 
• Virsbo tätort 
• Ramnäs bruksområde  
• Surahammars bruksområde  

 
Inom Västerås kommun 

• Kvicksund  
• Kärsta  
• Ändesta  
• Tortuna  
• Orresta  
• Östra Skiljebo i Västerås tätort 
• Finnslätten i Västerås tätort 
• Bäckby i Västerås tätort 
• Örtagården  
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4.5 Avvikande framkörningstider 

Nedanstående objekt har längre framkörningstid för första släckstyrka än vad som anges i detta 
program. Fastighetsägaren har vidtagit kompletterande brandskyddsåtgärder för att kompensera den 
längre framkörningstiden.  

• Femvåningshus i Kvicksund nås efter 14 min. 
• Ett kontorshus i Hallstahammar med 7 våningar nås efter 9 min.  
• Hotell Ramnäsgården i Ramnäs nås av huvudstyrkan efter 15 min. 

 
Nedanstående bostadshus i Hallstahammar har 15,5 minuters framkörningstid för höjdfordon. 
Insatstiden beräknas till 17,5 minuter till dessa byggnader. Fastighetsägaren har vidtagit kompletterande 
brandskyddsåtgärder för att kompensera den längre insatstiden. 
 

• Hästhovsvägen 1 A-F 
• Trädgårdsgatan 4-8, 50 A-F 
• Snevringevägen 45A 

 
Nedanstående objekt har längre framkörningstider för första släckstyrka än vad som anges i detta 
program utan att särskilda åtgärder har vidtagits av fastighetsägaren. Brandförebyggande aktiviteter 
kommer därför att genomföras av RTMD för att i skälig omfattning kompensera för dessa längre 
framkörningstider. Dessa kan variera beroende på hur allvarliga avvikelserna bedöms och även variera 
över tiden. För mer information om vilka aktiviteter som är planerade kan man vända sig till RTMD:s 
avdelning för förebyggande brandskydd. 
 

• Två höghus på Vitmåragatan nås efter 5,5 min. 
• Två gruppboenden i Tillberga nås efter 11 min. 
• Fångvårdsanstalten i Tillberga nås efter 11 min 
• Industriområdet i Ramnäs nås av huvudstyrkan efter 14 min. 
• Schenströmska herrgården i Ramnäs nås av huvudstyrkan efter 14 min. 
• Vård och omsorgsboende i Kolsva (13 min)  Grupp C1 15 min. 
• Vård och omsorgsboende i Munktorp(10min) Grupp C1 15 min. 

 

Nedanstående objekt i Arboga har längre framkörningstider för höjdfordon än vad som anges i detta 
program utan att särskilda åtgärder i nuläget har vidtagits av fastighetsägaren. En brandförebyggande 
utredning pågår för att kunna presentera lämpliga åtgärder i syfte att kompensera för långa 
framkörningstider. Dessa eventuella åtgärder kan komma att variera beroende på hur allvarliga 
avvikelserna bedöms utifrån de lokala förhållandena.  
 

• Fyra åttavåningshus på Västermovägen nås efter 15 min. 
• Ett åttavåningshus på Ljungdahlsvägen nås efter 14,5 min. 
• Nio femvåningshus på Lundborgsesplanaden/Jädersvägen nås efter 15 min. 

  

Sida 26 (550)



 

23 
 

4.6 Ledning av insatser 

För ledning av enskilda enheter finns styrkeledare och arbetsledare för av styrkor mellan 3-5 personer. 
Skillnaden mellan styrkeledare och arbetsledare är att framförallt att styrkeledaren kan vara 
räddningsledare. Dessutom skiljer det sig vad gäller kunskapsnivå mellan styrkeledare heltid och 
styrkeledare RIB pga att heltid har möjlighet att öva mer. Om styrkan leds av en arbetsledare sker 
räddningsledningen på distans. Detta då i första hand av inre befäl men kan även vara insatsledaren.  
 
Insatsledare med lägst utbildning motsvarande räddningsledning B finns för ledning av medelstora 
insatser och samordning av styrkor vid stora insatser. Dessa övas regelbundet för att även kunna klara av 
sällanhändelser med ett bra resultat. 
 

För ledning av stora händelser på skadeplats finns brandingenjörer med MSB:s påbyggnadsutbildning 
RUB. 
 

För bakre stab och ledning av små och medelstora insatser finns inre befäl i jour med lägst 
räddningsledarutbildning B och stabsutbildning steg 2 inom ramen för Räddsam Mälardalen. 
 
För en effektivare ledning finns sedan 2020 en räddningsåtgörare placerad dygnet runt i 
räddningscentralen för Räddsam Mälardalen. 
 
För uppbyggnad av stab vid stora insatser eller många samtidigt pågående insatser finns ett flertal befäl 
med lägst räddningsledarutbildning B och stabsutbildning steg 2 inom ramen för Räddsam Mälardalen. 
 
Inom Räddsam Mälardalen finns tillgång till erfaret högre befäl som till vardags har en chefsbefattning. 
Denna RCB - funktion säkerställer att nödvändiga normativa och övergripande strategiska beslut kan 
fattas. 
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4.7 Speciella resurser och åtaganden  

Beskjutning av gasflaskor kan genomföras genom utbildade skyttar inom RTMD eller genom samverkan 
med närliggande räddningstjänstorganisationer. Om samverkan krävs kan det dröja upp till cirka 45 
minuter innan beskjutning kan ske. 
 
I händelse av miljöfarligt utsläpp i Västeråsfjärden kan RTMD ordna med avstängning av intagsledningen 
till Hässlö vattenverk genom att kontakta vakthavande tjänsteman på Mälarenergi AB. Mälarenergi AB 
ansvarar för att instruktion/rutin samt informations-/utbildningspaket finns. 
 
I händelse av miljöfarligt utsläpp i Kolbäcksån eller kanalen kan RTMD ordna med avstängning av 
intagsledningen till infiltrationen av råvattenproduktion i Skantzsjön. Hallstahammars kommun ansvarar 
för att instruktion/rutin samt informations-/utbildningspaket finns. 
 
Nationell kemenhet placerad i Köping.  
 
I Köping finns det drönare och utbildad personal dygnet runt med samtliga tillstånd. 
 
RTMD har insatsplaner och avstängningsnycklar för att snabbt kunna stänga av strategiska ventiler på 
huvudvattenledningen i Västerås. 
 

4.8 Varning och information 

Information vid allvarliga olyckor i fred, t ex där risk för att kemikalieutsläpp från industri eller transport 
av farligt gods bedöms påverka de som vistas i omgivningen, lämnas av RTMD genom radio, TV eller SMS-
larm. 
 
Varning till allmänheten kan ske genom att signalen ”Viktigt meddelande” ljuder i tätorterna Västerås, 
Kvicksund, Hallstahammar, Kolbäck och Surahammar, Virsbo Arboga, Köping och Kungsör enskilt eller 
samtidigt följt av information i radio och/eller TV. Signalen kan utlösas från RTMD:s räddningscentral. 
Tyfonernas placering framgår av bilaga 5. 
 
Varningsaggregaten provas regelbundet genom att signalen ”Viktigt Meddelande” sänds 1:a helgfria 
måndagen i månaderna mars, juni, september och december kl. 15.00. Signalens karaktär består av signal 
i 7 sek, tyst 14 sek osv. i ca 2 min. Därefter avslutas provningen med signalen ”faran över” 20 – 40 sek. 
 
 
Olyckor som RTMD kan komma att informera eller varna om är utsläpp av giftiga eller brandfarliga 
kondenserade gaser, utsläpp av radioaktiva ämnen eller spridning av giftiga gaser från bränder. 
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4.9 Alarmering av räddningstjänsten 

SOS-Alarm AB förmedlar larm som inkommer via telefonnummer 112. Utlarmning av räddningsstyrkorna 
sker utifrån fastställda larmplaner via ordinarie fibernät eller reservvägen till vilket rakelnätet nyttjas. 
 
Vid brand i byggnad samt trafikolycka med flera inblandade fordon larmas i normalläget de två snabbaste 
räddningsstyrkorna. 
 
I händelse av längre teleavbrott hänvisas allmänheten via radio och TV till särskilda kommunala 
trygghetspunkter eller motsvarande. Där finns antingen direktlinje till inre befäl eller är så är platsen 
bemannad och larm kan vidarebfordras via Rakel. 
 
RTMD förfogar över fast och mobil reservkraft för att säkerställa 65 % av sambandet mellan förbundets 
olika brandstationer. 

 

4.10 Speciella funktioner och kompetenser  

Funktion Kompetens 
Inre befäl (IB) Lägst räddningsledning kurs A. Vidareutbildad i räddningsledning kurs B samt 

internutbildning för att kunna tjänstgöra i stab.   Eller motsvarande. 
Insatsledare (IL) Lägst räddningsledning kurs A. Vidareutbildad i räddningsledning kurs B samt 

internutbildning för att kunna tjänstgöra i stab.    Eller motsvarande. 
Styrkeledare (SL) Räddningsledning kurs A 
Arbetsledare (AL)  Bm kompletterad med arbetsledarutbildning 
Brandman 
heltid  

SMO-utbildning eller motsvarande 

Brandman RIB  Grundutbildning räddningsinsats eller motsvarande. 
Brandman FIP  Preparandutbildning 2 veckor eller motsvarande (Kvicksund). 
  
Räddningschef i 
beredskap (RCB) 

Brandingenjörskompetens och flerårig erfarenhet från övergripande 
ledning(avd.ch) kompletterad med högre samverkanskurs eller motsvarande. 

Brandbefäl i 
beredskap (BiB) 

Brandbefäl med mångårig erfarenhet av insatsledning eller brandingenjör med 
påbyggnadsåret (RUB) från brandingenjörslinjen. Utbildning för att jobba i stab. 

  

 

Specialistkompetens 
Funktion Kompetens 
Skeppare Erforderlig utbildning enligt Sjöfartsverket. 
Styrare Internutbildning  
Vattendykare Enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter för vattendykning. 
Dykledare Enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter för vattendykning. 
Gasflaskskyttar Licens på klass 1-vapen samt MSB-utbildning eller motsvarande. 
Drönaroperatör Internutbildning 
Dykrobotoperatör  
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4.11 Kris/höjd beredskap 

RTMD bedriver ingen särskild övningsverksamhet med avseende på höjd beredskap och har inte heller 
någon särskild utrustning för detta ändamål. Medlemskommunerna ansvarar för specifika anläggningar 
och utrustning i syfte att skydda invånarna vid höjd beredskap. RTMD ombesörjer på uppdrag av 
medlemskommunernas att statens varningsaggregat kontrolleras, underhålls och kan användas för 
varning av personer vid behov. RTMD kommer att öka förmågan vad avser ledning av insatser under höjd 
beredskap. RTMD har för avsikt att före år 2024 skaffa sig viss förmåga att upptäcka, märka ut och röja 
oexploderad ammunition beroende på vilka förutsättningar som ges från statens sida i form av utbildning 
och ekonomiska medel.  RTMD har för avsikt att skaffa förmåga till drivmedels-, livsmedels- samt 
dricksvattenförsörjning i samarbete med medlemskommunerna. Personalen inom RTMD och före detta 
anställda civilpliktigas anställda för tjänstgöring inom RTMD i händelse av höjd beredskap.  
 

4.12 Övrigt 

Med undantag av Arboga, Kungsör och Kolsva har samtliga utryckningsstyrkor har kunskap och utrustning 
för att påbörja losstagning av djur som fastnat eller gått ner sig i terrängen.  
 
I enlighet med Västerås kommunfullmäktiges beslut 2012 svarar Västerås stads krisledning för sanering 
efter olje- eller kemikalieutsläpp inom Västerås kommun där den ansvarige ej omgående kunnat påträffas. 
Uppgiften gäller för strandområden och markområden som skadats genom utsläpp av olja eller 
kemikalier. För detta ändamål finns en oljeskyddsplan framtagen. Oljeskyddsplanen finns tillgänglig för 
inre befäl inom Räddningsregion Mälardalen.  Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsynsansvaret vid 
sanering efter olje- eller kemikalieutsläpp. För Köping och Kungsör finns det en gemensam oljeskyddsplan. 
 
RTMD har ett eget övningsfält strax utanför Västerås tätort samt ett specialutformat rökövningshus på 
huvudbrandstationen för säkerställandet av utryckningspersonalens insatsförmåga. RTMD har för avsikt 
att anlägga ett nytt övningsfält i Hallstahammars kommun i nära anslutning till Eriksbergsmotet/E18. 
Beräknas vara färdigställt hösten 2022. 
 
För räddningstjänst på Mälaröarna samt inom hamnen har RTMD tillgång till båt. Under vinterhalvåret, 
samt då skeppare inte finns att tillgå inom RTMD, rekvireras båt externt. RTMD har kunskap och utrustning 
att bistå vid sjöräddningstjänst och miljöräddningstjänst till sjöss under årets isfria period.  
 
RTMD skall förbättra kunskap och förmåga att initialt kunna ta hand om släckvatten i avvaktan på 
specialresurs som vid larm rekvireras från Eskilstuna. 
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5 Resurser 
 
5.1 Bemanning 

RTMD förfogar i normalfallet över cirka 55 anställda i jour och beredskap för insats på skadeplats inklusive 
ledningsfunktioner.  Nivån kan tillfälligt vara lägre beroende på svårigheterna att bemanna RIB-stationer. 
Inom RTMD pågår ständigt ett arbete med att finna nya vägar till rekrytering av RIB-personal samt flexibla 
lösningar för att kunna hålla beredskapsnivån på en önskvärd nivå.  
 

5.2 Avvikande bemanning 

Om riskbilden tillfälligt förändras till det sämre kan den normala bemanningen ökas. Exempelvis vid 
skogsbrandrisk 5E. Se även förstärkt bemanning. Detta beslutas av räddningschefen, dennes 
ställföreträdare eller räddningschef i beredskap. 
 
Vid oplanerad frånvaro kan antalet personer i utryckningsberedskap reduceras. Bland heltidsstyrkorna 
sker dock ingen reducering om man bedömer att risken är stor för att effektmålen inte kan uppnås. 
 
Det totala antalet befäl i beredskap med lägst räddningsledarutbildning A och som kan rycka ut till en 
olycka skall aldrig understiga sju. 
 

5.3 Avvikande uppehållsplats 

För att möjliggöra förebyggande arbete, övningar och andra uppdrag kan avvikelser med avseende på 
geografisk placering göras i förhållande till planerad grundberedskap inom ramen för angivna mål. Syftet 
skall då vara att, trots tillfälliga förändringar i beredskapen, långsiktigt erhålla den bästa effekten av 
organisationens totala arbete. Hur dessa avsteg kan ske beslutas av räddningschefen. 
 

5.4 Förstärkt bemanning (uthållighet) 

Vid en omfattande olycka eller annan extraordinär händelse, t ex terroristhot, skogsbrandrisk eller 
omfattande snöoväder samt höjd beredskap kan bemanningen behöva ökas. Vid omfattande och 
långvariga insatser måste RTMD begära hjälp från andra räddningstjänster och andra organisationer för 
att kunna upprätthålla en tillräcklig beredskap för andra larm. 
 
Samtliga brandingenjörer, insatsledare, och administratörer inom RTMD utbildas i stabsarbete för att 
kunna bidra till att insatsen som helhet kan bedrivas på effektiv sätt. 
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För förstärkt beredskap finns följande funktioner planerade och övade. 
Funktion Kompetens  
Stabschef Skall ha genomgått särskild stabsutbildning och ha erfarenhet från 

ledningsarbete i samband med insatser. 
Personal Grundläggande stabsutbildning 
Underrättelse och 
säkerhet 

Informationsinhämtning och samverkan med andra organisationer för 
att skapa lägesbilder. Omvärldsanalyser avseende faktorer utanför 
räddningstjänstens ansvarsområde. 

System och 
insatsledning 

Utbildning Räl A eller motsvarande inklusive stabsutbildning och god 
förmåga i RTMD:s lägesuppföljningssystem (LUPP). 

Logistik och materiel Stabsutbildad personal. 
Analys och planering Befäl med god kunskap och förmåga inom analysområdet 
Samband Inre befäl eller person med liknande kunskaper om de tekniska 

hjälpmedlen. Personal som kan ta koppla inkommande samtal och ge svar 
på enkla återkommande frågor för att avlasta staben. (FRG) 

Information och 
kommunikation 

God vana att hantera och bereda informationsärenden 

Specialkompetens  
Samverkan Inriktning och samordningskoordinator, god erfarenhet att samverka med 

aktörer inom U-sam. 
 
Vid maximal tillgänglighet av personal kan RTMD organisera en egen bakre stab i treskift bestående av 5 
personer. Inom ramen för ledningssamverkan Räddsam Mälardalen kan denna förstärkning ordnas så att 
samtliga ovanstående funktioner kan bemannas även under semestertid och motsvarande. 
 

5.5 Fordon och materiel. 

Grunden vad gäller fordon är att varje station förfogar över en basbil med utrustning för räddning och 
släckning samt hytt för fem personer. Stationer med RIB-personal har en Förstahandsenhet (FE) som 
bemannas av styrkeledare/arbetsledare. Denna åker direkt mot olyckan från där den befinner sig när 
larmet går.  Basbilar och förstahandsenheter är försedda med hjärtstartare. RTMD förfogar över fem 
tankbilar, en stegbil samt två hävare. Tillgång till båt för transport ut till Mälaröarna finns med hjälp av 
egen båt eller mha sjöräddningssällskapets personal/båt. De mest väsentliga fordonen samt materiel 
redovisas i bilaga 6. 
 

5.6 Förstärkningsresurser  

RTMD har avtal om hjälp med första insats enligt följande: 
• Eskilstuna räddningsstyrka utför första insats på Nyckelön 
• Sala räddningstyrka utför första insats i Solinge 
• Ransta räddningsstyrka utför första insats i Hallsta, Tallbacka och Tomta 
• Enköpings räddningsstyrka utför förstainsats på E18 mot Västerås. 

 

RTMD har avtal om omedelbar förstärkning med en styrka vid stor olycka med följande kommuner: 
• Räddningstjänsten Enköping-Håbo 
• Eskilstuna räddningstjänst 
• Södra Dalarnas räddningstjänstförbund 
• Sala-Heby räddningstjänst 
• Strängnäs Räddningstjänst 
• Flens Räddningstjänst 
• Nerikes brandkår 
• Skinnskattebergs räddningstjänst 
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RTMD har avtal om att utföra ”första insats” enligt följande: 
• Virsbo FIP-enhet utför första insats i Vretarne och Västervåladelen av Fagersta kommun samt 

Trehörningsområdena i Sala kommun 
• Surahammars FIP-enhet utför första insats i Gnällbäckenområdet i Sala kommun 
• Skultuna räddningsstyrka utför första insats i Bångbo i Sala kommun 
• FIP i Kvicksund utför insats i Kvicksundsområdet söder om Mälaren. 
• Arboga gör första insats E20 i Fellingsbro kommun. 

 
Avtalen i sin helhet finns tillgängliga på RTMD:s kansli. 
 

5.7 Ledningsresurser för räddningstjänst 

RTMD:s ledningsresurser består av egna resurser för ledningsnivå 1-3 samt tillgång till ledningsnivå 4-5 
genom Räddsam Mälardalen. Genom Räddsam Mälardalen kan man också per omgående förstärka med 
befäl nivå 2 om skadeplatsen efterfrågar detta innan ledig personal kunnat kallas in. Detta är särskilt viktigt 
under sommartid då många har semester. 
 
RTMD har yttre ledningsförmåga att kunna hantera 10 samtidigt pågående händelser av mindre 
omfattning.  
 
Dygnet runt kan man självständigt hantera en större händelse samtidigt med en medelstor händelse vad 
gäller ledningsnivå 2 och 3.  Inom Räddsam Mälardalen finns ytterligare tre insatsledare tillgängliga som 
till viss del kan nyttjas utifrån omständigheterna i övrigt.  
 
Utbildad personal inom RTMD och övriga räddningstjänster inom Räddsam Mälardalen kan delta i en 
räddningsstab i händelse av en omfattande olycka. En gemensam grundsyn vad gäller larmplaner, 
åtgärdskalendrar, insatsplaner och resursförteckningar liksom en lednings- och sambandsinstruktion finns 
för att förenkla och möjliggöra en effektiv samverkan.  
 
Efter förstärkning med egen fridygnsledig personal och resurser från Räddsam Mälardalen och andra 
intilliggande räddningstjänster kan RTMD hantera större insatser som pågår under längre tid. Inom ramen 
för Räddsam Mälardalen kan man växla upp ledningsresurserna cirka 5 gånger och därmed klara behovet 
av uthållighet på ett bra sätt. Under huvudsemesterperioden på sommaren är denna siffra läger men 
betydligt bättre än innan RTMD ingick i Räddsam Mälardalen. 
 
Styrkeledare 
Totalt förfogar man över cirka 20 RIB-anställda styrkeledare och ungefär lika många heltidsanställda 
styrkeledare.  
 
Insatsledare 
Totalt har RTMD cirka 12 utbildade för dessa ledningsnivåer vilket gör att man har god redundans. I 
normalläget finns det två i tjänst placerade i Västerås respektive Köping. 
 
BiB 
För den övergripande yttre ledningen av RTMD:s räddningstjänst finns normalt av funktionen brandbefäl 
i beredskap (BiB). Målet är att det totalt skall finnas 6 utbildade för denna funktion för att kunna hantera 
frånvaro och vakanser vid personalomsättning. Dessa är också utbildade att kunna tjänstgöra som 
stabsbefäl i RC när det inträffar mer omfattande händelser söder om Mälaren. 
 
IB 
Dygnet runt finns ett befäl (IB) som bemannar RTMD:s ledningscentral    
(systemledning). Totalt finns det 9 personer med särskild utbildning i ledning och stabstjänst vilket ger 
god redundans och möjlighet att förstärka vid behov av bakre stab. 
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Stabsbefäl 
Inom 40 minuter skall det finnas stabsutbildat befäl på plats i RC för att inledningsvis avlasta IB och vid 
behov kunna starta upp en bakre stab. Målet är att det skall finnas sex personer söder om Mälaren som 
för RTMD:s räkning träder in i denna roll. 
 
Räddningsåtgörare 
Sedan hösten 2020 finns det en räddningsåtgörare från SOS-Alarm AB placerad i RC vilket underlättar och 
effektiviserar arbetet i räddningscentralen. Detta ger IB större möjligheter att fokusera på den strategiska 
ledningen och kan bli mindre operativ.  
 
RCB 
Inom Räddsam Mälardalen finns totalt sex personer som delar på rollen som RCB. Detta säkerställer att 
det alltid finns en tjänsteman som kan fatta övergripande normativa och strategiska beslut som bl.a. 
innefattar beslut om att rekvirera mycket kostsamma resurser. 
 
 
Illustration av ledningsorganisationen: 
Genom samverkan 
  
 
 
 
 
Egen personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

RCB 
Normativ och strategisk 

ledning vid större insatser 
IB 

Strategisk ledningsnivå 
Beredskapsåtgärder och utlarming. 

 

SL  heltid 
Västerås 

öster 
SL  heltid 
Västerås 

väster 

BiB norr 
Operativ ledning vid 

större insatser 

BiB söder 
Normativ & strategisk 

ledningsnivå 

SL/AL 
Kolbäck  

Räddningsledning vid normalstora insatser 
eller samordning vid större insatser 

Insatsledare Köping / Insatsledare Västerås 
 

SL/AL 
Arboga 

SL heltid 
Köping 

SL/AL 
Kungsör 

  

  SL/AL 
Virsbo 

  
SL/AL 

Skultuna 
 SL/AL 

Surahammar 

SL/AL 
Hallstahammar 
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6 Förkortningar 
 

AL Erfaren brandman med arbetsledarutbildning som kan fungera som insatschef i ett 
inledande skede av en olycka. Har ej räddningsledares befogenhet. 

BiB Brandbefäl i beredskap 
Bm Brandman som kan vara heltidsanställd eller RIB-anställd. Olika nivåer utifrån 

utbildningsomfattning. 
FE Större FIP-resurs med kraftfullar släckutrustning som också kan fungera som 

personatransport. 
FIP Första Insatsperson med eget fordon för färd direkt till olycksplatsen. 
IB Inre befäl 
IL Insatsledare tillika räddningsledare vid normalstor insats. Samordnare av olika styrkors 

arbete vid större insatser. 
IR-kamera Kamera som känner av värmeskillnader och därmed hjälper till att lokalisera människor 

i rök samt underlättar lokalisering av dolda bränder i byggnadskonstruktioner. 
IVPA Första hjälpen i väntan på ambulans 
IVPR Första insats i väntan på räddningstjänsten 
RTMD Räddningstjänsten Mälardalen 
RC Räddningscentral (bakre stab/ledning) varifrån räddningstjänsten som helhet inom 

RTMD leds vid omfattande olyckor/händelser. 
RIB Räddningspersonal i beredskap som har detta som bisyssla vid sidan om sin 

huvudanställning. 
SL Styrkeledare tillika räddningsledare vid litet larm. Chef över styrka om 1-5 man under 

insats. 
SMO Skydd mot olyckor 

 

7 Begrepp och definitioner 
 

Akut störning Exempel. Trasigt fordon, trasig materiel, oväder, plötslig sjukdom, vägarbeten. 
Beredskap En kombination av ett antal personer med viss förmåga som kan ”rycka ut” inom viss 

tid. 
Brandcell Ett eller flera rum som kan motstå brandspridning under viss tid 
Brandpostnät Kommunalt vattenledningssystem i mark/gata inom tätbebyggt område med ett 

avstånd till närmaste brandpost som inte överskrider 125 meter mellan portuppgång 
eller motsvarande och brandpost. Brandposten skall leverera minst 600 liter/min.  

Brytpunkt Geografisk plats dit räddningsenhet dirigeras i avvaktan på insats. 
Bussolycka Buss för ca.50 passagerare som hamnat på sidan eller på taket med flera fastklämda 

som följd.  
Framkörningstid Tiden från det att räddningsenheten erhållit larm till dess att första enhet anländer 

till olycksplatsen. Till detta skall läggas angreppstid för att erhålla ”insatstid”. 
Första hjälpen Omedelbar hjälp som utförs av lekmän vid plötslig sjukdom, i väntan på medicinsk 

experthjälp. 
Höghus Byggnad med fler än fyra våningar över mark. 
Insatstid Framkörningstid plus tid för uppstart (angreppstid) på en brandplats 
Kritiska 
förhållanden 

Sämsta förhållanden vid en brand som är acceptabla för människor. 
Gränsvärden enligt byggreglerna: ax temp. 80°C, ax strålningsintensitet 2,5 kW/m², 
minst 5 meter siktsträcka.  
När alternativ utrymningsväg utgörs av räddningstjänstens stegutrustning får de 
utrymmande inte utsättas för skadliga doser av giftiga gaser. Gränsvärden för 
toxicitet sammanfaller med siktsträckan. 
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Medelstor 
industri 

1200-2500 m²  

Miljöatlas för 
Mälaren 

En insatsplan över Mälaren i vilken det anges särskilt känsliga områden med tanke på 
djur, natur och dricksvatten. 

Motorspruta Bogserbar pump med förmåga att suga upp vatten från öppet vattentag. 
Normalläge Planerad normalbemanning med tillgång till ordinarie fordon och materiel och inga 

pågående insatser. En nivå som råder mer 2/3 av veckans timmar. 
Normalt 
Byggn.tekniskt 
brandskydd 

Brandskyddet är utformat i enlighet med de för byggnaden aktuella reglerande 
byggreglerna. 

Oplanerad 
frånvaro 

Frånvaro som inte går att lösa med normal omplanering eller vikarier. Till oplanerad 
frånvaro räknas inte tjänstledigheter, planerad föräldrarledighet, semester, 
utbildning i tjänsten och liknande. 

Småhus Bostadshus inrymmande högst två bostadslägenheter t ex villa, parhus, radhus, 
kedjehus och fritidshus. I brandtekniska sammanhang räknas parhus, radhus och 
kedjehus som sammanbyggda småhus. 

Tredje man En juridisk person som inte kan anses ha haft något ansvar för att en händelse skulle 
ha kunnat undvikas och inte heller på annat sätt kunnat förväntas ha tagit enskilt 
ansvar för att hindra eller begränsa skador till följd av en viss olycka.  
Exempel:  
• Besökare i okänd miljö utan självklar kunskap och förmåga att kunna hantera en 

olyckshändelse i aktuellt objekt, 
• patient på vårdinrättning,  
• boende om branden inte startat i vederbörandes lägenhet,  
• granne till fastighet i vilken branden startat, 
• besökare i varuhus, biograf eller annan samlingslokal, 
• allmänhet som vistas utanför anläggning där en olycka inträffat. 
• Ägare till bil som totalförstörs pga brand i bil intill som spridit sig 

Tätort Samhälle med minst 200 invånare och med högst 200 meters avstånd mellan husen. 
Utglesat 
brandpostsystem 

Brandvattenförsörjningssystem som bygger på principen att behovet av släckvatten 
tillgodoses med hjälp av räddningstjänstens fordon och att vattenpåfyllning sker vid 
brandpost belägen inom rimligt avstånd från brandplatsen.  
Detta förutsätter att aktuell brandposts flödeskapacitet är minst 900 liter/minut, att 
avståndet mellan brandpost och brandplats inte är längre än 1000 meter på farbar 
väg och att vattentillgången 15 minuter efter larm inte understiger 300 liter/min på 
brandplatsen och uppgår till minst 600 liter/min 30 minuter efter larm.  

Vårdanläggning Byggnad för sjuk- eller socialvård samt omsorg om personer med funktionshinder, 
t.ex sjukhus, sjukhem, vårdhem och fängelse. 
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  Bilaga 1 
 

 

Kartor som illustrerar när första hjälp är på plats. 
  

Grön polygon visar var första hjälp från räddningstjänsten är på plats inom 5 

minuter. Den orangefärgade polygonen visar var första basbil eller 

motsvarande är på plats inom 8 minuter. Framkörningstiden avser framme på 

plats på farbar väg. 

Västerås kommun exklusive Kvicksund  

  

Västerås 

Skultuna 

5 minuter 

8 minuter 
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Hallstahammars kommun samt Kvicksund  

  

Kvicksund 

Kolbäck 

Hallstahammar 

5 minuter 

8 minuter 
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Surahammars kommun  

 

 

  

Surahammar 

Virsbo 

Ramnäs 

5 minuter 

8 minuter 
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Köpings kommun  

    

Kolsva 

Köping 

5 minuter 

8 minuter 
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Arboga kommun  5 minuter 

 

 

  

Arboga 

5 minuter 

8 minuter 
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Kungsörs  kommun  

 

 

Kungsör 

5 minuter 

8 minuter 
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Bilaga 2

Styrka Basbil med personal

Förstahands enhet (FE)

FIP Första insatsperson med uppgift att göra första insats.

I nedanstående tabell redovisas den kunskap som RTMD:s personal besitter.

Fordon med arbetsledare eller styrkeledare och utrustad med extra utrustning för första insats
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Anmärkning

Brand
 bemanna samtliga roller vid rökdykning X X X X X X X X X

delta som rökdykarledare vid rökdykareinsats X

delta som rökdykare vid rökdykareinsats X X

agera som pumpskötare vid rökdykning X X X X

utföra avancerad rökdykarinsats i komplicerade lokaler X X X

agera skyddsgrupp vid långa inträngningsvägar. X X X X X

arbeta på tak och utföra håltagning i enkla 

takkonstruktioner

X X X X X X X X X X X

resa enkelstege för livräddande insats upp till första 

våningen (3 m) från marknivå. 

X X X X X X X X X X X X X

resa skarvstege (2-3 vån) för livräddande insats X X X X X X X X X X  Under förutsättning att 

transportväg och 

uppställningsplats för stege 

är utformad i enlighet med 

de för byggnaden aktuella 

reglerande byggreglerna

resa utskjutsstege (3-4 vån)för livräddande insats X X X X X X X X X
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manövrera höjdfordon. X X X  Under förutsättning att 

transportväg och 

uppställningsplats för stege 

är utformad i enlighet med 

de för byggnaden aktuella 

reglerande byggreglerna

 utföra insats med skum mot en 100 m² spillbrand med 

brandfarlig vara alternativ säkra ett 300m² stort utsläpp 

mot brand 

X X X X X X X X X X

 påbörja insats mot spillbrand 400m² samt brand vid depå i 

syfte att kyla omkringliggande cisterner 

X X X Släckhjälp kommer att 

skickas från 

släckmedelscentralen i 

Stockholm vid brand i 

Oljedepå

sätta angränsande lokal under övertryck mha fläkt X X X X X X X X X X

utföra insats mot gräsbrand, soteld, bilbrand, släckning av 

mindre brand i skogsterräng i anslutning till farbar väg

X X X X X X X X X X

släckinsats i stor lokal med hjälp av en ”superfläkt”. X X

släckinsats i stor lokal med hjälp av ett lättskumsaggregat. X X X

utföra släckning av bränder bakom tjocka massiva väggar, 

golv och tak med hjälp av skärsläckare

X X

släcka motsvarande en mindre rumsbrand X X X X X X X X X X X X X

dämpa och begränsa en icke fullt utvecklad brand i 

lägenhet

X X X X X X X X X X X X X

genomföra kamerasök efter saknad person i tät rök som 

inte räknas som rökdykning

X X X X X X X X X X X X

agera pumpskötare till tankbil X X X X X X

agera pumpskötare till  motorspruta X X X X X X X X X X X X X

skjuta gasflaskor X X (45 min) Vissa utvalda personer. Ej 

dygnet runt.

Omhänderta släckvatten i liten omfattning X X X X X X X X X X

omhänderta släckvatten i stor omfattning X
Särskild resurs för detta 

kan larmas från Eskilstuna 

genom Räddsam 

Mälardalen
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Trafikolyckor
utföra insats och enklare losstagning vid trafikolycka och 

olycka med mindre flyplan

X X X X X X X X X X
Exklusive skyddsfordon för 

avspärrning

genomföra komplicerad losstagning vid trafikolycka och 

olycka med mindre flyplan

X X X X X X X X X

vara behjälpliga i arbetet med losstagning vid trafikolyckor X X X

stabilisera och utföra insats passagerarbuss som vält X X X X Behov av extern 

tungbärgning

spärra av och säkra en olycksplats X X X X X X X X X X X X X

utföra arbetsjordning av elledning vid tågmissöde. X X X X X X X

bistå i arbetet med att utföra arbetsjordning av elledning 

vid tågmissöde.

X X X X

delta i arbetet vid en olycka med tåg X X X X X X X X X X X X X

Nödställd person i sjö eller vattendrag
utföra ytlivräddning i öppet vatten X X X X X X X X X X

utföra livräddning från land (ej tunn is). X X X strandzon

utföra livräddning på isbelagd sjö eller vattendrag X X X X X X X X X X

lokalisera person under ytan mha dykarrobot X

Hjälpmedel vid 

vattendykning

vattendyka ner till 40 meters djup. X

förbereda och underlätta för dykinsats X X X X X X X X X X X X

undsätta personer  i sjönöd mha av båt X X X X X X X X X X Örebro Hjälmaren

Utsläpp farligt ämne
påbörja livräddande insats vid kemikalieolycka med 

branddräkt och därefter spärra av riskområdet.

X X X X X X X X X X

evakuera drabbade som inte befinner sig i direkt närhet av 

olyckan (röd zon) ut ur riskområdet samt spärra av 

X X X

genomföra komplicerad oljeskadebekämpning  i 

vattendrag och på land 

X X X Först styrka påbörjar och 

hjälper till

påbörja kemdykarinsats  inkluderat kondenserade gaser. X X X

genomföra kemdykarinsats inklusive kondenserade gaser. X X X

påbörja fartygsbrandsläckning inom hamnen för 

begränsande av brandspridning till omgivningen. 

X X X
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utföra oljeskadebekämpning i hamnområdena X X X Utrustning finns hos 

Mälarhamnar AB samt på 

station Vallby (KBV)

vara behjälplig vid mer omfattande sanering av 

brandfarligt spill

X X X X X X X X X X

Höjd beredskap
upptäcka, utmärka och röja oexploderad ammunition Saknas

indikera, sanera och utföra andra åtgärder för skydd mot 

kemiska stridsmedel

Saknas

indikera, sanera och utföra andra åtgärder för skydd mot 

kärnvapen 

Saknas

Övrigt
påbörja losstagning av djur som fastnat eller gått ner sig i 

terrängen.

X X X X X X X X

framföra egen båt på Mälaren X X Vid kompetensbrist anlitas 

Sjöräddningssällskapet

förmåga att vintertid transporterna släckresurs ut till öar i 

Mälaren

Hjälp rekvireras 

(Sjöräddningssällskapet)

hissa, fira samt transportera skadad såväl i höjdled som i 

sidled där det saknas trappa, bro eller motsvarande.

X X Bår, räddningsblöja 

räddningssele osv.

defibrilera X X X X X X X X X X X X X

utföra första hjälpen/HLR X X X X X X X X X X X X X

evakuera person instängd i hiss X X X X X

organisera brytpunkt X X X X X X X Sektorchef

organisera uppsamlingsplats X X X Sektorchef
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Bebyggelse och erforderlig brandvattenvattenförsörjning 
kopplat till framkörningstiderna för RTMD:s släckstyrkor. 
 
Grupp A – bebyggelse.  
Framkörningstid max 5 min och brandvattenkapacitet minst 1200lit/min 
 
1. Byggnader med mer än 16 våningar övermark. 
2. Vårdanläggning eller motsvarande med mer än 8 våningar mark. 
 
Grupp B1 – bebyggelse.  
Framkörningstid max 8 min och brandvattenkapacitet minst 2400lit/min 
 
1. Särskilt brandfarlig verksamhet eller bebyggelse där hög brandbelastning eller snabbt 

brandförlopp kan leda till stora personskador eller omfattande och snabb brandspridning 
till omgivningen.  

2. Industrier med ur räddningstjänstsynpunkt riskfylld verksamhet. 
3. Hamn avsedd för yrkestrafik med olje-/bensinhantering eller med hantering av 

miljöfarliga ämnen farliga för människor eller miljö. 
 
Grupp B2 – bebyggelse.  
Framkörningstid max 8 min och brandvattenkapacitet minst 1200lit/min 

 
1. Byggnader med mer än 4 våningar som ej tillhör grupp A eller B1. 
2. Koncentrerad centrumbebyggelse eller sluten kvartersbebyggelse med bostäder, butiker, 

varuhus, kontor och samlingslokaler. 
3. Vårdanläggning, elevhem och hotell som ej tillhör grupp A. 
4. Industriområde. 
5. Samlingslokal på annat plan än markplan. 
6. Förskolor och skolor med byggnadsarea större än  2500m². 
 
Grupp C1 - bebyggelse.  
Framkörningstid max 15 min och brandvattenkapacitet minst 600 lit/min 

 
1. Bostadsområde med flerfamiljshus i 4 våningar och lägre (friliggande) 
2. Vårdcentral och särskilda boenden för personer med vårdbehov som ej tillhör grupp A 

eller B2 
3. Samlingslokaler som ej tillhör grupp B2. 
4. Förskolor och skolor som ej tillhör grupp B2. 
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Grupp D1-bebyggelse.  
Framkörningstid max 20 min och brandvattenkapacitet minst 600 lit/min 
1. Samlad bebyggelse med villor, radhus, kedjehus, fritidshus eller annan 

grupphusbebyggelse. 
2. Stora byar och gårdssamlingar 
3. Enstaka stora industrier eller kontor. 
 
Grupp D2-bebyggelse.  
Framkörningstid max 20 min och alternativt brandvattensystem.  
1. Fritidshusbebyggelse  
2. Stora byar och gårdssamlingar 
 

 
3. Grupp E-bebyggelse.  
Framkörningstid max 30 min 
1. Enstaka byggnader och gårdar samt mindre byar  
2. Enstaka mindre industrier eller kontor. 
3. Övrig bebyggelse som ej tillhör grupp A-D2 
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Framkörningstiden för viss uppnådd förmåga på olycksplatsen 
räknat från huvudlarm 

Förmågan är en effekt av personalens kunskap, antalet personer på plats samt de 
resurser man förfogar över. 

Tid från larm till dess att viss förmåga uppnåtts på brandplatsen. 

Västerås kommun 

Stadsdel/tätort 
Första 

hjälp på 
plats 

Första 
basbil på 

plats 

Förmåga 
att 

rökdyka 

Utv. 
livräddn. 
<= 4 vån 

Utv. 
livräddn. 
> 4 vån 

Första 
tankbil 
på plats 

Aroslund-Blåsbo  
(Flodinsgården) 

4 4 4 4 6,5 6,5 

Barkarö (skolan) 12 12 12 12  14 
Bjurhovda (Toppen) 3,5 3,5 3,5 3,5 7,5 7,5 
Brandthovda (industriområde) 3 3 3 3  3 
Bäckby (centrum) 5,5 5,5 5,5 5,5 11 11 
Centrum (Skrapan) 5 5 5 5 5,5 5,5 
Dingtuna (centrum) 9 9 9 9  15 
Oxbacken (servicehus) 3,5 3,5 3,5 3,5 7,5 7,5 
Enhagen (östra) 9,5 9,5 9,5 9,5  12 
Erikslund (köpcentra) 5 5 5 5  9,5 
Finnslätten (Westinghouse) 6 6 6 6  8 
Gideonsberg (servicehus) 5,5 5,5 5,5 5,5 8 8 
Gäddeholm 9 9 9 9  13 
Hacksta (höglager) 8 8 8 8  11 
Haga (Hagalidsgården) 5 5 5 5 6 6 
Hammarby (Nybyggeskolan) 6 6 6 6 13 13 
Hamre (Hamreskolan) 4,5 4,5 4,5 4,5  8 
Hemdal (Centrallasarettet) 5 5 5 5 6,5 6,5 
Hälla (köpcenter) 3 3 3 3  8,5 
Hökåsen (gruppboende) 8 8 8 8  8 
Irsta (skolan) 6,5 6,5 6,5 6,5  10,5 
Jakobsberg (Jakobshöjden) 3 3 3 3 7,5 7,5 
Klockartorpet 
(Rönnbergastigen) 

3,5 3,5 3,5 3,5 6,5 6,5 

Kristiansborg 
(Krutkällarbacken) 

4 4 4 4 5 5 

Kvicksund (Stensjöpärlan) 5 14* 14* 14* 16,5 16,5 
Kärsta 13,5 13,5 13,5 13,5  17 
Malmaberg (servicehus) 4,5 4,5 4,5 4,5 8 8 
Mungasjön 10 13,5 13,5 13,5  16,5 
Råby (centrum) 4,5 4,5 4,5 4,5 10,5 10,5 
Rönnby (Punkthus) 6 6 6 6 10,5 10,5 
Skallberget (servicehus) 4,5 4,5 4,5 4,5 6,5 6,5 
Skiljebo (Säbygatan) 4 4 4 4 7 7 
Skultuna (industriområde) 3,5 7 7 7  14,5 

 Station Eskilstuna 
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Västerås kommun 

Stadsdel/tätort 
Första 

hjälp på 
plats 

Första basbil 
på plats 

Förmåga 
att 

rökdyka 

Utv. 
livräddn. 
<= 4 vån 

Utv. 
livräddn. 
> 4 vån 

Första 
tankbil 
på plats 

Skälby (Håkantorpsskolan) 6 6 6 6  11 
Stenby (Coop Forum) 5,5 5,5 5,5 5,5  6,5 
Stohagen (Spantgatan) 5 5 5 5  11 
Teknikbyn (Culturen) 4,5 4,5 4,5 4,5  6,5 
Tidö-Lindö (Mitt) 14 16 16 16  19 
Tillberga (Verkstadsområdet) 10,5 10,5 10,5 10,5  13 
Tortuna (tätorten) 9,5 9,5 9,5 9,5  13,5 
Tunby (Bellevue) 4,5 4,5 4,5 4,5  8,5 
Vallby (centrum) 3 3 3 3 8,5 8,5 
Vetterstorp (Karlavagnsgatan) 4 4 4 4 10,5 10,5 
Viksäng (Södergården) 4,5 4,5 4,5 4,5 7 7 
Västra Hamnen (KVV) 6 6 6 6  10,5 
Önsta Gryta (Näckrosvägen) 8,5 8,5 8,5 8,5 9,5 9,5 
Östra Hamnen 5,5 5,5  5,5 6 6 
Öster Mälarstrand 7 7 7 7 8,5 8,5 

Hallstahammar kommun 

Stadsdel/tätort 
Första 

hjälp på 
plats 

Första basbil 
på plats 

Förmåga 
att 

rökdyka 

Utv. 
livräddn. 
<= 4 vån 

Utv. 
livräddn. 
> 4 vån 

Första 
tankbil 
på plats 

Hallstahammar 4 6 6 6 15,5 11,5 
Kolbäck 4 6 10,5 6 16 6 
Mölntorp 7 9 13 9  9 
Strömsholm 7 9 14,5 9  9 
Sörstafors 7 9 9 9  9 

Surahammar kommun 

Stadsdel/tätort 
Första 

hjälp på 
plats 

Första basbil 
på plats 

Förmåga 
att 

rökdyka 

Utv. 
livräddn. 
<= 4 vån 

Utv. 
livräddn. 
> 4 vån 

Första 
tankbil 
på plats 

Ramnäs 4 13 13 13  19 
Surahammar (Vattentornet) 4 8 8 8 16,5 16,5 
Virsbo (industriområde) 4 8 8 8  23,5* 

• Station Fagersta 

Köping kommun 

Stadsdel/tätort 
Första 

hjälp på 
plats 

Första basbil 
på plats 

Förmåga 
att 

rökdyka 

Utv. 
livräddn. 
<= 4 vån 

Utv. 
livräddn. 
> 4 vån 

Första 
tankbil 
på plats 

Köping 4 4 4 4 5 5 
Kolsva 5 11,5 11,5 11,5  11,5 
Munktorp 6,5* 9 9 9  9 
Himmeta 9 9 9 9  9 
Västra Skedvi 15 23 23 23  23 
Odensvi (Kindbro) 10,5 10,5 10,5 10,5  10,5 
Dåvö Stora Sandviken 15* 17 17 17  17 
Stäudd 17 17 17 17  17 
Sundänge 14,5 16 16 16  16 
Malmön 11 11  11  11 

       Förstahandsenhet Kolbäck 
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Arboga kommun 

Stadsdel/tätort 
Första 

hjälp på 
plats 

Första basbil 
på plats 

Förmåga 
att 

rökdyka 

Utv. 
livräddn. 
<= 4 vån 

Utv. 
livräddn. 
> 4 vån 

Första 
tankbil 
på plats 

Arboga  5 9 12* 9 16 12* 
Götlunda 8,5 12 15* 12  15* 
Medåker 11 14,5 17,5* 14,5  17,5* 
Hällarna 17,5 22 25* 22  25* 
Hästnäs 20 23,5 26,5* 23,5  26,5* 
Lunger 12,5 16 19* 16  19* 

      pga av att två personer övervägande tid har 8 minuters anspänning 

Kungsör kommun 

Stadsdel/tätort 
Första 

hjälp på 
plats 

Första basbil 
på plats 

Förmåga 
att 

rökdyka 

Utv. 
livräddn. 
<= 4 vån 

Utv. 
livräddn. 
> 4 vån 

Första 
tankbil 
på plats 

Kungsör 5 8,5 8,5 8,5  12 
Valskog* 8 8 8 8  8 
Torpa / Hagsta 8 11,5 11,5 11,5  16 
Skillingsudd 7 10,5 10,5 10,5  15 
Jägaråsen  8,5 12 12 12  13 
Överby 6,5 7* 7* 7*  7* 

      Station Köping 
 
 
 

Tid från larm till dess att viss förmåga att hantera trafikolyckor har uppnåtts på 
olycksplatser med förhöjd risk. 

Västerås kommun 

Vägknut Säkra mot brand Losstagning 
Säkra mot följdolycka 

(skyddsfordon) 

Rv 66 / Lillhärad 10 10 10 
Rv 56 / Romfartuna 12,5 12,5 12,5 
Rv 56 / Tomta 9* 9* 15 
E18 / Rv 56 (Västjädra) 8 8 8 
E18 / Rv 66 4 4 4 
E18 / Rv 56 mot Sala 4 4 4 
E18 / kommungränsen 
Enköping 

12,5 12,5 12,5 

Rv 56 / Lv 252 5,5 13,5 13,5 

        Station Ransta 

 

Hallstahammar kommun 

Vägknut Säkra mot brand Losstagning 
Säkra mot följdolycka 

(skyddsfordon) 

Lv 668 / Lv 252 6,5 10,5 10,5 
E18 / Eriksberg 4 6,5 9 
E18 / Sörstafors 4,5 8 8 
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Surahammar kommun 

Vägknut Säkra mot brand Losstagning 
Säkra mot följdolycka 

(skyddsfordon) 

Rv 66 / Lv 669 7 9 20 
Rv 66 / Lv 233 6 10 10 
Rv 66 / Ramnäs 6 9 9 
Rv 66 / Lv 252 6 8 8 

 

Köping kommun 

Vägknut Säkra mot brand Losstagning 
Säkra mot följdolycka 

(skyddsfordon) 

Rv 250 / Lv 572 4,5 4,5 4,5 
E18 / Rv 250 4 4 4 
E18 / Lv 580 Ängebyleden 5,5 5,5 5,5 

 

Arboga kommun 

Vägknut Säkra mot brand Losstagning 
Säkra mot följdolycka 

(skyddsfordon) 

E20 / Lv 249 12 12 15* 
E20 / Lv 512 Tallåsvägen 11,5 11,5 14,5* 
Lv 572 / Lv 574 4,5 8 11* 

         Stor del av tiden har två personer 8 minuters anspänning 
 

Kungsör kommun 

Vägknut Säkra mot brand Losstagning 
Säkra mot följdolycka 

(skyddsfordon) 

E20 / Lv 56 4,5 8 13 
E20 / Lv 250 5,5 9 12 
E20 / Lv 560 Kungsgatan  5,5 9 13,5 
E20 / Lv 552 9 12,5 13,8* 
E20 / Granhammar 8 10,5 12 
E20 / E18 ** 10 10 13 
Lv 572 / Lv 582*** 5,5 5,5 5,5 

      Eskilstuna   Arboga   Köping 
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Tid från larm till dess att viss förmåga att hantera olyckor med nödställd person i sjö 
eller vattendrag har uppnåtts. 

Västerås kommun 
 Ytlivräddning 

 öppet vatten 
Ytlivräddning  

is 
Vattendykning 

Svartån (centrum) 5 5 5,5 
Mälaren (Enhagen) 9,5 9,5 12 
Mälaren (Gäddeholm) 9 9 9 
Mälaren (Kvicksund) 5 14 20 
Mälaren (Lögarängen) 6 6 7,5 
Mälaren (Tidö-Lindö) 13,5 13,5 17 
Mälaren (Västra Hamnen) 6 6 9 
Mälaren (Östra Hamnen) 5,5 5,5 5,5 
Mälaren (Öster Mälarstrand) 5 5 5 
Mälaren (Ängsö camping) 15 15 15 
Mälaren (Lövudden) 9 9 12 
Mälaren (Björnöbadet) 10 10 10 
Badplats (Hökåsen 8 8 8 
Svartån (Skultuna) 13 13 17,5 
Svanå 17,5 17,5 >20 
Mungasjön 16,5 16,5 16,5 
Sagån (Kärsta) 13,5 13,5 13,5 

 

Hallstahammar kommun 

Kolbäcksån 
Ytlivräddning 
 öppet vatten 

Ytlivräddning  
is 

Vattendykning 

Lv 252 6 11 20 
Hallstahammar tätort 4 7 18,5 
Sörstafors 7 10 17,5 
Kolbäck 7,5 10,5 19 
Mölntorp 9,5 13 20 
Strömsholm 11 15 18,5 

 

Surahammar kommun 

Kolbäcksån 
Ytlivräddning 
 öppet vatten 

Ytlivräddning  
is 

Vattendykning 

Virsbo 4 8 >20 
Seglingsberg 8 12 >20 
Ramnäs 4 13 >20 
Campingbadet 9 11 >20 
Surahammar 7,5 7,5 >20 
Ståltorp 9,5 11,5 >20 
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Köping kommun 

 
Ytlivräddning 
 öppet vatten 

Ytlivräddning  
is 

Vattendykning 

Mälaren (Djuphamnen) 5 5 >20 
Mälaren (Malmön) 8,5 8,5 >20 
Mälaren (Dåvö) 17 17 >20 
Mälaren (Stäudd) 17 17 >20 
Hedströmmen (Kolsva) 5 5 >20 
Skedvisjön (Västra Skedvi) 15 15 >20 
Västlandasjön (Sundänge) 6,5 6,5 >20 

 

Arboga kommun 

 
Ytlivräddning 
 öppet vatten 

Ytlivräddning  
is 

Vattendykning 

Arbogaån   (Arboga) 9 9 >20 
Hjälmaren   (Hästnäs) 23,5 23,5 >20 
Hjälmaren   (Hällarna) 22 22 >20 
Hjälmaren   (Nyholmen) 21 21 >20 
Hjälmaren   (Valen) >20 >20 >20 
Högsjön   (Sätterstorp) 14 14 >20 
Tjurlången   (västra sidan) 11,5 11,5 >20 
Kvarnsjön  14 14 >20 

 

Kungsör kommun 

 
Ytlivräddning 
 öppet vatten 

Ytlivräddning  
is Vattendykning 

Mälaren (Kungsör) 7 7 >20 
Mälaren (Skillingsudd) 10,5 10,5 >20 
Mälaren (Jägaråsen) 12 12 >20 

 
 

Sida 54 (550)



 bilaga 5 

 

 

1 

 

Räddningstjänsten Mälardalen 

VARNINGSAGGREGATENS PLACERING I FÖRBUNDET 

 

Västerås kommun 
Nr Adress Kommentar 

01 Håkantorpsskolan Håkantorpsg. 156   

02 Biltema Hallsta gårdsgata 5  

03 Konstnärsvägen 1   

04 Vattenfall Bäckbyvägen 1   

05 Fredriksbergsskolan   

06 Lernia Ånghammargatan 6-8   

07 Norra Vallbyskolan Vallby skolgata 4   

08 Abb Örjan   

09 Lövhagsskolan Gökstigen 1   

10 Wenströmska skolan   

11 Stenkumlaskolan, Kornknarrestigen 1   

12 Pripps Bryggeri, S:ta Gertruds väg 1   

13 Vallbyskolan, Parstugugatan 37-39   

14 Hammarbacksvägen 30   

15 Vetterstorps Dagcenter Månstigen 2   

16 Brandstationen, Vallbyleden 9   

17 Gamla slakteriet Slakterigatan   

18 Pettersbergsgatan 20   

19 Hammarbyskolan , Dunavägen 9   

20 Stohagsvägen 39   

21 Jakobsbergsgatan 43a   

22 Skogsvägen 23   

23 Lantvärnsgatan 12   

24 Föreningsgatan 43   

25  Lögarängsbadet   

26 Vedbo sjukhem  

27 Bellevuehallen   

28 Apalbyskolan   

29 Telia Badhusgatan 6   

30 Lantmäteribacken 2  

31 Skallbergsgatan 40   

32 Kristiansborgsbadet Vallgatan 8   

33 Engelbrektsgatan 19   

34 Ormkärrsskolan   
35 Tullhuset   

36 S:t Olofsgården Karlfeldtsgatan 21   

37 ABB Melker Stora gatan   

38 Gideonsbergsgatan 21 c   

39 Telia Vattenfall Tunbytorpsgatan 15   

40 Kopparlunden , Östra Ringvägen 4   
41 Vitmåragatan 2 c   

42 LT-Konsult Fastighetsservice Tunbytorp   

43 Omformargatan 12   

44 Samhall Gasverksgatan 7   

45 Korsängsskolan Malmabergsgatan 28   
46 Bangatan 45   

47 Haga Parkgata 10 c   

48 VLT-Press Stenby   
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Västerås kommun 
 

Surahammar kommun 
 

 
  

Nr Adress   

49 Kaserngatan 12   

50 C-las Psykklinik   

51 ABB b.nr: 350   

52 Rönnbergagatan 32   
53 ABB b.nr. 358   

54 Westinghouse Atom   

55 ABB b.nr 382 Terminalvägen   

56 Kv Senioren Viksängsgatan 80 a   

57 Fältmätargatan 10   
58 Hälla Fackhandel Hälla   

59 Västerås flygstation   

60 Hässlö hus 24 Flottiljgatan 49   

61 Hässlö Flygteknikercentrum   

62 Hökåsenskolan Örtegrens väg   

63 Ö Bjurhovdaskolan Stenåldersgatan 14   
64 Bjurhovdaskolan Boplatsgatan 14   

65 Brandstation Tillberga   

66 Rösegårdsskolan Stålverksgatan 146   

67 Bäckbyskolan Välljärnsgatan 492   

68 Hamreskolan Bergshamravägen 2 a   
69 ICA-Hakon Hacksta   

70 Rönnby Scoutgård , Löpargatan   

71 Rönnbyskolan, Släggkastargatan 13   

72 SMT Machine Björnövägen 20   

73 Skjutbanegatan 14 a   
74 Malmabergsskolan Svarvargatan 10   

75 Säbygatan 3   

76 C-las G:la Panncentralen Adelsögatan   

77 Grytaborgsvägen 14   

78 Klockartorpsgatan 28 a   
79 Försegelvägen   

80 Irstaskolan Ullvigatan  Irsta 

81 Irsta pumphus Atlevägen  Irsta 

Nr Adress Kommentar 

01 Vråken Sveavägen 9-11   
02 Nytorpsskolan Nybyggsvägen 13   

03 Orrspelsvägen 1   

04 Enbärsvägen   

05 Folkets Hus Köpmansgatan 26   

06 Brandstationen Verksgatan 10   
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Hallstahammar kommun 
 

Köping kommun 
 

Kungsör kommun 
 

Arboga kommun 
 

 

Nr Adress Kommentar 

01 Kanthal AB Sörkvarnsvägen   

02 VMP Cementvägen 4   

03 Tunaskolan Rallstavägen 15   

04 Västmannavägen 4 D   
05 Eldsbodaskolan Skolgatan   

06 Näslundsskolan Näslundsvägen  

07 Jutbodaverken Rallstavägen  

08 Brandstationen Olbergavägen 2  

09 Smörblommevägen 12 A   
10 Strandgården  Kolbäck 

11 Norra Kapellgatan18   

Nr Adress  Kommentar 

01 Torsgatan 25 D Hyresfastighet 

02 Östanåsgatan 19  Hyresfastighet 

03 Borgmästargatan 29 B Hyresfastighet 

04 Kihlmansgatan 36 Skogsbrynsskolan 

05 Nya Hamnvägen 14 Yara 

06 Bergsgatan 9 Hyresfastighet 

07 Norsavägen 13 Värmeverket  

08 Hultgrensgatan 6 Branstationen 

09 Volvogatan 6 GKN – Driveline Köping AB 

Nr Kungsör Kommentar 

01 Karlavägen 10 Karlaskolan 

02 Fredsgatan 20 Seglarklubben 

03 Kungsgatan 10 Hundklubben 

04 Nygatan 7 Brandstationen 

Nr Arboga Kommentar 

01 Jädersvägen 22 Seco Tools 

02 Nygatan 19 Nicolaiskolan 

03 Industrigatan 18 Industrihotell 

04 Gäddgårdsgatan 1 Gäddgårdsskolan 

05 Munkgatan 9 Hyresfastighet 

06 Örebrovägen E18/20 Scandic Vägkrog 

07 Västermovägen 19  Hyresfastighet 

08 Hällbacksvägen Hällbackens sjukhem 

09 Skolvägen 4 Vasagymnasiet 

10 Nygatan 41 Engelbreksskolan 

11 Oljevägen Brandstationen Åsby 

12 Österled 30 Vårdcentralen 
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Resurser områdesvis som RTMD har eller avser att införskaffa. Bilaga 5

Basbil

Förstahands enhet (FE)

FIP (bil)

Fordon för räddning och släckning med normalt sätt 3 m³ vatten

Mindre fordon med arbetsledare eller styrkeledare och utrustad med extra utrustning för första insats

Mindre personbil som har begränsat med utrsutning, typ släckare och första hjälpen materiel.
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Anmärkning
FIP 2 1 1 1 1

FE-enhet 1 1 1 1 1

Basbil 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lastväxlarfordon inkl. 

tank 

1 1 1 1 1 10 m³ vatten, 800 lit skum, 

vattenkanonSkärsläckare 2 1

Mindre basbil (B-

körkort)

1 Mindre mängd vatten. Mindre 

med mtrl.
Höjdfordon 1 1 1 30 respektive 42 meter

Teränggående fordon 2 1 2 1 1 Sexhjuliga MC. Ett med släp. MSB 

äger fyrhjuling i Kungsör samt 

sexhjuling i Köping
Förhöjt lågtryck 1 1 1 1 1 1 1 1

Högtryck 1 1 Liten vattentank

Tryckluftskum (CAFS) 1 1 1 1 1

IR-kamera 6 3 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 1
Rökdykarutrustning x x x x x x x x x x För rökdykning enligt AFS.

Rökskyddsdepå-

fordon
1 Lastad med extra 

andningsskydd för långa 

insatser inkl. arbetsbänk.
Utrustning för 

gasflaskbeskjutning
2 1 Ingen personal i jour eller 

beredskap
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Anmärkning
Övertrycksfläkt 9 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 Blandat el och bensindrivna

Superfläkt 1
Släckvattenupptagning

s-resurs

x Eskilstuna räddningstjänst

Stege 3 meter 1 1 1 1 1 1 1

Stege 7 meter 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1

Stege 12meter 1 2 1 1

Stege 14 meter 2 1 1 1 1 1

Container med 

restvärdes-

räddningsmateriel

1

Motorspruta klass II, III 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Container för 

skogsbrand
1

Utrustning för 

losstagning

1

Bärbar utrustning för 

losstagning

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

Trafikolycksskyltar på 

fordon

2 2 2 2 1 1

Container med tung 

räddningsutrustning
1

Hansabräda eller 

motsv.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vattendykbuss 1 Vattendykare kan komma från 

station 1100.
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Anmärkning
Båt på trailer 2 1 1 1 1 1 1
Iseka 1 1

Dykrobot 1

Ytlivräddnngsrobot 1 1 1 1
Container med 

kemskyddutrustning
1 1 MSB äger container i Köping

Container med länsor 1

Sjösläp med länsor 1 Stn 1100, Kustbevakningens på 

lastväxlarram
Oljeupptagningsbåt 1 Stn 1100, Kustbevakningens på 

lastväxlarram
Ledningsfordon 2 1 Brandingenjör och 

Insatsledare
Inre befäl 1 Räddningsregion Mälardalen

Räddningschef i 

beredskap
1 Räddningsregion Mälardalen

Stabsbefäl i beredskap 1 Räddningsregion Mälardalen

Hjärtstartare 3 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1

Djurlivräddnings-

utrustning

1 1

Rappeleringsutrustnin

g

1 För räddning av personer

Båt i Hjälmaren 

Båt i Mälaren 1 1 1 x Sjöräddningssällskapet reserv

Drönare 1
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Övrig information 2021 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen  

Sammanfattning 
Följande informationer lämnas:  
(Inget planerat vid kallelsens utskick) 
 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
  
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-04-08 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/2 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
ronnie.bjorkrot@kungsor.se 
Tekniska kontoret 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

Medborgarförslag - Belysning till nya lekparken 
i Valskog 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka 
medborgarförslaget. Medel till genomförandet, 25 000 kr, tas ur 
investeringsutrymmet för lekplatser som KF tidigare beslutat om 2020. 

Sammanfattning 
Medborgarförslag om att sätta upp en belysning i lekparken på 
Västerlånggatan i Valskog. Förslaget kan genomföras till en mindre 
kostnad, och medel till genomförandet kan tas ur det investeringsutrymme 
för lekplatser, som KF beslutat. (KS 2020/90) 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag - Belysning till nya lekparken i Valskog 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-27 
Inbjudan att presentera medborgarförslag - Belysning till nya lekparken i 
Valskog 
KF 2021-02-08, § 5 Medborgarförslag - Belysning till nya lekparken i 
Valskog 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Ronnie Björkrot 
Driftchef 

Skickas till 
Elin Brattgjerd Bergsgatan 25 73160 Valskog elinbrattgjerd@hotmail.com 
Fredrik Forsén KKTAB driftavdelningen 
Johny Sellén KKTAB driftavdelningen 
 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-03-16 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2020/454 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

 Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 04 40 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Hej, jag har ett medborgarförslag på att sätta upp belysning i
vår nya fina lekpark i Valskog så att den även går att använda
eftermiddagar och kvällar under vinterhalvåret.

Namn
Elin Brattgjerd

Postadress
Bergsgatan 25
73160 Valskog

Telefonnummer
0720097733

E-postadress
elinbrattgjerd@hotmail.com

Samtycke
2020-12-05 23.04
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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TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2020-11-18 KS 2020/ 
Ert datum Er beteckning 

 
  

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

 

  
 
 

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

Svar på motion gällande utvärdering av 
skolorganisationen  
Centerpartiet har i motion föreslagit att en utvärdering ska ske gällande 
skolorganisationen i Kungsör. 
Motionärerna hänvisar till de försämrade skolresultaten och vill få till en 
utvärdering som bidrar till ett lärande och initiera förbättringsområden. 
 
Man vill också att utvärderingen ska göras av en extern aktör och i utvärderingen 
ska elever, lärare, skolledning och skolpolitiker få komma till tals. Man vill också 
att en utvärderingsrapport redovisas till kommunfullmäktige med förslag till 
förbättringsområden. 
 
För 2021 – 2023 är Kungsörs kommun liksom övriga kommunsverige i ett 
mycket svårt ekonomiskt läge vad vi kan se idag.  
Kungsörs kommun har tillsatt en extern aktör som tillsammans med skolans 
personal ska se över vilka möjligheter det finns till effektiviseringar, 
rationaliseringar och besparingar. Förslag på åtgärder för att anpassa 
verksamheten utifrån den ekonomiska verkligheten kommer att presenteras under 
första kvartalet 2021. 
 
Skolledningen och personalen inom skolan arbetar intensivt även med att 
förbättra resultaten i skolan trots de mycket tuffa utmaningar vi nu står inför. 
 
Med tanke på den pågående utredningen föreslår vi därför att inte starta 
ytterligare en utredning gällande skolorganisationen.  
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  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
 2020-11-18  
 Ert datum Er beteckning 

 

   
 

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

 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad i 
och med pågående utredning. 
 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström    
Kommundirektör  
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Sida 
1 (2)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 31 Yttrande över inkommen motion - 
Utvärdering av skolorganisationen 
Diarienummer BUN 2020/17 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att därmed anse 
motionen besvarad med hänvisning till de pågående åtgärderna. 

Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 januari 2020 §19, ställdes en 
motion där Centerpartiet föreslår en utvärdering av Kungsörs 
skolorganisation.  
Centerpartiet yrkar i motionen: 
 
•”Att en utvärdering av Kungsörs skolorganisation genomförs 2020 av en 
extern aktör, gärna i samarbete med Mälardalens högskola. I utvärderingen 
ska elever, lärare, skolledning och skolpolitiker få komma till tal” 
•”Att en utvärderingsrapport redovisas till kommunfullmäktige med förslag 
på förbättringsområden” 
Motionen har behandlats i barn- och utbildningsnämnden samt 
kommunstyrelsen där den återremitterades till barn- och 
utbildningsnämnden.  
I detta svar finns ett förtydligande av att tidigare utredningar som 
genomförts av externa aktörer har innehållit förslag på åtgärder för att höja 
måluppfyllelse samt att dessa har rapporterats till nämnd och 
kommunstyrelse. 
Förvaltningsledningens bedömning är att dessa förslag samt den nu 
pågående utredningen bör beaktas innan ytterligare processer startar. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15 
Yttrande över inkommen motion - Utvärdering av skolorganisationen i 
Kungsör 
Motion C - Utvärdering av skolorganisationen 
Svar på motion ? Utvärdering av skolorganisationen i Kungsör 
BUN 2020-02-26, § 19 Yttrande över motion - Utvärdering av Kungsörs 
skolorganisation 
BUN 2020-02-26, § 19 - Reservation 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-24 
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Dokumenttyp Sida 
Protokollsutdrag 2 (2) 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-24 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KS 2020-12-14 § 205 Svar på motion - Utvärdering av skolorganisationen i 
Kungsör 

Skickas till 
Kommunstyrelsen
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Kungsörs kommun   
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2020-12-14  8 
 

Justerandes sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
Akten 

 
§ 205 
Svar på motion – utvärdering av 
skolorganisationen i Kungsör (KS 2020/11) 

Centerpartiet genom Madelene Fager, Petter Westlund, Lina 
Johansson och AnneMarie Andersson föreslår i en motion  
 

 Att en utvärdering av Kungsörs skolorganisation 
genomförs 2020 av extern aktör, gärna i samarbete med 
Mälardalens högskola. I utvärderingen ska elever, lärare, 
skolledning och skolpolitiker få komma till tal. 

 Att en utvärderingsrapport redovisas till 
kommunfullmäktige med förslag till förbättringsområden. 

Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Ärendet skickades till barn- och utbildnings-
nämnden på remiss. I sitt yttrande föreslås ett avslag på motionen 
med hänvisning till de revisionsgranskningar som genomförts 
under 2017 och 2019. De anser att en utvärdering kan vara aktuell 
igen om ett par år. 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår även de att inte starta 
ytterligare en utredning med hänvisning till att det nu pågår en 
organisationsöversyn av skolorganisationen. Kungsörs kommun 
har tillsatt en extern aktör som tillsammans med skolans personal 
ska se över vilka möjligheter det finns till effektiviseringar, 
rationaliseringar och besparingar. Förslag på åtgärder för att 
anpassa verksamheten utifrån den ekonomiska verkligheten 
kommer att presenteras under första kvartalet 2021. 

KS överläggning  Madelene Fager (C) yrkar på återremiss av ärendet med 
hänvisning till att förslaget inte är fullständigt besvarat utifrån 
motionens intentioner. 

   Petter Westlund (C) yrkar bifall till förslaget på återremiss. 
   Under den fortsatta överläggningen finner ordförande Mikael 

Peterson (S) att det endast återstår ett förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

 Motion från centerpartiet genom Madelene Fager, Petter 
Westlund, Lina Johansson och AnneMarie Andersson. 

 KF protokollsutdrag 2020-01-13 § 19 
 Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 2020-02-26 § 19 
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Kungsörs kommun   
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2020-12-14  9 
 

Justerandes sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
Akten 

 Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-18 
 

Beslut Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till barn- och 
utbildningsnämnden för att komplettera svaret. 
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Vår handläggare 
rune.larsen@kungsor.se 
Tekniska kontoret 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
 Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

Motion - Källsortering i kommunens 
verksamheter 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att motionen 
anses besvarad 

Sammanfattning 
Centerpartiet lämnade in en motion (KS2020/359) den 2 oktober 2020 
gällande källsortering i alla kommunala verksamheter och bolag. 
Den nya avfallstaxan (KS 2018/514) vart antagen 2021-01-13. I taxan under 
punkten avgift står det följande  
”Avfallstaxan styr mot ett beteende som uppfyller nationella och regionala 
mål inom avfallshantering. Den främjar återanvändning, återvinning och 
miljöanpassad avfallshantering”.  
Ju mer vi sorterar desto billigare blir det för kommunens verksamheter. 
KKTAB håller på att titta över alla verksamheters möjligheter att göra rätt, 
därefter ta fram en kalkyl på de lösningar som måste till för att skapa rätta 
förutsättningar. Detta arbete kommer att pågå under 2021, med 
investeringskalkyl framtagen under sista kvartal 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Motion - Källsortering i kommunens verksamheter 
Remiss av motion � källsortering i kommunens verksamheter 
KF 2020-10-12 § 153 Motion - Källsortering i kommunens verksamheter 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Rune Larsen - KS 
Teknisk chef 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-01-14 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2020/359 
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 
2021-01-14 
Ert datum 
 

Sida 
2 (2) 

Diarienummer 
KS 2020/359 
Er beteckning 
 

Skickas till 
Teknisk chef 
eskrivning
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Vår handläggare 
sara.jonsson@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

Årsredovisning 2020 - Gemensamma 
hjälpmedelsnämnden 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige godkänner 
årsredovisningen och beviljar kommunens ledamot och ersättare i nämnden 
ansvarsfrihet samt noterar verksamhetsberättelsen och lägger den till 
handlingarna. 

Sammanfattning 
Den gemensamma Hjälpmedelsnämnden har översänt årsredovisningen och 
verksamhetsberättelsen för 2020. Årets redovisade resultat efter 
återbetalning av 9 494 400 kr till kunderna är 2 373 667 kr. Resultatet före 
återbetalning till kunder är 11 868 067 kr. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Gemensam hjälpmedelsnämnd 2021-02-26 § 9 och 10 
Årsredovisning 2020 - Gemensamma hjälpmedelsnämnden 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

Skickas till 
Hjälpmedelsnämnden 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-04-09 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/180 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
  

Organisationsnr 
212000-2056 

Sida 75 (550)

http://www.kungsor.se/


 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 

  
  
 2021-02-26  

 
 

Att  
  

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

Organ Gemensam hjälpmedelsnämnd 

Plats Digitalt möte 

Tidpunkt Fredagen den 26 februari 2021 

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

 

§ 9 Årsredovisning 2020 

HMC210004 

AnneChristine Ahl presenterar Hjälpmedelscentrums årsredovisning 2020 utifrån 
perspektiven invånare/patient, verksamhet/process, medarbetare och ekonomi. 

Årets redovisade resultat är 2,4 miljoner kronor. Resultatet före återbetalning till 
kunder är 11,9 miljoner kronor. 

Beslut 

1. Årsredovisningen godkänns överlämnas till huvudmännen. 

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

 

Vid protokollet 

 

Eva Wilhelmsson, mötessekreterare 

 

Justerat 2021-03-12 

 

Barbro Larsson Anna Nygren 
Ordförande Justerare 

 

Rätt utdraget intygas 2021-03-02 

  

Eva Wilhelmsson  
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RAPPORT 1 (25) 

Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva  

    

 

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

Godkänd av:  
 

 
 

Årsredovisning 2020 
 

Verksamhetstotal Hjälpmedelscentrum  
 

 
 

Hjälpmedelstekniker och hjälpmedelskonsulent anpassar gåstolen Meywalk  

till en patient som behöver mer stöd än vad en rollator eller gåbord kan ge. 
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RAPPORT 2 (25) 

Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva  

    

 

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

Godkänd av:  
 

SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING 

Sammanfattning av åtgärder och resultat  
Hjälpmedelscentrum har påverkats av pandemins effekter på sjukvården, men har med hög tillgänglighet 
erbjudit hjälpmedel med säkra arbetssätt, hög flexibilitet och genom aktiv prioritering.  

Hjälpmedelscentrums produktion anpassades under våren för att säkra tillgången till hjälpmedel då många 
leverantörer aviserade leveranssvårigheter. Längre fram på året blev det tydligt att pandemin medförde ett 
minskat antal beställningar av hjälpmedel, vilket tillsammans med ökad returnering av hjälpmedel och 
rekonditionering medförde minskade inköpskostnader. 

Ett stort antal smittskyddsåtgärder har vidtagits så att patienter, befolkning och förskrivare tryggt kunnat få 
tillgång till patientsäkra hjälpmedel samt möta Hjälpmedelscentrums medarbetare.  

Patientsäkerhetskulturen har förbättrats med ökad medvetenhet om patientsäkerhetsrisker och betydelsen 
av att arbeta förebyggande. 

Medarbetarenkäten visar förbättrade resultat och att målstyrningen har förtydligats. Efter vårens ökade 
sjuktal har dessa återgått till låga nivåer till följd av insatser för att minska smittspridning.  

Arbetet för att minska verksamhetens kostnader har genomförts med lageroptimering, ett omfattande och 
utökat arbete med prispressade upphandlingar samt effektiv rekonditionering som leder till hög 
återanvändningsgrad och ett bra förskrivningsstöd vilket ger förutsättningar för att hålla så låg prisnivå som 
möjligt. 

Årets redovisade resultat efter återbetalning av 9 494 400 kr till kunderna är 2 373 667 kr.  
Resultatet före återbetalning till kunder är 11 868 067 kr.  
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INVÅNARE/PATIENTPERSPEKTIV 

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer: 
Mål Indikator Mål  Utfall 2020 

God patientnöjdhet och delaktighet Respekt och bemötande, nationell patientenkät >90% 93,9  

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

Skapa effektiva vårdkedjor med värde för patienten 
Nationell patientenkäts indikator för respekt och bemötande var 93,9, en ökning med 5 % i jämförelse med 
2019. Enkäten skickades till patienter som varit på Hjälpmedelscentrum för utprovning av hjälpmedel med 
bland annat hjälpmedelskonsulent. Sedan föregående mätning har stöddokument för utprovning tagits 
fram som tydliggör förskrivares och hjälpmedelskonsulents roller.  

Överenskommelse gällande skolhjälpmedel har informerats till huvudmännen på en halvdagskonferens. I 
samverkan med Habiliteringscentrum kommer frågor hanteras i det gemensamma bedömningsrådet. 

Hjälpmedelsrådet har informerats om patientsäkerhetsarbetet, kognitiva hjälpmedel, omvärldsbevakning 
och ekonomiska begränsningar liksom om åtgärder på HMC med anledning av pandemin. Rådsbeskrivning 
och deltagande har setts över. Åtgärder för att öka delaktighet och medinflytande har genomförts. 

En instruktionsfilm om byte av batteri i rörelsevakt har tagits fram och publicerats på vårdgivarwebben. 
Filmen ger stöd till förskrivare och patienter och minskar antalet arbetsorder till hjälpmedelstekniker. En 
annan instruktionsfilm som beskriver hur man gör rent länkhjulen på en manuell rullstol har producerats. 
Den publicerades på instagram. En film om Hjälpmedelscentrum producerades i samband med 
Hjälpmedelsdagen till regionens väntrums-tv. Den vänder sig till alla som har ett hjälpmedel eller tror att 
man själv eller en anhörig skulle vara hjälpt av det.  
Tillgänglighet 

Andelen utprovningar som erbjudits inom 15 dagar är 86,7 %, en ökning med 7,9 procentenheter jämfört 
med 2019. Den ökade tillgängligheten beror på en aktiv prioritering av utprovningar och god samverkan 
och flexibilitet inom arbetsgruppen, och även på ett lägre inflöde p g a pandemin. 

Andelen slutförda reparationer inom 5 dagar är 91,2 %, en ökning med 4,1 procentenheter jämfört med 
2019. Med flexibel planering har hjälpmedel lagats åtskilt från patient i entré eller utomhus.  

Andelen besvarade telefonsamtal är 90,3 %, en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med 2019.  
Personen kan välja att bli uppringd eller vänta kvar tills samtalet besvaras. Om samtal som avslutats före 
2 minuters väntan exkluderas uppgår svarsfrekvensen till 97 %. Andelen besvarade samtal inom 6 min är 
98,4 %. Målen och mätmetod för telefontillgänglighet har setts över.  

Jämställdhetsperspektiv har integrerats i förskrivarutbildningarna.  

Regionens Hbtq-policy har uppmärksammats under Pride-veckan med flera aktiviteter i verksamheten. 
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Innovationsteamet1 startade på nytt i början av 2020 och har bedömt två innovationer utifrån kunskap om 
marknad och efterfrågan, på uppdrag från Region Västmanland Innovation.  

Genomförda åtgärder till följd av pandemin  
• Alla tillgängliga sängar allokerades till nya vårdplatser för covid-19.    

• Antalet andningshjälpmedel ökades för att möjliggöra behandling av andningssvårigheter.    

• Aktuella behov av hjälpmedel samt reparation av hjälpmedel prioriterades.   

• Tyngdtäckesrummet stängdes temporärt.  

• Lokalerna har anpassats med skyltar, markeringar samt plexiglas. 

• Studiebesöken begränsades kraftigt. 

• Hälsofrämjande och förebyggande insatser har begränsats eller ställts in. 

• Förbrukningsmaterial har skickats via post i högre utsträckning än tidigare. 

• Besök och utprovningar har genomförts med ett flertal åtgärder för att minska smittspridning. 

Kommande åtgärder 
Överenskommelsen om skolhjälpmedel ska följas upp under 2021. 

Mall och agenda för utprovning kommuniceras via HMC-info, på vårdgivarwebb och i förskrivarutbildning 
Grund. Agendan kommer att finnas tillgänglig i varje utprovningsrum på HMC. 

En film kommer att tas fram för att erbjuda digitala studiebesök. 

Samlad bedömning  
Hjälpmedelscentrum har med hög tillgänglighet erbjudit hjälpmedel med säkra arbetssätt med hög 
flexibilitet och genom aktiv prioritering. 

Ett antal åtgärder har vidtagits för att patienter, befolkning och förskrivare tryggt ska kunna möta 
Hjälpmedelscentrums medarbetare. 

 
 
  

 
1 Teamets uppdrag är att ta emot innovatörer med blivande hjälpmedel som inte är marknadssatta. 
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VERKSAMHET/PROCESSPERSPEKTIV 

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer: 
Mål Indikator Mål  Utfall  
Ökad användning av  
e-tjänster 

Öka antalet ärenden i 1177 Vårdguidens e-tjänster Öka 10 %  52 % 

Kortare ledtider (väntan) Andel patienter som erbjudits tid för utprovning inom 15 arbetsdagar 80 % 86,7 % 

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

83 % 91,2 % 

” Andel besvarade telefonsamtal hos kundtjänst  95 % 90,3 % 

” Andel leveranser enligt planerad leveransdag 95 % 96,4 % 

Löpande uppföljning Andel analyserade avvikelser med förbättringsförslag  5 % 
 Uthyrningsgrad, mäts via andel hjälpmedel hos kund 90 % 2,1 % 

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer 
Hjälpmedelscentrum övergick 2020 från att vara egen förvaltning till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 
Under året har Hjälpmedelscentrum ingått i området Nära vård men övergår 2021 till område Medicinsk 
diagnostik och teknik. 

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

Skapa effektiva vårdkedjor med värde för patienten  

Utveckla samverkan med länets kommuner och med regionen 
Flera stora inköp av medicintekniska produkter till särskilda boenden har genomförts i enlighet med en ny 
inköpsprocess. Det medför en effektiviserad inköpsprocess för kommunerna då de övergår från att hyra 
sängar till att istället köpa dem.  

Hjälpmedelscentrum har med många larminstallationer stöttat flera kommuner som haft överklagade 
larmupphandlingar. Västerås stad har infört GPS-larm som ersättning för ledsagarstöd och berörd personal 
har utbildats. Därefter har sex larm levererats. 

De nya serviceavtalen har implementerats.  

Hjälpmedelshandbokens gemensamma bestämmelser har omfördelats till enskilda hjälpmedelsområden. 
En uppföljning av förskrivarnas bedömning av hjälpmedelshandboken visar oförändrat resultat (3,5 av 5) 
jämfört med 2019. Webbplatsen har också omstrukturerats för att underlätta för förskrivarna.  

Utvecklade arbetssätt med hjälp av digitalisering 
Möjligheten till iterativ förskrivning av inkontinenshjälpmedel infördes i april och frigör tid för förskrivaren 
som anger de regler som ska gälla för förskrivningen. Därefter gör personal med beställarbehörighet ett 
avrop. Den iterativa förskrivningen ökar kostnadskontrollen då hela förskrivningen är förutbestämd 
gällande avrop och förbrukning. 

En digital sortimentskatalog har införts i beställningssystemet Sesam för att underlätta för förskrivarna. 
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Projekt Servicezoner har slutförts och systemstöd med geografisk uppdelning har implementerats där 
tekniker automatiskt tilldelas arbetsordrar. Utvärdering visar att effektmålen har uppnåtts. 

Projekt Automatisk fakturaavstämning är i genomförandefas, anpassningar och integrationsarbete pågår 
mot bland annat ekonomisystemet.      

Projekt för att utveckla självservicetjänster tillsammans med Inera och hjälpmedelschefsnätverket är i 
förstudiefas. I arbetet ingår ett steg där tjänstedesign använts för att fånga in patienternas behov. 
Förstudierapport samt kravspecifikation är i slutfas.  

Projekt för att effektivisera inköpsprocessen pågår med två stora leverantörer från Västmanland och 
Malmö som testar Sesamfiler. Projektet kommer att kräva en större anpassning i Sesam och kommer att 
involvera hjälpmedelschefsnätverket och Visma i nästa steg.   

Utveckling av serviceapplikation för teknisk service bevakas, två län har installerat applikationen i sin 
testmiljö men stoppat vidare testning i väntan på åtgärder från leverantör.    

En lagerapplikation har börjat användas för plockhanteringen av hjälpmedel på lagret i första hand. Tester 
har utförts och fungerar i det stora hela men arbete pågår för att få samma funktionalitet och möjligheter i 
applikationen som finns i datorn idag. Vi ser fler utvecklingsområden för appen och därmed en effektivare 
och kvalitetssäkrad produktion.   

Säkra kompetensförsörjning på alla nivåer  
Hjälpmedelscentrum stimulerar forskning och utveckling via utvärderingen av effekten av behandlings-
hjälpmedlet Mollii i samarbete med Mälardalens högskola (MDH), Habiliteringscentrum i Västmanland och 
Sörmland, samt i projekt Hälsa och välfärd i tre dimensioner med Mälardalens högskola. 

Antalet studiebesök har minimerats till följd av pandemin och endast fem större genomfördes i början av 
året. Under pandemin har endast prioriterade studiebesök genomförts. 

36 förskrivarutbildningar har genomförts, en del digitalt och andra med smittskyddsåtgärder. 

Hjälpmedelscentrums medverkan i MDH:s fysioterapeututbildning har erbjudits uppdelat på fler tillfällen 
för att hålla distans och även digitalt och med länk till digital förskrivarutbildning. 

Miljö   
Regionen är miljöcertifierad. I årets miljörevision ingick Hjälpmedelscentrum utan anmärkningar. 
Revisionens bedömning av styrkor och positiva observationer: 

• Arbetar systematiskt mot uppsatta miljöaktiviteter och mål, miljögrupp som arbetar effektivt med 
förbättringsförslag. 

• Mål att minska körsträcka genom att effektivisera avhjälpande och mindre underhåll. 

• Genomförde nya regler för kassation för hjälpmedel – kostnaden för att rekonditionering inte ska 
överstiga 50 % av nyanskaffning har höjts till 75 % med mycket bra effekt. 

• Höga resultat utifrån satta mål som övergång till lastbilar med biobränsle, återanvändande av sålda 
hjälpmedel, minska antalet resor relaterade till service av hjälpmedel. 
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Revisionens bedömning om förbättringsområden:  

• Utvärdering indikatorer och koppla koldioxidförbrukning till antalet utdelade hjälpmedel så att det 
inte ser ut som att fler utdelade hjälpmedel ger sämre miljöprestanda. 

 

Vecka 41 startade rekonditionering och återanvändning av försäljningsprodukterna toalettförhöjning  
Hi-Loo och rullstolsdyna Contur, efter att starten hade skjutits fram till följd av pandemin. Genom att 
återanvända fler produkter ökar vi hushållningen. En första utvärdering görs i samband med delårsrapport 
1 2021. 

Miljöteamets arbete har medfört ökat miljöengagemang. Den årliga inventeringen och riskanalyser av 
kemikalier har genomförts. 

Ett mål är att antalet körda mil ska minska då olika tekniker genomför avhjälpande och förebyggande 
underhåll i olika geografiska områden till följd av projekt servicezoner.  
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Produktion och dess påverkan av pandemin 
Produktion, inklusive MBH2 2019 2020 Förändring 
Antal beställningar 45 618 43 475 -5,2% 

Antal returer 32 376 33 159 2,3% 

Antal arbetsordrar rekonditionering 18 291 18 616 1,8% 
Antal konsulentremisser (utprovning) 1 205 1 093 -8,2% 
Antal arbetsordrar teknisk service (AU och FU) 12 701 11 552 -9,0% 
Antal kundtjänstsamtal 22 048 20 259 -8,1% 
Antal hämtordrar 19 419 18 847 -2,9% 

 
Pandemin har påverkat produktionens alla delar, både till följd av minskade beställningar och patienters 
och befolkningens minskade sökfrekvens, men framförallt av vårdens och omsorgens omställning till  
covid-19-vård.    

Antalet beställningar har minskat 5,2 %. 

Returerna har ökat med 2,3 % och antal arbetsordrar rekonditionering har ökat med 1,8 % jämfört med 
2019.  

Antalet konsulentremisser för utprovning har minskat med 8,2 % varav 8 % av utprovningarna har  
av-/ombokats till följd av pandemin. 

Antalet arbetsordrar för teknisk service har minskat med 9 % jämfört med 2019 till följd av pandemin, bland 
annat till följd av besöksförbuden, vilket medfört att en anhopning av förebyggande underhåll överförts till 
2021. 

I uppladdningstjänsten har 5 628 ärenden inkommit, en ökning med 58 % jämfört med 2019. 
Uppladdningstjänsten och nya tjänster i webSesam har ökat patientsäkerheten.  

  

 
2 Medicinska behandlingshjälpmedel som överfördes 2018. 
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Volymutveckling antal uthyrda hjälpmedel  
Volym uthyrda hjälpmedel (exkl. MBH) Utfall 2019 Utfall 2020 Förändring  
Volym individmärkta hjälpmedel 59 420 61 120 2,6% 
Volym huvudhjälpmedel 75 553 77 509 1,2% 

-varav regionfinansierat (individmärkt) 49 344 51 423 4,0% 
Familjeläkarenheter (Vårdval Västmanland) 32 831 34 353 4,6% 
Vårdval Västmanland (centralt konto) 8 646 8 785 1,6% 
Habiliteringscentrum 7 099 7 362 3,7% 
Övriga regionenheter 768 923 6,6% 

-varav kommunfinansierat (individmärkt) 9 935 9 628 -3,4% 
Arboga kommun 524 533 1,7% 
Fagersta kommun 462 449 -2,8% 
Hallstahammars kommun 668 675 1,0% 
Kungsörs kommun 271 262 -3,3% 
Köpings kommun 1 239 1 274 2,8% 
Norbergs kommun 180 226 25,6% 
Sala kommun 760 658 -16,4% 
Skinnskattebergs kommun 122 91 -25,4% 
Surahammars kommun 348 354 1,7% 
Västerås stad 5 361 5 106 -4,8% 

 

Volym uthyrda medicinska behandlingshjälpmedel3  
(MBH) 

Utfall 2019 Utfall 2020 Förändring  

Volym individmärkta MBH 3 884 4 063  4,6% 

 

Endast en måttlig total volymökning har skett under året. 

Totalt har kommunfinansierade uthyrda hjälpmedel minskat 3,4 %. En orsak är att flera kommuner slutat 
att hyra sängar och istället köper in dessa till sin verksamhet. 

Antalet uthyrda individmärkta MBH har ökat med 4,6 % i jämförelse med 10 % ökning 2019.  
Årets volymökning för MBH är större än övrigt sortiment. Antalet förskrivningar av individmärkta MBH har 
minskat med 15 % jämfört med 2019.  

Under året har 7 514 tillbehör/förbrukningsartiklar levererats, en ökning med 8,8 % i jämförelse med 2019.  

  

 
3 Medicinska behandlingshjälpmedel som överfördes till Hjälpmedelscentrum 2018. 
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Patientsäkerhet  
200 avvikelser4 har registrerats i Synergi jämfört med 174 under 2019, en ökning med 13 %.  

185 av dessa har registrerats internt, endast 15 har inkommit till Hjälpmedelscentrum.  

• 24 negativa händelser/tillbud/iakttagelser med hjälpmedel inblandade jämfört med 20 förgående 
år, en ökning med 5 %. 12 har efter utredning anmälts till Läkemedelsverket och 2 till är på väg. En 
har lyfts till regionens patientsäkerhetsteam.   

• 58 avvikelser till särskilda boenden p.g.a. sen anmälan av ändrad betalare, 17 % färre än 2019.  

• 19 avser felaktiga leveranser.  

• 13 avser elrullstolar (4 förvaring, 4 förskrivning och 5 stöld). 

• 11 avvikelser avser brister i registrering vid uttag av antidecubitusmadrass5 från sjukhusförråd. 

• 8 avser avsteg från rutin eller avsaknad av rutin. 

• 5 avser klagomål från kunder. 

• 15 förbättringsförslag har skickats till förskrivare, jämfört med 9 år 2019.  

• 5 avser inkontinenshjälpmedel. 

• 18 avser arbetsmiljö och redovisas under medarbetarperspektiv.  

• 12 avser inspektioner/egenkontroller och riskbedömningar. 

• 7 riskhanteringar cirkulärt flöde har registrerats. 

• 5 övriga.  

426 avvikelser har registrerats i webSesam vilket är samma antal som 2019.  

• 361 avser felaktiga leveranser av hjälpmedel/tillbehör, en ökning med 4 % jämfört med 2019. 

• 33 orsakas av fel från leverantör.  

• 15 tillbud varav 5 överförts till Synergi. 

• 32 övriga med ett fåtal avvikelser i olika delprocesser. 

• 7 har skickats till förskrivare. 

• 7 negativa händelser som överförts till Synergi. 

Patientsäkerhetskulturen är hög. Det ses i en ökad vilja att registrera avvikelser liksom i proaktivt arbete i 
flera team. Det hållbara säkerhetsengagemanget var 87,7 %. Hantering av avvikelser sker med omedelbara 
åtgärder och inom en månad med analys och åtgärder. Processen vid avvikelser av medicintekniska 
produkter som utvecklades 2019 har god effekt. 

 
4 Inkl. inspektioner/egenkontroller och riskbedömningar 
5 En avvikelseregistrering som påbörjades i november månad och speglar bara två månaders avvikelser 
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Genomförda förbättringsåtgärder  
• Samtliga avvikelser har tagits upp med berörd personal. 

• Utbildning av logistikpersonal i insulinpumpar. 

• Hjälpmedelsreparatörer har uppdaterat rutiner och nivåer på rekond/skrotning. 

• Översyn av processen formgjutna insatser pågår.  

• Kriterier för förskrivning av elrullstolar har setts över. 

• Åtgärd på logistiken efter avvikelser om koppling larm, Bure ståplatta samt glidlakan. 

• Rättat ersättningskedja. 

• Tre avvikelser har lyfts till respektive team till olika översyner. 

• Lagerhylla har märkts upp med information för logistikpersonal. 

• Översyn rekonditionering av Vicair-dynor. 

• Kontaktvägar till förskrivare utvecklas för kontakt vid uppföljning eller utbytesbehov. 

 

126 avvikelser har skickats till leverantörer gällande leveransförsening, felleverans eller produktavvikelse i 
jämförelse med 238 avvikelser 2019, en minskning med 47 %. Skillnaden kan delvis förklaras i att vi inte 
köper produkter med stora kvalitetsproblem och dels att antalet hjälpmedel som köpts in har minskat.  

Arbetsmiljöförbättringar redovisas under arbetsmiljö. 

En partsammansatt riskanalys har genomförts gällande Medicintekniska rådets rekommendation om att 
inte förskriva tyngdtäcken. I riskanalysen har förskrivande verksamheter, fackliga företrädare och 
intressentorganisationerna Attention, Nationell Samverkan för Psykisk Ohälsa, Funktionsrätt Västmanland 
samt Autism- och Aspergerförbundet deltagit med stort engagemang.   

Inkontinenshjälpmedel  

Antal personer som förskrivits inkontinenshjälpmedel 2020 
Åldersintervall Kvinna Man Totalt 
-19 142 206 348 
20-64 809 513 1 322 
65-79 1 677 1 323 3 000 
80- 2 840 1 557 4 397 
Totalt 5 468 3 599 9 067 

 

Den totala kostnaden för inkontinenshjälpmedel blev 32 116 824 kr, en ökning med 11,4 % jämfört med 
2019. En anledning är ett nytt sortiment med prishöjning per produkt liksom att förskrivningar av allt-i-ett-
skydd har ökat med 32 %. Kostnaden för tappningskatetrar har minskat med 12 %.  
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Fler personer har förskrivits inkontinenshjälpmedel jämfört med 2019, en ökning med 14 %.   
60 967 beställningar har genomförts, en ökning med 291 beställningar (0,5 %) jämfört med 2019.  

För att höja grundkompetensen utvecklas förskrivarutbildningarna inkontinenshjälpmedel grund, 
upphandlat sortiment samt en utbildning för inkontinensombud. 

I samarbete med Högskolan i Dalarna har ett fristående kostnadsfritt kurspaket erbjudits6 och tio 
förskrivare från Västmanland har genomfört utbildningen.  

En dokumentationsmall, utformad enligt vårdprogrammet blåsdysfunktion/urininkontinens och Nationellt 
nätverk för inkontinens checklista, har införts för sjuksköterskor i primärvården för att effektivisera och 
standardisera journalföringen. Iterativ förskrivning har införts, se sidan 5. 

Beslut utanför sortiment och regelverk 
Beslut gällande hjälpmedel utanför sortiment och regelverk 1 januari - 31 december 2020 

Antal beviljade beslut utanför sortiment och 
regelverk  

Kostnad kr          

Roterbar vårdsäng Rotobed el 
Ståhjälpmedel R82 Meerkat 
Skyddshjälm Ribcap 
Innowalk, 3 ärenden beviljade med delad 
finanseringsrisk 
Påhängshjul till rullstol Freewheel, utanför regelverk 
Förflyttningshjälpmedel Sara Stedy, 3 ärenden 
Karbonhandske beviljad med delad finanseringsrisk 
Rullstol Kelvin 
Tyngdkrage, 2 ärenden 
Våg till taklyft 
Kylväst/-keps, 2 ärenden utanför regelverk 
Stol Krabat 
Armbandsklocka Wobl med vibration, 2 ärenden 
Racerunner 
Tyngdväst Balance  
Dubbelförskrivning elrullstol/ 2 med elfunktion, 5 
ärenden utanför regelverk 
Specialrullstol Ti-Arrow 
Trehjulig rullstol med trampor, specialanpassad 

Inköpt före 2020 med delad finansieringsrisk 
19 700 
1 973 
2 x 290 000, 1 kostnadsredovisas 2021 
 
5 755 
2 x 12 850 samt 1 inköpt före 2020 
5 100 (handske), aggregat återlämnat efter testperiod 
Inköpt före 2020 
2 x 700  
13 286 
kostnadsredovisas 2021 
29 900 
2 x 531 
20 000 
2 350 
49 300, 80 000, 41 900, 41 800, 1 kostnadsredovisas 2021 
 
kostnadsredovisas 2021 
kostnadsredovisas 2021 

29 ärenden har beviljats varav 4 ärenden med delad finansieringsrisk. Förutom dessa har 5 ärenden med 
nya varianter av drivaggregat efter upphandling hanterats i denna form och 9 ärenden har avslagits. Flera 
(4 st) avslag berör önskemål om dubbelförförskrivning elrullstol/2 med elfunktion.  
Antalet ärenden är lika jämfört med 2019. 

 
6  Vård och behandling vid blås- och tarmdysfunktion 7,5 hp, Grundläggande kunskap inom inkontinensvård, 4,5 hp, Vård vid 
tarmdysfunktion 1,5 hp och Katetervård och behandling 1,5 hp 
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Genomförda åtgärder till följd av pandemin   
• Förebyggande underhåll av hjälpmedel på särskilda boenden stoppades av besöksförbudet.   

• Rekonditioneringen förstärktes för att säkra leveranser för covid-19 och övrig vård.  

• Lagernivåer av andningshjälpmedel förstärktes på lungmottagningen.  

• Intensivvårdsavdelningen fick tillgång till andningshjälpmedel.  

• Sängar för covid-19-vård till Kungsör, Västmanlands sjukhus Köping och Fagersta.   

• Lagernivåer utökades för att säkra leveranserna trots aviserade produktionsproblem.  

• En handlingsplan för prioritering av produktionen i händelse av hög frånvaro har tagits fram.  

• Engångsvisir producerades för att bistå Västerås stads hemsjukvård.  

• Införandet av ökat cirkulärt flöde sköts fram till oktober.  

• Förskrivarutbildningar har till stor del genomförts med åtgärder för att hålla distans. Då det 
bedömts möjligt har deltagande online via Teams erbjudits. 

• Städning av lokaler har förstärkts och följts upp. 

• Interna möten har hållits i större lokal eller på distans via Teams. 

• Utprovningar har genomförts på alternativa sätt, via telefonrådgivning, i förväg iordningsställt 
hjälpmedel till förskrivare, utprovning med enbart hjälpmedelskonsulent samt på distans. 

• Det förebyggande underhållet återupptogs under hösten i alla områden. 

Kommande åtgärder 
Digitaliseringen fortsätter enligt programplan under kommande år. 

Den ökade rekonditioneringen av försäljningshjälpmedel kommer att utvärderas under våren. 

En översyn av äldre hjälpmedel som finns hos patienter har påbörjats.  

Arbetet med åtgärder för ekonomi i balans fortgår.  

Riktad utbildning från leverantörer till hjälpmedelsreparatörer för ökad kompetens. 

Informationsstöd för rekonden läggs i ledningssystemet och länkas till Sesam. 

Samlad bedömning 
Genom ett stort antal åtgärder har verksamheten vidmakthållits trots pandemin. Rekonditionering av 
hjälpmedel har ökat. Alla andra indikatorer visar minskade behov och antalet beställningar av hjälpmedel 
har minskat. Verksamheten har levererat utifrån behov och förbättringsarbetet har vidmakthållits. 

Effektivisering av hjälpmedelsverksamheten genom ändrade arbetssätt med digitalt stöd pågår och 
beräknas omfatta flera år framåt.  

Patientsäkerhetskulturen har förbättrats med ökad medvetenhet om patientsäkerhetsrisker och betydelsen 
av att arbeta proaktivt. Verksamhetens arbete för ökad hållbarhet har ökat.  
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MEDARBETARPERSPEKTIV 

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer: 
Mål Indikator Målvärde Utfall 2020 
HMC ska vara en attraktiv 
arbetsgivare 

Hållbart medarbetarengagemang (HME)  Öka (83,3 år 
2019) 

85,5 

” Sjukfrånvaro <6 % 5,5 % 

” Personalrörlighet totalt <8,5 % 2,53 % 

Löpande uppföljning Antal rehabiliteringsärenden 
Antal arbetsmiljöavvikelser totalt 
Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (stickskador, hot/våld) 

 17 
18 
1 (0/1) 

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

Arbetsmiljö 

Genomförda arbetsmiljöåtgärder:  
• Utökade parkeringsplatser,  

• riskanalys av cirkulärt flöde på logistiken, 

• transport har skapat nya rutiner vid hämtning och lämning för säker leverans, 

• förbättrad hantering av teknikskrot och batterier på ny återvinningsyta,  

• nya utrymningsområden och utrymningsplaner, 

• inköp av ny och säkrare bandsåg, 

• utbildning i svarvteknik för att öka säkerheten, 

• uppdelning av geografiska områden per tekniker för en jämnare arbetsbelastning, 

• skyddsrond med inriktning minskad smittspridning och motverka hot om våld,  

• larmövningar både gällande brand och hot om våld,  

• distansarbetande medarbetares arbetsmiljö har följts upp7 med individuella åtgärder, 

• åtgärder i kundtjänst med reflektionstider, teamschatt och för mindre trängsel vid disken.  
 

Genomförda arbetsmiljöåtgärder till följd av covid-19  
Riskanalys8 har påvisat 18 risker och 74 vidtagna åtgärder, allt ifrån uppdatering av kunskapen om basala 
hygienrutiner via e-utbildning med fokus på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning 
till rutiner vid patientbesök i hem, särskilt boende och på Hjälpmedelscentrum. 

 
7 Prevents checklista för distansarbete 
8  https://vira.regionvastmanland.se/admin/softadmin.aspx 
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Fysiska skyddsåtgärder har införts såsom skyddsutrustning, utglesning av arbetsplatser, hostskydd i 
personalutrymmen och utökning av tvättmöjligheter för personalkläder. Distansarbete har möjliggjorts då 
så varit lämpligt.  

Åtgärderna för att förhindra smittspridning har medfört att det inte varit någon intern smittspridning på 
Hjälpmedelscentrum, men en vid studiebesök inom annan verksamhet. 

Smittspårning genomförs då medarbetare insjuknat i covid-19.  

Säkra kompetensförsörjning på alla nivåer  
För att öka den digitala grundkompetensen har kompetensutveckling genomförts, till viss del finansierat 
med TLO-medel.  

Kompetensförsörjningsplanen har uppdaterats. 

Insatser har genomförts för sysselsättning för invånare som varit långt ifrån arbetsmarknaden. 

För att öka kunskapen om forskning samt för att kunna arbeta med evidensbaserade arbetsmetoder har en 
kompetensutvecklingsinsats påbörjats.  

Analys av det verksamhetstotala resultatet från årets medarbetarundersökning  
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Medarbetarenkäten9 visade ett förbättrat resultat i 11 av 12 indikatorer och en prestationsnivå på 80,4. Det 
hållbara medarbetarengagemanget (HME) har ökat från 83,3 till 85,5. Det tolkas dels som resultatet av de 
åtgärder som genomförts i enheterna utifrån enhetens behov och verksamhetstotalt för att tydliggöra en 
gemensam bild av utmaning, vision och mål och målstyrning. Andra insatser för arbetsmiljön som 
redovisats tidigare är också bidragande faktorer.  

 

 
Sjukfrånvaron har endast ökat 0,1 % jämfört med 2019, framförallt till följd av minskad långtidsfrånvaro. 
Korttidsfrånvaron har ökat marginellt vilkas tolkas vara en följd av åtgärder för att förhindra smittspridning 
samt möjliggörande av distansarbete för medarbetare med lätta symtom från övre luftvägarna och där 
arbetsuppgifterna möjliggjort detta.  

Hjälpmedelscentrum arbetar kontinuerligt med stöd till medarbetare vid sjukdom och för att identifiera 
tidiga signaler på ohälsa för att förebygga sjukskrivning. Tidig uppföljning och rehabiliteringssamtal med 
medarbetare med tendens till ökad sjukfrånvaro har genomförts. 15 av 17 rehabiliteringsärenden har 
avslutats. 

 
9 Höga värden är önskvärda utom på arbetsrelaterad utmattning och arbetstakt 
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Arbetsmiljöavvikelserna har minskat jämfört med 2019, framförallt till följd av minskade tillbud, inga 
allvarliga personskador har uppstått. Flera åtgärder har genomförts för att förebygga olycksfall, bland annat 
svarvutbildning för anpassningstekniker, lyftteknik, översyn av arbetssätt tyngdtäcken och av förvaring av 
hjul på lagret.  

Personalrörlighet 

 
2019 2020 

  
Andel avgångar 

 (%) 
Antal avgångar 
(tv-anställda) 

Andel avgångar 
 (%) 

Antal avgångar 
(tv-anställda) 

Extern avgång egen begäran 2,57% 2 2,53% 2 
Extern avgång pension 1,29% 1   

Delsumma: 3,86% 3 2,53% 2 

Intern inom förvaltningen 2,57% 2   
Delsumma: 2,57% 2   
Summa: 6,43% 5 2,53% 2 
Genomsnittligt antal anställda 78  79  

Kommande åtgärder  
Kompetensutveckling för att öka den digitala kompetensen och kunskapen om forskning och 
evidensbaserade metoder fortsätter under 2021.  

En handlingsplan utifrån medarbetarenkät tas fram enhetsvis i början av 2021. 

En utrymningsdörr kommer att installeras i garaget, två dörrar kommer förses med glas för ökad säkerhet. 

Samlad bedömning  
Verksamhetens proaktiva insatser för att förhindra smittspridning har varit framgångsrika och medfört låga 
sjuktal. Stöd vid sjukdom och rehabilitering har genomförts liksom tidigare år.  
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Medarbetarenkäten uppvisar förbättrade resultat trots pågående pandemi. De insatser som gjorts för att 
förtydliga målkvaliteten har haft resultat.  

Den ökade säkerhetsmedvetenheten och genomförda åtgärder har medfört att antalet tillbud har minskat. 

Arbetet för att öka den digitala grundkompetensen har tillsammans med åtgärder för att begränsa 
smittspridning medfört en ökad digital kompetens hos medarbetarna.  
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EKONOMIPERSPEKTIV 

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

Årets resultat – översikt 
Årets redovisade resultat är 2 374 tkr. Resultatet före återbetalning till kunder är 11 868 tkr. 

 

 

 Bokslut 2019 tkr Budget 2020 tkr Bokslut 2020 tkr 

INTÄKTER    

Hyra 114 402 113 608 115 753 

Återbetalning av resultat -6 215 0 -9 494 

Försäljning 18 279 16 855 17 685 

Egenavgifter 341 340 336 

Serviceavtal 2 592 2 710 2 347 

Inkontinenssamordning 1 018 1 048 1 048 

Övriga verksamhetsintäkter 1 953 1 893 3 652 

SUMMA INTÄKTER 132 370 

 

136 454 131 327 

 KOSTNADER    

Personalkostnader 42 121 45 348 43 549 

Tekniska hjälpmedel 34 007 34 325 29 955 

Övriga material, varor 181 191 249 

Lokaler 6 573 6 540 6 410 

Frakt och transport 1 309 1 575 1 819 

Avskrivningar hjälpmedel 31 376 30 145 31 769 

Avskrivningar övrigt 717 674 695 

IT-kostnader 3 661 4 019 3 736 

Övriga kostnader 9 062 12 100 9 396 

Finansiella kostnader 1 809 1 537 1 375 

SUMMA KOSTNADER 130 816 

 

136 454 128 953 

 RESULTAT 1 554 0 2 374 
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Bruttokostnadsutveckling 
• Total bruttokostnadsförändring jämfört med föregående år är en minskning med 1 863 tkr och 

1,4 %. 

• De totala kostnaderna är 7 501 tkr lägre än budgeterat. 

• Avvikelsen på 7 501 tkr beror framför allt på följande händelser: 

o Lägre personalkostnader till följd av sjukfrånvaro, utlåning av personal till covid-IVA, 
föräldraledigheter och vakanta tjänster delar av året samt inställd intern utbildningsdag för 
hela verksamheten. 

o Dämpad beställningstakt och ökad returtakt från kunder samt högre andel 
rekonditionerade hjälpmedel medför lägre inköp av hjälpmedel och tillbehör. 

o Ökade kostnader för värdeminskning av inventarier främst på grund av tidigarelagda inköp 
orsakade av pandemin. 

o Lägre kostnader för utrangering av inventarier. 

 
• Arbetad tid 

o Den arbetade tiden är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år trots ökad 
frånvaro. Det förklaras av att hjälpmedelstrategen överfördes till Hjälpmedelscentrum 
liksom anställning av personer långt från arbetsmarknaden.  
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Analys av årets resultat i relation till budget – händelseöversikt 
Resultatet beror framförallt på följande händelser: 

• Högre intäkter för både uthyrning och försäljning av hjälpmedel som beror dels på ökat behov på 
grund av covid-19, dels på att kunderna inte har haft möjlighet att genomföra planerade 
besparingsåtgärder.  

• Årets kundåterbetalning uppgår till 9 494 tkr.  

• Pandemin påverkar möjligheterna att utföra avhjälpande och förebyggande underhåll hos kunder 
vilket har påverkat tjänsteintäkterna negativt. 

• 1 647 tkr har erhållits i ersättning för merkostnader orsakade av covid-19. 

• Sjukfrånvaro, utlåning av personal till covid-IVA, uttag av tillfällig föräldraledighet och vakanta 
tjänster under del av året samt inställd intern utbildningsdag för hela verksamheten sänker 
personalkostnaderna.  

• Dämpad beställningstakt och ökad returtakt från kunder samt högre andel rekonditionerade 
hjälpmedel medför minskade inköp av hjälpmedel och tillbehör. 

• Covid-19 har medfört att utbildningar ställts in, vilket medfört lägre utbildningskostnader. 

• I samband med översyn av brandsäkerhet har skyltar och brandutrustning köpts in. Av 
arbetsmiljöskäl har även en ny dörr installerats till svetsrummet och den stora grinden in till det 
inhägnade området är åtgärdad. 

• Ökade kostnader för avskrivning (värdeminskning) av investeringar beror dels på en investering i 
tvättmaskiner och torktumlare för att personalen ska ha rena arbetskläder varje dag, dels att inköp 
av hjälpmedel har tidigarelagts på grund av pandemin. Ökade säkerhetslager under våren av främst 
MBH och sängar på grund av ökat behov både inom regionen och kommunerna samt att flera 
leverantörer aviserade leveranssvårigheter. Utöver det har vi en tung lastbil som vi avser att sälja 
snarast möjligt. Den är ersatt av en ny tung lastbil. 

Genomförda och planerade åtgärder för att hantera ev. avvikelse mot budget 
En ekonomisk analys har genomförts för långtidshyra av standardsäng till verksamhet10 som visar att 
införande av långtidshyra medför merkostnader till följd av manuell process för hantering av avtal, 
registrering, uppföljning med mera. Analysen visar också att det är kostnadseffektivt att köpa säng från 
Hjälpmedelscentrum istället för att hyra standardsängar eller göra egna upphandlingar. Informationen om 
detta har medfört en förskjutning från att hyra till att köpa standardsängar till särskilda boenden. 

En intern genomgång av förekomst av tjänsteköp utan avtal har visat att följsamheten till regelverk är god. 
Vi ser inget behov av ytterligare upphandling av tjänster. 

Arbetet med att förbättra processerna med stöd av digital teknik och effektiva arbetssätt har pågått under 
året och fortsätter kommande år. 

 
10 Ej personförskrivna hjälpmedel 
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Säkerhetslager har minskats efter översyn under hösten. 

Genomförda och planerade åtgärder för en ekonomi i balans (EiB) 
Av den totala planen på 3 700 tkr fram till 2022 var utfallet 535 tkr 2019 och 1 287 tkr 2020. Den totala 
kostnadssänkningen hittills är 1 822 tkr.  

Kategori EiB Plan ekonomisk effekt 2020 Årets utfall Avvikelse 

Personal 24 tkr 0 tkr 0 tkr 

Material och tjänster 750 tkr 1 231 tkr 481 tkr 
Övriga verksamhetskostnader 0 tkr 56 tkr 56 tkr 
Summa: 774 tkr 1 287 tkr 537 tkr 

Personal 
• Besparingen genomfördes i sin helhet 2019. 

Material och tjänster 
• Arbete pågår tillsammans med Förvaltningen för digitaliseringsstöd för införande av förändrat 

arbetssätt med stöd av digital teknik för automatisk fakturakontroll i Sesam. 
• Nytt regelverk från 2020 där vissa enklare hjälpmedel i hemmet har övergått till egenansvar. 

Uppnådd kostnadssänkning uppgår till 371 tkr.  
• Ett operativt lagerteam har bildats som arbetar tillsammans med hjälpmedelsteamen för att 

optimera lagernivåer. Genomgång av lager i servicebilar och fasta inköpskvantiteter i Sesam, 
översyn av högfrekventa artikelgrupper, nivån på säkerhetslager och administrativa avgifter från 
leverantörer är exempel på aktiviteter. Hittills uppnådd besparing uppgår till 341 tkr. 

• Flera områden har upphandlats. Hittills har kostnaderna sänkts med 519 tkr, vilket främst avser 
batterier och respiratorer. Flera upphandlingar pågår eller kommer att startas.  

• En förstudie är gjord avseende att vissa försäljningshjälpmedel lämnas tillbaka till HMC, 
rekonditioneras och återanvänds. En pilot startade vecka 41 efter en viss förskjutning på grund av 
covid-19. 

Övriga verksamhetskostnader 
• Verksamhetsintern säkerhetssamordnare avslutad vilket medför en besparing på 56 tkr. 

Kommentar Ekonomi i balans 
Införande av förändrat arbetssätt med stöd av digital teknik för automatisk fakturakontroll i Sesam 
beräknas ske 2021. Det kommer att spara både tid och resurser samt kvalitetssäkra processen.   

Arbetet med lageroptimering pågår och fortsätter kommande år. Det är ett stort arbete som involverar 
många delar.  
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Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva  

    

 

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

Godkänd av:  
 

Merkostnader covid-19 
Kontogrupp Utfall 2020 Kommentarer 

Personalkostnader 0 tkr Kostnaderna för sjuklön har ökat med 57 % under perioden april - 
december jämfört med föregående år, men det är svårt att veta hur 
mycket som är orsakat av covid-19. Dessutom har personal lånats ut 
till covid-avdelningar på sjukhuset under del av året, vilket sänker 
personalkostnaderna. 

Material och tjänster 214 tkr Främst arbetskläder, hostskydd, munskydd, handsprit, handskar, 
visir och informationsmaterial. 

Hjälpmedel och tillbehör 1 643 tkr Främst ökat behov av sängar och madrasser både inom 
Västmanlands sjukhus och kommunerna. Utökning av säkerhetslager 
av både andningshjälpmedel och tillbehör hos lungkliniken. Tio 
insulinpumpar köptes in efter avstämning med förskrivarna när 
leverantören aviserade leveranssvårigheter. Nio av dessa 
utrangerades i december 2020. På grund av ny teknik i de nya 
pumparna som kom i september 2020 är det ingen som vill förskriva 
modellen som köptes in i mars. 

Summa: 1 857 tkr  

Investeringsredovisning 

Investeringar - bokslut 2020, belopp i tkr  
Hjälpmedel 
varav: 

Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 

Förflyttning 14 266 16 292 10 939 

Kommunikation/kognition 3 848 4 799 3 243 

Behandling 8 680 10 346 9 095 

Insulinpumpar 2 722 3 370 3 897 

MBH 4 451 5 616 2 293 

Övriga hjälpmedel 4 427 4 877 4 678 

Övriga maskiner och inventarier 294 0 84 

Bilar och transportmedel 959 0 845 

Summa 39 647 45 300 35 074 

Resultat, analys 
Från 2019 års investeringsbudget har outnyttjad del på 2 247 tkr överförts till 2020 och den har nyttjats till 
inköp av hjälpmedel samt 3 tvättmaskiner och 2 torktumlare för att uppnå basala hygienrutiner. 
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Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva  

    

 

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

Godkänd av:  
 

Från 2018 års investeringsbudget har outnyttjad del på 950 tkr överförts till inköp av en tung lastbil. 
Upphandlingen påbörjades 2019 och har avslutats. Anskaffningsvärde var 845 tkr.  

Minskningen av investeringar i förflyttningshjälpmedel jämfört med föregående år består främst av 
motordrivna rullstolar 2 276 ktr (57 %), manuella rullstolar 653 tkr (19 %) och rollatorer 625 tkr  
(19 %). 

Även inom MBH ser vi minskningar inom alla produktgrupper med totalt 2 158 tkr (48,5 %). Områdena 
andningshjälpmedel har minskat med 1 123 tkr (38 %), syrgas 350 tkr (60 %), hostmaskiner 305 tkr (58 %). 
Ingen nutritionspump köptes in 2020 jämfört med två föregående år (380 tkr). 

Inköp av vissa hjälpmedel har tidigarelagts på grund av covid-19. Vårens ökade säkerhetslager av främst 
MBH och sängar har nu återgått till normala nivåer. Returer av sängar ökade efter sommaren. 

Även inköp av insulinpumpar motsvarande ca 1-2 månaders behov tidigarelades enligt överenskommelse 
med förskrivarna under våren, då leverantören aviserade leveranssvårigheter. Ett nytt avtal trädde ikraft i 
september 2020 och i det ingår en ny modell av insulinpump som förskrivarna anser är betydligt mer 
patientsäker. Därför vill de inte förskriva den modell av insulinpump som köptes in under mars 2020. Det 
medför att nya insulinpumpar köps in vid förskrivning. 

Av behandlingshjälpmedlen stod tyngdtäcken för en ökning på ca 600 tkr till följd av intensivt arbete på 
barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) under våren. Arbetssättet har ändrats från att förskrivarna själva kunde 
förskriva tyngtäcken i webSesam till att hjälpmedelskonsulent alltid måste konsulteras och vi ser nu att 
inköpsbehovet har dämpats. Dessutom har 2 bladderscan köpts in för uthyrning till särskilt boende och 
hemsjukvården i Västerås stad.  

Pandemin har medfört färre förskrivningar av hjälpmedel samtidigt som returer och rekonditionering har 
ökat något. Det har medfört minskat investeringsbehov. Av 2020 års investeringsbudget på totalt 45 300 tkr 
överförs 13 318 tkr till nästa år. 

Samlad bedömning 
Det pågående arbetet med lageroptimering förväntas ge effekt på framtida investeringsbehov. Ett operativt 
lagerteam har bildats. Teamet arbetar initialt med att analysera parametrar i verksamhetssystemet Sesam 
som styr beställningspunkter och orderstorlek. Genomgång av lager i servicebilar, översyn av högfrekventa 
artikelgrupper och nivån på säkerhetslager är andra exempel på aktiviteter som har genomförts under året. 

Ökad rekonditionering av returnerade hjälpmedel medför lägre investeringsbehov. 

Inför budgetarbetet efterfrågas varje år kundernas bedömning och hjälpmedelsbehov två år framåt. 
Kundernas svar bildar underlag till budget. Volymerna fluktuerar över månader och år vilket medför att 
förvaltningens kärnverksamhet är mycket svår att budgetera och prognosticera. 

Ett omfattande och utökat arbete med prispressade upphandlingar, effektiv rekonditionering som leder till 
hög återanvändningsgrad och ett bra förskrivningsstöd ger förutsättningar för att hålla så låg prisnivå som 
möjligt. 
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Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva  

    

 

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

Godkänd av:  
 

INTERN REFERENS 
Denna rapport behandlas av Hjälpmedelsnämnden 2021-02-26. 

Diarienummer: RVxxxx 

BILAGOR 
1. Verksamhetsrapport 
2. Investeringsbilaga 
3. Tabell för förvaltningsanpassad intäkts- och bruttokostnadsredovisning och avvikelse helårsprognos 
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Intäkts- och bruttokostnadsutveckling och avvikelse budget 
Hjälpmedelscentrum 2020 

 

     

     
Intäkter Förändring 

intäkter jmf fg 
år, Tkr.           
(Plus: Ökning av 
intäkter, Minus: 
Minskning) 

Förändring 
intäkter jmf fg 
år, procent.          

(Plus: Proc ökning, 
Minus: Proc 
minskning ) 

Avvik mot ack 
budget, Tkr.                
(Plus: Överskott, 

Minus:Underskott ) 

Försäljning och uthyrning av tekniska 

hjälpmedel 752 0,6% 2 971 

Återbetalning av resultat -3 279 52,8% -9 494 

Övriga intäkter 1 484 26,7% 1 486 

Totalt intäkter -1 043 -0,8% -5 127 

    

    
Kostnader Förändring 

kostnader jmf 

fg år, tkr.                   
(Plus:Ökning av 

kostnader, Minus: 

Minskning) 

Förändring 

kostnader jmf 

fg år, procent.                
(Plus: Proc ökning, 

Minus: Proc 

minskning) 

Avvik mot ack 

budget, tkr.                
(Plus: Överskott, 

Minus: Underskott) 

Personalkostnader totalt 1 428 3,4% 1 799 

Varav lönekostnader egen personal 954 3,4% 982 

Varav sociala avgifter 446 3,4% 450 

Varav övr pers.kostn. egen personal 28 4,3% 367 

Varav inhyrd personal (int+ext) 0   0 

Inköpskostnader tekniska hjälpmedel -4 052 -11,9% 4 370 

Avskrivningar hjälpmedel och övrigt 370 1,2% -1 645 

Övriga kostnader 391 1,7% 2 977 

Totalt bruttokostnader -1 863 -1,4% 7 501 

        

Resultatets avvikelse mot budget     2 374 
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Intäkts- och bruttokostnadsutveckling och avvikelse budget 
Hjälpmedelscentrum 2020 

 

    
Förändring arbetad tid Förändring 

utfall jmf fg år, 

timmar 

Förändring 

utfall jmf fg år, 

procent 

Motsv antal 

årsarbetare 

Förändring arbetad tid totalt 318 0,3% 0,18 

Varav arbetad tid egen personal 318 0,3% 0,18 

Varav internt inhyrd personal 0   0,00 

Varav externt inhyrd personal 0   0,00 
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Förvaltning/verksamhet: HSF/Hjälpmedelscentrum

Investeringar 

Bokslut 2020-01-01 - 2020 -12 - 31

Belopp i tkr

Bokslut Budget Utfall Utfall Utfall Prognos Prognos Avvikelse

2019 2020

perioden inköp 

2020 utifrån 

budget 2018

perioden 

inköp 2020 

utifrån budget 

2019

perioden inköp 

2020 utifrån 

budget 2020

inköp 2021 

utifrån budget 

2020

Inköp 2021 

utifrån budget 

2019

budget - utfall 

2020

Investeringsutgifter

Tekniska hjälpmedel 

Förflyttning 14 266 16 292 10 939 13 318 5 353

Kommunikation 3 848 4 799 3 243 1 556

Behandling 8 680 10 346 1 000 8 095 2 251

Insulinpumpar 2 722 3 370 1 163 2 734 636

Medicinska behandlingshjälpmedel 4 451 5 616 2 293 3 323

Övriga tekniska hjälpmedel 4 427 4 877 4 678 199

Summa Tekniska hjälpmedel 38 394 45 300 2 163 31 982 13 318 0 13 318

Datorutrustning 0 0

Bilar och transportmedel 959 845 0

Leasingavtal 0 0

Övriga maskiner och inventarier 294 84 0

Summa 39 647 45 300 845 2 247 31 982 13 318 0 13 318

Konst 0 0 0 0 0 0 0 0

Byggnader (endast Regionfastigheter) 0

Totalsumma 39 647 45 300 845 2 247 31 982 13 318 0 13 318

Helår
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2-års regel Specifikaktion* (Gäller ej bygg och fastighetsinv)

Anläggning Investerigsid Saldo

Tung lastbil RV-2673 845

845

* Här redovisas enskilt objekt fr 2018  enl 2-års regeln under förutsättning  att outnyttjat
utrymme finns från år 2018-2019
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Hjälpmedelscentrum
Delårsrapport 
2020-12

Dnr: 

Verksamhet/Process
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Hjälpmedelscentrum
Delårsrapport 
2020-12

Dnr: 

Verksamhet/Process
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Hjälpmedelscentrum
Delårsrapport 
2020-12

Dnr: 

Verksamhet/Process

Sammanställning produktion

Ack utf
Inn År

Ack Bud
Inn år

Ack avv
Bud %

Ack utf
Fg År

Ack avv
Fg år %

Helår
Prognos

Helår
Budget

Avv Bud 
mot

 prog %

Bokslut
Utf Fg år

 960  1 127 -14,8%  0  1 127Sjukvårdande behandling

 28  34 -17,7%  0  36DRG-poäng totalt  (1 mån släp)

 28  34 -17,7%  0  36 - Varav DRG-poäng öppenvård (1 mån släp)

Självmordsförsök och självmord

2016 2017 2018 2019 2020

 Självmordsförsök 0 0 0 0 0

 - varav nya patienter i % 0 0 0 0 0

 Självmord 0 0 0 0 0

 - varav nya patienter 0 0 0 0 0
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Hjälpmedelscentrum
Delårsrapport 
2020-12

Dnr: 

Medarbetare
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Föregående år Innevarande år Målvärde

Sjukfrånvaro

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

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

Föregående år Innevarande år

Total sjukfrånvaro  5,4  5,5

  - varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14  2,8  3,4

  - andel långtidsfrånvaro över 60 dagar  35,9  21,1

Män  4,7  4,3

Kvinnor  6,0  6,6

Anställda -29 år  5,2  7,1

Anställda 30-49 år  4,4  5,4

Anställda 50 år-  6,1  5,1

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

Föregående år Innevarande år

Antal rehabiliteringsärenden  16  17

Varav avslutade rehabiliteringsärenden  13  15

1
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Hot och våld fg år Hot och våld Inn år Stickskador fg år Stickskador Inn år

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

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

Föregående år Innevarande år

Antal negativ händelse/olycka  9  11

Antal tillbud  11  3

Antal risk/iakttagelse  4  4

Totalt antal  24  18

  - varav hot och våld  5  1

  - varav stickskador  0  0
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Hjälpmedelscentrum
Delårsrapport 
2020-12

Dnr: 

Ekonomi
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Löner Inhyrd personal Köpt vård Läkemedel
Totalt

Kostnadsutveckling
(Ack utf/Ack utf fg år, justerat för jmfr.störande poster)

Förenklad resultaträkning (mkr) Motpart 1,2,3

Ack
utfall

Inn år

Ack
Budget

Inn år

Ack avv 
från 

budget

Ack Utfall 
Fg år

Helår
Prognos

Helår
Budget

Bokslut
Utf Fg år

Avv
Bud mot 

Prog

Ack Avv
Fg år

Intäkter

Patientavgifter  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

Ersättning vårdtjänster  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

Regionersättning  1,6  0,0  1,6  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1,6

Försäljning av tjänster  127,9  134,8 -6,9  130,7  136,6  134,8  1,8  130,7 -2,8

Övriga intäkter  1,8  1,6  0,1  1,7  1,8  1,6  0,1  1,7  0,1

Summa Intäkter  131,3  136,5 -5,1  132,4  138,3  136,5  1,9  132,4 -1,0

Kostnader

Personalkostnader -43,5 -45,3  1,8 -42,1 -44,2 -45,3  1,2 -42,1 -1,4

  -Varav externt inhyrd personal  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

  -Varav övertid/mertid -0,1 -0,1  0,0 -0,1 -0,1 -0,1  0,0 -0,1  0,0

Köpt vård  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

Läkemedelskostnader  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

Tekniska hjälpmedel -30,0 -34,3  4,4 -34,0 -31,4 -34,3  2,9 -34,0  4,1

Material och tjänster -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1

Lokalkostnader -8,3 -8,2 -0,2 -8,5 -8,8 -8,2 -0,6 -8,5  0,2

Övriga verksamhetskostnader -46,9 -48,4  1,6 -46,0 -48,1 -48,4  0,4 -46,0 -0,9

Summa Kostnader -129,0 -136,5  7,5 -130,8 -132,7 -136,5  3,8 -130,8  1,9

Resultat  2,4  0,0  2,4  1,6  5,7  0,0  5,7  1,6  0,8
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Hjälpmedelscentrum
Delårsrapport 
2020-12

Dnr: 

Ekonomi
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Totalt Läkare Sjuksköterskor Övrig personal

Föregående år Innevarande år

Kostnad (kr) per arbetad timme, ordinarie och inhyrd personal (ack)

Arbetad tid (ack)

Innevarande År Förändring Förändring %Föregeående År

Utförd arbetstid  126 094  2 183  1,76 123 912

  - varav övertid/mertid  246 -16 -6,23 262

  - varav timavlönade  1 254  1 221  3 746,27 33

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

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

Justering utvecklingsanställda. -829 -544  190,69-285

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

  - varav läkare  0  0  0,00 0

  - varav sjuksköterskor  0  0  0,00 0

  - varav övriga  0  0  0,00 0

Justering inhyrd personal från resursenheten  0  0  0,00 0

Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år  0 -1 321 -100,00 1 321

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

Arbetad tid inkl jour/beredskap  125 265  318  0,25 124 947

Avdrag arbetad tid under jour/beredskap -23 -6  34,56-17

Arbetad tid exkl jour/beredskap  125 242  312  0,25 124 930

Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap  73  0  0,25 72
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1 (2) 2 

Regionkontoret 
Centrum för administration  
Regionfullmäktige och regionstyrelse  
Eva Wilhelmsson 
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se 

  

ÅRSBERÄTTELSE FÖR GEMENSAM HJÄLPMEDELSNÄMND 2020 
 

 

Den gemensamma Hjälpmedelsnämnden består av 15 ledamöter och lika 

många ersättare. Fem av ledamöterna och ersättarna företräder Region 

Västmanland och de övriga platserna företräds kommunerna i länet. 

Ordförande i nämnden har under året varit Barbro Larsson (C) och vice 

ordförande har varit Örjan Andersson (S) från Hallstahammar. Nämndens 

arbetsutskott har förutom ordförande och vice ordförande bestått av Anna 

Nygren (M) och Magnus Johansson (S). Under året har Ingvar Nordén avsagt 

sig sitt uppdrag i Hjälpmedelsnämnden.  Ingvar Nordén (KD) har sedan 

nämnden startade 2020-01-01 varit både ersättare, ledamot och 

ordförande. 

Hjälpmedelsnämnden har ett finansierings- och patientperspektiv och är 
driftansvarig för Hjälpmedelscentrum. 

 
Nämndens uppgift framgår av reglementet och samverkansavtalet. Enligt 
dessa ska nämnden ansvara för att länets invånare erbjuds en god 
hjälpmedelsförsörjning på lika villkor, med krav på ett effektivt och 
professionellt omhändertagande i rätt tid, på rätt vårdnivå och att 
förskrivna hjälpmedel håller utlovad funktion och teknisk prestanda. 

 

Nämnden fullgör sitt ansvar inom ramen för gällande lagstiftning och 
policydokument. 

 
Utbud och tjänster ska erbjudas för 

 
• Hjälpmedel för rörelse, kommunikation och kognition 

• Hjälpmedel för vård och behandling 

• Inkontinenshjälpmedel. 

 

BESLUT OCH ÄRENDEN 2020 
 

 

Hjälpmedelsnämnden har under 2020 haft fyra protokollförda 

sammanträden. Arbetsutskottet har haft fyra protokollförda 

sammanträden. Val till arbetsutskottet har gjorts. 

Nämnden har återkommande givits information om 

Hjälpmedelscentrums verksamhet och också utmaningarna i 

samband med den pågående pandemin.  

Nämnden har bland annat fått information om utvärdering av 

hjälpmedelshandboken, nära vård, serviceavtal, 

inkontinenshjälpmedel och tyngdtäcken.   

Dialog har förts om nämndens viljeinriktning och prioriterade 
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områden till Hjälpmedelscentrums verksamhetsplan. Nämnden har 

informerats om rapporten Uppföljning av förskrivningsmönster 

elrullstolar. Nämnden har yttrat sig över en revisionsrapport.  

Två nämndinitiativ lades under 2020 

• Utredning förskrivartjänster 

• Uppföljning och återlämning av hjälpmedel 

Ett urval av ärenden i hjälpmedelsnämnden 2020 
• Verksamhetsberättelsen för nämndens arbete 2019 har godkänts. 

• Årsredovisning 2019, delårsrapport ett och två 2020 

• Hjälpmedelscentrum övertar frenikusstimulator som ett 
hyreshjälpmedel och lagerhåller förbrukningsmaterial d.v.s. batterier 
och antenner som förbrukningsmaterial vilka ingår inte i 
hyreskostnaden.  

• Beslut om revidering av reglemente. 

• Beslut om viljeinriktning gällande verksamhetsplan. 

• Beslut om verksamhetsplan och budget 2021 

• Beslut om internkontrollplan 2021 

• Beslut om ökad förskrivarkompetens inkontinenshjälpmedel 

• Beslut om ändring av Hjälpmedelshandboken Inkontinens vad gäller 
absorptionsskydd. 

• Beslut om pilot för återtagning och rekonditionering av två 
försäljningshjälpmedel Toalettförhöjning Hi-Loo och dyna Contur samt 
prissänkning av dessa två produkter med 5% 

• Förnyade seviceavtal 

• Beslut att coxitdynor övergår till eget ansvar för patient 2021-01-01 

• Beslut att larm motsvarande traditionellt trygghetslarm till personal 
inom LSS boende tills vidare kan, vid behov hyras på verksamhet. 

• Beslut om att godkänna handboksändringar och 
utbudsbegränsningar inför 2021. 

• Utvärdering av hjälpmedelshandboken 
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Vår handläggare 
sara.jonsson@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

Årsredovisning 2020 - Västra Mälardalens 
överförmyndarnämnd 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige godkänner 
årsredovisningen för räkenskapsår 2020 och beviljar kommunens ledamot 
och ersättare i nämnden ansvarsfrihet samt noterar verksamhetsberättelsen 
för verksamhetsår 2020. 

Sammanfattning 
Västra Mälardalens överförmyndarnämnd har inkommit med sin 
årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2020. Årets resultat uppgår 
till 9 391 tkr, vilket medför en positiv avvikelse mot budget med 1 505 tkr. 
Kungsörs kommuns andel av de gemensamma kostnaderna redovisar en 
positiv budgetavvikelse med 33 tkr. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Årsredovisning 2020 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

Skickas till 
Västra Mälardalens överförmyndarnämnd. 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-04-09 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/186 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
  

Organisationsnr 
212000-2056 
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Händelser 
Väsentliga händelser 

• Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd är en kommunal tillsynsmyndighet. Nämndens 

uppdrag är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Nämnden har också i 

uppdrag att utreda behovet av ställföreträdare. Utöver det ska nämnden rekrytera och utbilda 

ställföreträdare. Nämnden har arbetat för att fullfölja samtliga uppdrag inom 

verksamhetsområdet. Verksamheten har avseende yttrande/ansökan/avskrivning i ärende 

rörande anordnande av godmanskap/förvaltarskap haft en genomsnittlig handläggningstid på 44 

dagar. Nämnden har också genomfört rekryteringsinsatser för att öka antalet ställföreträdare i 

verksamhetsområdet. Det har medfört att antalet ställföreträdare ökat. Samtliga intresserade 

ställföreträdare genomgår numera även en obligatorisk utbildning innan uppdraget som 

ställföreträdare kan påbörjas. 

• Överförmyndarnämnden har rekryterat enhetschef, handläggare och extrapersonal för att stärka 

rättssäkerhet och kvalité. Det också för att minska medarbetares arbetsbelastning. 

Rekryteringarna har medfört kostnad. Verksamhetens överskott och statliga lönebidrag har täckt 

kostnaden. 

• Nämnden har fortsatt arbetet för att konsolidera sammanslagningen av fem 

överförmyndarverksamheter. Det genom att arbeta för en målbaserad och enhetlig verksamhet. 

Nämnden har arbetat fram en vision och en tidsplan för det strategiska arbetet. Verksamheten 

har också arbetat fram en verksamhetsplan för 2021. 

• I syfte att utveckla och konsolidera verksamheten har nämnden arbetat med att förnya processer 

och arbetssätt. 

• Med anledning av rådande omständigheter har granskningen av årsräkningar påverkats. För att 

öka rättssäkerheten och granskningstakten har det dels arbetats kring arbetssätt dels anställts 

extrapersonal. Nämnden har genom de vidtagna åtgärderna kunnat granska 99 % av samtliga 

årsräkningar innan den föreskrivna tiden 1 oktober 2020. 

Övriga händelser under året 
• Överförmyndarnämnden har med fokus på att förstärka och utveckla medarbetare tillgängliggjort 

rättsmaterial samt arbetat med internutbildningar. 

• Nämnden har arbetat med frågan kring ändamålsenliga lokaler för verksamheten. 

• Verksamheten har arbetat för att införa ett annat ärendesystem. 
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Ekonomisk uppföljning 
Driftredovisning 

Verksamhet (Tkr) Budget  Statligt 

lönebidrag 

Redovisat  Avvikelse  Redovisat 

föreg år 

Avvikelse 

föreg år 

Överförmyndarnämnd 190  89 101 239 -37 

Överförmyndarkansli 5 503 118 5 440 181 4 759 -41 

Arvoden ställföreträdare 5 085  3 862 1 223 4 645 440 

       

Summa 10 778 118 9 391 1 505 9 643 362 

Varav nedlagda kostnader för 

Corona   

 

0    

Övriga ekonomiska effekter av 

Corona   

 

0    

Kommentarer 
Budgetöverskott: 1 505 tkr 

Varav nedlagda kostnader för Corona: 0 tkr 

Övriga ekonomiska effekter av Corona: 0 tkr 

Arboga kommun 
Verksamhet (Tkr) Budget  Faktisk 

kostnad 

arvode 

Statligt 

lönebidrag 

Redovisat  Avvikelse  

Överförmyndarnämnd 19 % 36   17 19 

Överförmyndarkansli 19 % 1 046  23 1 034 35 

Arvoden ställföreträdare 736 485    

      

Summa 1 818 485 23 1 051 54 

Hallstahammars kommun 
Verksamhet (Tkr) Budget  Faktisk 

kostnad 

arvode 

Statligt 

lönebidrag 

Redovisat  Avvikelse  

Överförmyndarnämnd 21 % 40   19 21 

Överförmyndarkansli 21 % 1 156  25 1 142 39 

Arvoden ställföreträdare 1 551 1 216    

      

Summa 2 747 1 216 25 1 161 60 
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Kungsörs kommun 
Verksamhet (Tkr) Budget  Faktisk 

kostnad 

arvode 

Statligt 

lönebidrag 

Redovisat  Avvikelse  

Överförmyndarnämnd 12 % 23   11 12 

Överförmyndarkansli 12 % 660  14 653 21 

Arvoden ställföreträdare 498 305    

      

Summa 1 181 305 14 664 33 

Köpings kommun 
Verksamhet (Tkr) Budget  Faktisk 

kostnad 

arvode 

Statligt 

lönebidrag 

Redovisat  Avvikelse  

Överförmyndarnämnd 35 % 66   31 35 

Överförmyndarkansli 35 % 1 926  41 1 904 63 

Arvoden ställföreträdare 1 751 1 342    

      

Summa 3 743 1 342 41 1 935 98 

Surahammars kommun 
Verksamhet (Tkr) Budget  Faktisk 

kostnad 

arvode 

Statligt 

lönebidrag 

Redovisat  Avvikelse  

Överförmyndarnämnd 13 % 25   11 14 

Överförmyndarkansli 13 % 715  15 707 23 

Arvoden ställföreträdare 549 428    

      

Summa 1 289 428 15 718 37 
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Verksamhetsfakta 
Verksamhet Totalt Arboga Hallstahammar Kungsör Köping Surahammar 

Antal ärenden 1 043 174 261 125 350 133 

Godmanskap 637 97 154 96 217 73 

Förvaltarskap 91 15 30 5 30 11 

Godmanskap/Förvaltarskap 23 4 5 3 5 6 

Förmynderskap 278 56 69 20 92 41 

Ensamkommande barn 14 2 3 1 6 2 

Viktiga förhållanden och förväntad utveckling 
Coronapandemin  
Viktiga förhållanden och förväntad utveckling 

Situationen med Coronapandemin har under året påverkat det politiska arbetet och beslutsprocessen. 
Sammanträden har genomförts med ett begränsat antal ledamöter. Kansliets träffar har fått ställas in eller 
hållits via digitala kanaler. Med anledning av rådande omständigheter har det uppstått svårigheter för 
huvudmän och ställföreträdare att träffa varandra. Även granskningen av årsräkningar har påverkats av 
Coronapandemin. Utvecklingen kring smittspridning och vaccin kommer att ha påverkan på hur det 
ageras kring frågan. Hänsyn behöver tas till de eventuella svårigheter det kan uppstå för huvudmän och 
ställföreträdare att träffa varandra. Andra effekter som kan komma att uppstå är bland annat inställda 
möten mellan olika parter. Coronapandemin medför även ökade krav på digitalisering, både internt och 
externt i verksamheten. 

Barnkonventionen  
Viktiga förhållanden och förväntad utveckling 

Barnkonventionen trädde i kraft som svensk lag den 1 januari 2020. Barnets rättigheter ska beaktas vid 
avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i ärenden som rör barn. En inkorporering av 
barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter. Nämnden kommer att behöva fortsätta 
arbetet för att beakta barnets rättigheter i ärenden rörande barn.  

Digitalisering 
Viktiga förhållanden och förväntad utveckling 

Digitaliseringen är ett globalt fenomen och påverkar i stort sett alla delar av vårt samhälle. Det medför 
stora möjligheter, men också risker. Digitalisering påverkar verksamhetens möjligheter att öka 
kostnadseffektivitet och nå framgång i arbetet med nämndens mål. Likaså har samhällets förväntningar 
på att leverera enkla och smidiga lösningar ökat. Digitalisering kommer att vara en viktig fråga för att 
behålla och höja kvaliteten samt servicen i verksamheten. För att följa den rådande utvecklingen kring 
digitalisering kommer nämnden behöva arbeta för att implementera och använda digitala tjänster. 
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Rekrytering av ställföreträdare  
Viktiga förhållanden och förväntad utveckling 

Det har i vissa typer av ärenden funnits svårighet i att rekrytera ställföreträdare. Svårigheten har till 
exempel handlat om att en huvudman har en psykisk sjukdom eller missbruksproblem. Uppdraget som 
ställföreträdare präglas av ett betydande mått av ideell verksamhet. Det är ett frivilligt uppdrag och inte 
fråga om en anställning. Det har också haft inverkan i svårigheten att rekrytera ställföreträdare i vissa 
typer av ärenden, då gemene man oftast saknar kunskap i hur vissa typer av huvudmän ska bemötas. Av 
betydelse i sammanhanget är även verksamhetens tillsynsroll över ställföreträdarna och dess skyldighet 
att rekrytera ställföreträdare. Det finns per definition en intressekonflikt inbyggd i att verksamheten 
rekryterar den som verksamheten sedan ska granska. Ju svårare det är att rekrytera desto större problem 
blir det här förhållandet, då en handläggare kan ha svårt att leverera kritik om hen är rädd för att 
ställföreträdaren vill avsluta sitt uppdrag. Den redan befintliga intressekonflikten förstärks när det blir 
svårare att rekrytera ställföreträdare. Nämnden behöver därför fortsätta arbeta för att lösa 
rekryteringsbehovet av ställföreträdare i vissa typer av ärenden.  

Samverkan  
Viktiga förhållanden och förväntad utveckling 

Nämnden ansvarar för överförmyndarverksamheten i fem kommuner. Det har medfört möjligheter men 
också utmaningar. Verksamheten kommer i kontakt med olika aktörer både internt och externt inom 
varje kommun. För att kunna utöka samarbetet och skapa kommunikationskanaler behöver samverkan 
ske med olika aktörer. Nämnden behöver arbeta för att utöka samverkan med aktörer både internt och 
externt inom respektive kommun. 

Lokal 
Viktiga förhållanden och förväntad utveckling 

Köpings kommun äger och förvaltar fastigheter för stora ekonomiska värden. Förutsättningarna för 

Köpings kommuns verksamheter förändras i allt snabbare takt och kommunen ställs inför utmaningar 

inom lokalförsörjningsområdet. Kommunens lokaler måste anpassas efter verksamheternas behov. Det 

har saknats en långsiktig strategisk plan för kommunens fastighets- och lokalförsörjning. Utan en 

strategisk lokalförsörjning ökar risken för kortsiktiga lösningar och mindre ändamålsenliga lokaler som 

resultat. Följden blir sämre lokaleffektivitet och väsentligt högre verksamhetskostnader såväl som 

lokalkostnader. Under 2020 genomfördes kapacitetsutredningar på varje förvaltning. 

Kapacitetsutredningarna visar hur kommunens lokaler används och hur efterfrågan på 

verksamhetslokaler beräknas se ut framöver. Utredningarna blir ett underlag till kommunens 

lokalförsörjningsplan 1.0. Verksamhetens kansli är i nuläget placerat i mindre ändamålsenliga lokaler och 

kommer att behöva flytta till en annan lokal. 
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Internkontroll 
Internkontrollplan 
Granskningsområden 

Överförmyndarnämnden har haft fem granskningsområden inom internkontrollen: 

• Diarieföring 

• Sekretess 

• Påminnelser 

• Handläggningstid vid förordnande 

• Införandet av digitala tjänster 

Uppföljning, avvikelser och åtgärder 

Nämnden har genomfört kontroller på alla fem granskningsområden. Det har inte förekommit några 

avvikelser i områdena sekretess, påminnelser, handläggningstid vid förordnande och införandet av 

digitala tjänster. Viss avvikelse har förekommit i området diarieföring. I vissa akter har årsräkningar och 

redogörelser saknat diarienummer i den fysiska akten. Det har däremot funnits diarienummer i alla 

digitala akter. E-post som kommit till handläggare har fått diarienummer i den digitala akten, men inte 

alltid i den fysiska akten. En utsedd medarbetare är numera ansvarig för att hantera registrering av 

inkomna handlingar, innefattande årsräkningar och redogörelse. Frågan om diarieföring i allmänhet har 

också lyfts fram i verksamheten. Åtgärderna avser att minimera risken för att handlingar inte får 

diarienummer i den fysiska akten. 
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Vår handläggare 
sara.jonsson@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

Samordningsförbundet Västra Mälardalens - 
Årsredovisning och revisionsrapport 2020 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige godkänner 
årsredovisningen för räkenskapsår 2020 samt beviljar kommunens ledamot 
och ersättare i förbundet ansvarsfrihet. 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen har inkommit med fastställd 
årsredovisning och revisionshandlingar för 2020. Årets resultat uppgår till 
192 tkr. Revisorerna tillstyrker i sin rapport att ledamöterna beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Samordningsförbundet Västra Mälardalens - Årsredovisning och 
revisionsrapport 2020 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

Skickas till 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-04-09 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/206 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
  

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
sara.jonsson@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

Verksamhetsplan och budget 2021 med 
ekonomisk plan för 2022 till 2023 - MBR 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige godkänner förslaget till 
budget och verksamhetsplan för 2021 med ekonomisk plan för 2022-2023, 
under förutsättning att övriga medlemskommuner också godkänner 
förslaget. 

Sammanfattning 
Kommunerna Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Surahammar och 
Västerås beslutade under 2020 att bilda ett gemensamt räddningsförbund 
med start från och med 1 januari 2021 – kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Mälardalen. Förbundet har inkommit med förslag till 
budget och verksamhetsplan för 2021 samt en ekonomisk plan för åren 
2022-2023. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
MBR 2021-03-19 §31 Verksamhetsplan och budget 2021 med ekonomisk 
plan för 2022 till 2023 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

Skickas till 
Räddningstjänsten Mälardalen 
Arboga kommun 
Hallstahammars kommun 
Köpings kommun 
Surahammars kommun 
Västerås stad 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-04-09 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/179 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
  

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
KS 2021/179 
Er beteckning 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunerna Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Surahammar och 
Västerås beslutade under 2020 att bilda ett gemensamt räddningsförbund 
med start från och med 1 januari 2021 – kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Mälardalen. Budgeten för 2021 är en sammanslagning av 
de tidigare två räddningsförbundens budgetar samt att åren 2022-2023 är 
uppskrivna med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Varje 
kommuns medlemsavgift baseras på en fördelning av förbundets 
nettokostnader utifrån invånarantal den 1 november två år före budgetåret 
(bidraget 2021 baseras på 2019 års befolkningssiffror).  
Kungsörs medlemsavgift för budget och planåren föreslås vara: 
2021 6 700 tkr 
2022 6 881 tkr (plan) 
2023 7 039 tkr (plan) 
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Sammanträde med 
 

Förbundsdirektionen för RTMD 

Sekreterare 
 

Emma Stefansson 

 
  
  

  

Verksamhetsplan och budget 
2021 med ekonomisk plan för 
2022 till 2023 
V Medlemskommunerna 

RTMD § 31                                           Dnr 2021/171-RTMD-141 
I anslutning till tjänsteskrivelse från den 23 februari 2021 lämnade 
förbundsdirektör Christer Ängehov förslag till verksamhetsplan och 
budget 2021 med ekonomisk plan för 2022 till 2023. 
 
Yrkanden 
Moderaterna i Västerås och Hallstahammar yrkar avslag på ekonomisk 
plan för 2022 till 2023. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer yrkande från Moderaterna i Västerås och 
Hallstahammar om avslag mot bifall till förslag på ekonomisk plan för 
2022 till 2023 och finner att direktionen beslutar bifall till ekonomisk 
plan för 2022 till 2023. 
 
Jörgen Andersson (M), Terese Pransjö (M), Enes Bilalovic (M) och Stieg 
Andersson (M) reserverar sig mot beslutet och meddelar att de avser 
att före justering komma in med en skriftlig reservation. 
 
 
BESLUT 
Direktionen beslutar  
att godkänna verksamhetsplan och budget 2021. 
att godkänna ekonomisk plan för 2022 till 2023. 
 
Reservation 
Vi reserverar oss mot beslutet under punkt 09 avseende ekonomisk 
plan för 2022 till 2023.  
Vi anser resultatet behöver vara mycket större än det föreslagna på 
200 kkr. Det är inte orimligt att det kommer att finnas en politisk vilja 
att från 2025 fram till 2030 driva rationaliseringar som ligger i nivå 
med den omfördelningen mellan KAK-kommunerna och övriga 
kommuner. Fördelningsmodellen är beskriven i förbundsordningen. 
Total storleken på omfördelningen är 6 % av Räddningstjänst 
Mälardalens bidrag från medlemmarna. 2025 påbörjas 
omfördelningen med 1 % fram till 2030 då det är 6 %.  
6 % av bidraget 2023 motsvarar ca 9 miljoner.  

PROTOKOLLSUTDRAG 
Sammanträdesdatum                 § 31  
2021-03-16                                          
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Med sådana stora besparingskrav så behöver man redan nu ha en 
plan hur det ska gå till för att inte göra investeringar och ingå 
överenskommelser som det kommer att vara svårt att backa från. 
Beslut och investeringar måste vara kopplade till lägre framtida 
kostnader från 2025 fram till 2030. 
Jörgen Andersson (M) Västerås Terese Pransjö (M) Västerås 
Enes Bilalovic (M) Västerås Stieg Andersson (M) Hallstahammar. 
 
------ 
 

  
  

  
Vid anteckningarna 

 

 

 

Emma Stefansson 
Sekreterare 
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Förbundsdirektören har ordet  
Budget och verksamhetsplan för 2021 kommer att vara speciell. Räddningstjänsten Mälardalen, 

RTMD har gjort en nystart från den första januari med ytterligare tre medlemskommuner, nya 

medarbetare och en sammanslagen budget och verksamhet. Uppstartstiden under 2020 har varit för 

kort för att få allt på plats och väl fungerande vilket innebär vissa svårigheter att planera. I en första 

analys av verksamheten är det tydligt att verksamhet, utrustning och lokaler måste anpassas för det 

nya förbundet. Framför allt gäller det ett planerat nytt övningsfält, behov av renovering och 

nyinvestering av lokaler men också anpassning av övrig verksamhet så att vi får väl fungerande 

arbetsplatser. Detta innebär att år 2021 blir ett mellanår då direktion, ledning och medarbetare 

bland annat ska arbeta med ny vision, målbild 2025, nytt uppdrag, ekonomi och nya mål inför 2022 

och framåt. Inriktningen är att förbundet ska styras med vision, mål och strategier. Detta med en 

långtgående delegation i ansvar, beslut och genomförande. Detta innebär att direktionen anger en 

långsiktig målbild/inriktning som sedan omsätts i tydliga, enkla och få inriktande mål för förbundets 

verksamhet. En av förutsättningarna är att detta sker med delaktighet och att varje individ tar sitt 

ansvar. Det är också viktigt att målen följs upp på ett lätt, förståeligt och överskådligt sätt.  

Att vara lättrörlig är en viktig faktor för att bli en framgångsrik organisation. Vi vill skapa en 

verksamhetsstyrning och uppföljning enligt modellen för tillitsbaserad styrning. Detta innebär att 

förbundet får en styrmodell som kommer att skapa dynamik i verksamheten, öka delaktigheten och 

fokusera på en bra service till våra medborgare. Lyckas vi med tillitsbaserad styrning så har vi en 

räddningstjänst som klarar utmaningarna i framtiden och verkar i riktning mot lagens intention om 

färre döda och färre skadade i bränder och olyckor men också att vi deltar i arbetet med att öka 

tryggheten i samhället. 

Inriktningen är viktig för att kunna skapa en räddningstjänst som motsvarar förväntningarna från 

samhället och dess invånare, levererar en bra verksamhet och att vi gemensamt utvecklas till en väl 

fungerande och effektiv organisation som vi alla kan vara stolta över och kan möta framtiden. 

 

Christer Ängehov 

Förbundsdirektör 
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Räddningstjänsten Mälardalen 
Ett kommunalförbund är en offentligrättslig form för samverkan mellan kommuner som regleras i 

kommunallagen. Juridiskt är ett kommunalförbund att likställa med en kommun. Förbundet ska ha 

en förbundsordning som beskriver verksamhetens grund- och tilläggsuppdrag. Förbundsordningen 

ska fastställas av förbundsmedlemmarnas fullmäktige och är vid sidan av bestämmelserna i 

kommunallagen det dokument som reglerar förhållandena mellan medlemskommunerna och 

förbundet.  

Kommunfullmäktige i Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Surahammar och Västerås beslutade 

under 2020 att de två befintliga räddningstjänstorganisationerna skulle bilda ett gemensamt 

räddningstjänstförbund med start den 1 januari 2021. Ändamålet är att kommunalförbundet ska 

upprätthålla en för medlemmarna gemensam organisation för räddningstjänst och andra uppgifter. 

Verksamheten styrs av en förbundsdirektion vars medlemmar är tillsatta av de sex 

medlemskommunerna. Direktionen består av 13 ledamöter och 13 ersättare under 2021. Från 2022 

och framåt ska Direktionen bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare. Ordförande utses av Västerås 

stad. Verksamheten leds av en förbundsdirektör som är verkställande tjänsteman och tillika 

räddningschef. 
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Förbundet har 11 brandstationer fördelade enligt följande.  

• 3 heltidsstationer: Vallby, Brandthovda & Köping 

• 8 deltidsstationer: Virsbo, Surahammar, Hallstahammar, Kolbäck, Skultuna, Arboga, Kungsör 

och Kolsva 

• 2 Första Insatsperson (FiP) är placerat i Ramnäs och Kvicksund 

• 1 Värn finns på Ön Valen i Hjälmaren 

 

Inledning 
Räddningstjänsten står inför en mängd utmaningar som kommer att påverka organisation, 

verksamhet och medarbetare. Exempel på utmaningar är: 

• Hållbar ekonomisk utveckling. 

• Möta samhällets riskutveckling. 

• Återinförandet av civilt försvar och säkerhetsskydd. 

• Hållbar teknikutveckling. 

• Att vara en attraktiv arbetsgivare. 

• Att skapa en räddningstjänst som kan möta framtiden. 

Utöver ovanstående finns inom förbundets geografiska områden en bred riskbild omfattande farlig 

verksamhet, social oro, väderrelaterade händelser, svåra insatser, organiserad brottslighet, risk för 

terrorhändelse och hot mot viktiga naturmiljöer. Förbundet är beläget i en expansiv region med en 

ökad befolkningstillväxt och nyetableringar av verksamheter. Detta innebär att bostadsområde och 
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andra känsliga objekt kommer allt närmare områden med hög riskdensitet då den geografiska ytan är 

relativt begränsad. Framför allt gäller det Västerås stad. 

För att möta utmaningarna och riskbilden så måste förbundet vara flexibelt och anpassningsbart och 

ha en tydlig målbild var det nya förbundet är på väg. Syftet med en målbild är att skapa ett långsiktigt 

mål som alla kan ställa sig bakom. Arbetet med en tydlig målbild startar under första kvartalet 2021 

och kommer att involvera alla medarbetare och ta sikte mot 2025. 

Lagstiftning och handlingsprogram 

Svensk räddningstjänst styrs av lag om skydd mot olyckor (LSO) som reglerar, utifrån de lokala 

förutsättningarna, räddningstjänst- och förebyggandeverksamheten i stort. Lagen beskriver också de 

olika aktörernas, enskilda, kommunen och statens ansvar. Utdrag ur LSO 3 kap. Kommunens 

skyldigheter: 

Förebyggande verksamhet 

3 § En kommun ska ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet ska 

kommunen ange 

   1. målen för verksamheten, 

   2. de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser, och 

   3. hur verksamheten är ordnad och hur den planeras. 

Innan kommunen antar ett handlingsprogram eller beslutar om betydande förändringar i 

programmet ska den samråda med de myndigheter som särskilt berörs av förändringarna. 

Lag (2020:882). 

Räddningstjänst 

8 § En kommun ska ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. I programmet ska kommunen ange 

   1. målen för verksamheten, 

   2. de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser, och 

   3. förmågan att 

      a) genomföra räddningsinsatser för varje typ av sådan olycka, 

      b) genomföra flera samtidiga räddningsinsatser, 

      c) genomföra omfattande räddningsinsatser, och 

      d) utöva ledning i räddningstjänsten. 

Kommunen ska i programmet ange vilka resurser som finns för att upprätthålla förmågan. Förmågan 

ska redovisas för förhållandena såväl i fred som under höjd beredskap. 

Innan kommunen antar ett handlingsprogram eller beslutar om betydande förändringar i 

programmet ska den samråda med de myndigheter som särskilt berörs av förändringarna. 

Lag (2020:882). 
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Ny verksamhetsstyrning 
Räddningstjänstförbundet har som ambition att under 2021 införa en ny 

verksamhetsstyrningsmodell som har sin grund i handlingsprogrammet, enligt ovan men också 

utifrån ”Tillitsbaserad styrning och ledning”. De åtta vägledande principerna för tillitsbaserad styrning 

och ledning är:   

− Tillit Sträva efter att som utgångspunkt välja att lita på dem du samarbetar med och ha en 

positiv inställning i förväntningarna på varandra.  

− Medborgarfokus Sätt medborgarens upplevelse och kunskap i fokus och försök förstå vad 

medborgaren sätter värde på.  

− Helhetssyn Uppmuntra alla i styrkedjan att aktivt och gemensamt ta ansvar för helheten och 

samverka över gränser.  

− Handlingsutrymme Delegera handlingsutrymme och välkomna medbestämmande, men var 

också tydlig kring mandat och att det finns förutsättningar. Tydliggör och säkerställ 

handlingsutrymme för yrkesutövarens professionella omdöme.  

− Stöd Säkerställ ett verksamhetsnära och kvalificerat professionellt, administrativt och 

psykosocialt stöd i kärnverksamheten. 

− Kunskap Premiera kunskapsutveckling, lärande och en praktik baserad på vetenskap och 

beprövad erfarenhet.  

− Öppenhet Sträva efter öppenhet genom att dela information, välkomna oliktänkande och 

respektera kritik.  

− Långsiktighet Säkerställ att styrning och ledning skapar goda resultat också på lång sikt.  

Mål för räddningstjänstförbundet 

De nationella målen utgör inriktningen för svensk räddningstjänst och formuleras genom regler, lagar 

och riktlinjer. Samordnande myndighet för dessa är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 

MSB som också kommer att utöva tillsyn på verksamheten. Förbundets mål utgår från de nationella 

målen, som omformuleras utifrån de regionala och lokala förutsättningarna. Målbild/inriktning och 

verksamhetsmål antas av direktionen och beslutas i handlingsprogrammet och verksamhetsplan. 

Verksamhetsplan med strategier beskriver hur förbundet ska jobba inriktande mot nationella mål, 

vision och övergripande verksamhetsmål. 
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Principmodell för verksamhetsstyrning 

 

 

 

Nationella mål 

De nationella målen för räddningstjänsten regleras i lag om skydd mot olyckor. I korta drag kan de 

nationella målens sammanfattas med ”Färre ska dö, färre ska skadas och mindre ska förstöras vid 

olyckor samt att antalet olyckor ska minimeras”.  

Utdrag ur LSO, 1 Kap. Inledande bestämmelser: 

1§ Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt 

egendom och miljö, ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och i likvärdigt 

skydd mot olyckor. 

3§ Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom 

godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. 
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3 a § Förebyggande verksamhet som staten och kommunerna ansvarar för enligt denna lag ska 

planeras och organiseras så att den effektivt bidrar till att förebygga bränder och andra olyckor samt 

förhindra eller begränsa skador till följd av bränder och andra olyckor. Särskild vikt ska läggas vid att 

förhindra människors död och andra allvarliga skador. Lag (2020:882) 

Utdrag ur LSO, 3 kap. Kommunens skyldigheter: 

Förbyggande verksamhet 

1§ För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön skall kommunen se till att 

åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt utan att andras ansvar 

inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. 

2§ En kommun skall genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att 

fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag. 

Vision 

Räddningstjänsten Mälardalen – En dynamisk räddningstjänst som står för 

trygghet, effektivitet och säkerhet! 

Målbild 2025/inriktning 

Förbundet ska år 2025 vara: 

En utvecklad räddningstjänst 

RTMD ska utvecklas till en modern räddningstjänst som bidrar till ett tryggare samhälle och kan möta 

framtidens utmaningar och behov. Detta görs genom att vara en öppen, nyfiken verksamhet som 

jobbar med kvalité, ständiga förbättringar, minskad miljöbelastning, digitalisering, teknikutveckling 

och individanpassat olycksförebyggande verksamhet med förmåga att förebygga och hantera 

situationer som kan leda till räddningsinsats. 

En effektiv verksamhet 

RTMD ska arbeta för en effektiv räddningstjänst både vad avser insatser och förebyggande arbete i 

nära samarbete med medlemskommunerna och samverkanspartners som innebär en ökad trygghet 

för innevånarna och med färre och mindre olyckor som resultat. Detta görs genom ett professionellt 

förhållningssätt och att alltid ha invånarna i fokus, att fler medlemskommuner ansluter sig till 

förbundet samt en utökad regional samverkan med berörda aktör 

En engagerad arbetsgivare 

RTMD ska vara en engagerad arbetsgivare som behåller och utvecklar sina medarbetare men också 

attraherar nya medarbetare. Delaktighet, påverkansmöjlighet, utveckling, flexibilitet och egenansvar 

är viktigt. Detta görs genom att gemensamt ta ansvar för arbetsplatsen och alltid ha ett bra 

bemötande. Förbundet tror på individuella lösningar och satsar på ett gott ledarskap. Förbundet har 

stort fokus både på god fysisk och psykisk arbetsmiljö där aktiv nolltolerans ska prägla vårt sätt att 

arbeta. 
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Övergripande verksamhetsmål 

Utifrån målbild/inriktning, mål i handlingsprogram ska förbundet uppnå följande övergripande 

verksamhetsmål under 2021 och framåt: 

− Förbundet ska anpassa verksamhet och organisation under 2021 så att en effektiv 

verksamhet kan levereras. 

− Förbundet ska verka för att årligen minska antal bostadsbränder. 

− Förbundet ska verka för att antalet omhändertagna vid bränder och olyckor i samband med 

räddningsinsatser årligen minskar. 

− Förbundet ska garantera sina pensionsförpliktelser genom att det egna kapitalet inte 

understiger de återlånade medlen. 

− Miljöbelastningen ska vara så låg som möjligt för hela verksamheten. 

− Medarbetarna ska vara stolta, kompetenta, känna engagemang och trivsel på arbetsplatsen. 

− Förbundet ska vara en säker och en inkluderande arbetsplats.  

Verksamhetsstrategier 

Följande verksamhetsstrategier ska prägla verksamheten tills annat beslutas. 

Förhindra och förebygga bränder och olyckor 

Förbundets inriktning är att: 

− Arbeta mot vanliga brandorsaker i bostäder och utföra riktade insatser mot utvalda 

målgrupper.  

− Arbeta med erfarenhetsåterföring internt och externt för att skapa en lärande organisation. 

− Arbeta för att människor ska kunna förebygga bränder och andra olyckor genom ökad 

förståelse och förändrat beteende. 

− Arbeta effektivt och rättssäkert vid myndighetsutövning och hantering av myndighetsärenden.  

− Arbeta med en tillgänglig och tydlig rådgivning, information och utbildning till medborgare, 

offentliga verksamheter och näringsliv i brand- och olycksrelaterade frågor.  

− Arbeta ur ett socialt hållbarhetsperspektiv genom att utveckla vårt sociala engagemang 

tillsammans med medborgarna och andra aktörer. Arbetet innebär ökad tryggheten och 

säkerheten för individer och grupper och kan förebygga och förhindra bränder, olyckor och 

social oro. 

Beredskap och räddningsinsats 

Förbundets inriktning är att: 

− Planera, förbereda och genomföra räddningsinsats med en god och likvärdig kvalité. 

− Stödja medborgarens och organisationers förmåga att förbereda egna åtgärder för insats. 

− Genomföra brand-, olycksundersökning och insatsutvärdering i syfte att lära av inträffade 

händelser. 

− Erbjuda återkoppling till drabbad och skapa mervärde för medborgarna vid insatser. 

− Via samverkan verka för en god förmåga att hantera stora händelser med gemensamma 

ledningsresurser och gränslös räddningstjänst inom Räddningsregion Mälardalen. Detta 

omfattar även en utvecklad samverkan mellan räddningstjänsterna i Mälardalen. 
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Stödverksamhet 

För att lösa förbundets uppdrag mot medborgaren behövs en stödjande verksamhet. Den stödjande 

verksamheten innebär bland annat att säkerställa ett fungerande ledarskap, kompetent personal, en 

god arbetsmiljö, funktionsdugliga fordon och lokaler, en god administration, att lagar och regler 

efterlevs samt en ekonomi i balans. Förbundets inriktning är att: 

− Stödja den fortsatta utvecklingen av förbundet. 

− Ta fram betydelsen och implementera värdegrund och gott ledarskap i verksamheterna. 

− Skapa förståelse för innehållet i verksamhetsplanen/handlingsprogrammet.  

− Skapa en bra arbetsmiljö i förbundet med högt säkerhetstänk. 

− En ekonomi i balans. 

− En hållbar personalplanering i förbundet. 

Uppföljning 
Utvärdering och uppföljning av målen sker löpande samt i slutet av varje verksamhetsår. Genom 

detta skapas en likvärdig utvärdering av samtliga verksamheter. I samband med bokslutet redovisas 

måluppfyllnad för förbundsdirektionen. Målen ska följas upp via etablerade indikatorer. De 

indikatorer som förbundet ska jobba efter är: 

− Öppna jämförelser ”Trygghet och säkerhet”. Indikatorer som mäts är personskador, ut 

vecklade bränder i byggnad, information och utbildning, samverkan, hjälp vid nödläge och 

jämställhet. 

− NKI (Nöjd Kund Index) Indikatorer som mäts är bemötande, kompetens, tillgänglighet, 

tydlighet, serviceförmåga och informationshantering. 

− Medarbetarindex. Förbundet genomför årligen en medarbetarenkät för att utvärdera 

engagemang, ledarskap, trivsel, arbetsmiljö och hälsa. 

− Insatsstatistik. Indikatorer som mäts är antal olyckor, larmbehandlingstider och övrig 

insatsrelaterad statistik.  

Förbundet ska i mån det fungerar delta i medlemskommunernas medborgarundersökningar.

Vår värdegrund 
Ej påbörjat men ska bestå av tre värdeord. Förbundets värdegrund ska prägla all verksamhet och alla 

relationer såväl inom som utanför förbundet.  Vi arbetar också efter ”aktiv nolltolerans”, vilket 

innebär att vi aktivt reagerar och agerar på kränkande och oprofessionellt beteende. 

Organisation 
Under första kvartalet 2021 ska en organisation fastställas. Organisationen är presenterad men inte 

beslutad. Förutsättningarna inför skapandet av organisationsstrukturen är följande: 

• Utgå från grunduppdraget och vem är vi till för. 

• Enkel, platt och tydlig. 

• Långt gående delegering av ansvar och befogenheter. 

• Styra med vision, uppdrag och mål. 
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• Individen och organisationen ska kunna växa. 

• Utveckling, förändring och utmanande. 

• Öppna gränser, bygg nätverk och flexibilitet. 

• Styrning och uppföljning ska vara enkel. 

Organisationen är uppbyggd för att kunna möta riskbild och det behov som kommunerna och 

medborgarna har samt enkelt kunna anpassas om fler medlemskommuner ansluter eller om 

uppdraget förändras. Mål och verksamhetsstrategier ligger till grund för avdelningarnas 

verksamhetsplanering och aktiviteter. 

Förbundet organiseras i fyra avdelningar enligt följande övergripande struktur. 

 

Förbundsdirektionen 

Förbundsdirektionen regleras i förbundsordningen och utgör den politiska ledningen av förbundet. 

Direktionen är sammansatt med politiker från alla sex medlemskommunerna och består av 13 

ordinarie och 13 ersättare som utses av respektive kommuns fullmäktige. Från och med 

nästkommande mandatperiod 2022 ska direktionen bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare. 

Ordförande utses av Västerås stad. 

Förbundsdirektör 

Förbundsdirektören tillika räddningschefen utgör högste tjänsteman i förbundet. Befattningen 

ansvarar för att leda och fördela arbetet inom verksamheten och rapporterar till direktionen. 

Förebyggande avdelningen 

Förbyggande avdelningen arbetar med myndighetsutövning/tillsyn gällande LSO och LBE, rådgivning 

och remisser. Avdelningen ansvarar även för sotning, brandskyddskontroll samt extern utbildning och 

olycksutredning. 

Operativa avdelningen 

Operativa avdelningen arbetar med beredskap, räddningstjänst och insatsutvärdering. 

Avdelningschefen är tillika biträdande förbundsdirektör och stf räddningschef. Verksamheten är 

uppdelad i tre distrikt och en enhet för larm och ledning. I distrikten finns både hel- och 

deltidsstationer samt ett Räddningsvärn. Enheten för larm och ledning ansvarar för operativ ledning, 
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inre ledning, insatsplanering samt automatlarmshantering. Till avdelningen ingår också en 

stabsfunktion som ska stödja avdelningen med bland annat personalplanering, utbildning/övning, 

utveckling, analyser, projekt, uppföljning, samordning och omvärldsbevakning. 

Drift och teknik 

Drift och teknikavdelningen ansvarar för servicefunktioner som övningsfält, lokaler, fordon, materiel, 

teknik och IT. Avdelningen ansvarar också för upphandling av fordon, fastigheter och servicetjänster. 

Administrativa avdelningen 

Administrativa avdelningen ansvarar för personal, ekonomi, kansli, friskvård och kommunikation.  

Detaljerna i organisationsuppbyggnaden kommer att utvecklas i dialog med medarbetare, fackliga 

parter och arbetsmiljöorganisation löpande under första kvartalet för att den ska kunna beslutas och 

vara i full drift senast den 31 maj 2021. 

Ekonomi 
Förbundets verksamhet finansieras huvudsakligen genom bidrag från medlemskommunerna. För 

perioden 2022-2023 finns inget beslutat medlemsbidrag men i beräkningen har vi antagit en 

uppräkning av medlemsavgiften enligt PKV då medlemskommunerna använder sig av olika 

uppräkningsmodeller i sina budgetprocesser.  

Fördelning medlemsavgifter 

I den antagna förbundsordningen har ett summeringsfel konstaterats under § 9. När direktionen vid 

sitt sammanträde i september 2020 tog beslut om att förbundet ej skulle gå fram med en framställan 

om ersättning av medlemskommunerna för förmånsbestämd pension ändrades delsummorna för att 

återspegla beslutet men ändring av summeringen missades.  I den antagna förbundsordningen anges 

att den totala budgetramen uppgår till 146 350 tkr men summering av medlemskommunernas 

delsummor ger 146 050 tkr. Förbundet har därför i detta dokument utgått från den korrigerade 

summeringen. 

Medlemsavgiften fördelas utifrån invånarantalet 1 november, två år före budgetåret. Beräkningen 

för planeringsåren 2022-2023 bygger på invånarantalet 1 november 2020 enligt SCB.  

Invånarantal 1 november 2020 enligt SCB 
 

Västerås 155574 

Köping 26160 

Arboga 14013 

Hallstahammar 16409 

Kungsör 8729 

Surahammar 10100 

Total 230985 
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Fördelningen av medlemsbidraget regleras i förbundsordningen fram till 2030. För åren 2021-2024 

gäller en fördelningsnyckel som innebär att 94% ska fördelas mellan samtliga medlemmar. Övriga 6% 

fördelas mellan Köping, Arboga och Kungsör. Modellen fasas därefter ut fram till 2030 då 

fördelningen ska var 100% mellan alla kommunerna. 

Medlemsavgift (tkr) Totalt för MBR 

År 2021 146050 

År 2022, med 1,9 % uppräkning enl. PKV 201215 148825 

År 2023, med 2,3 % uppräkning enl. PKV 201215 152248 

 

Fördelning per medlemskommun 

Medlemsavgift 

(tkr) 

Västerås Köping Arboga Hallstahammar Kungsör Surahammar Summa 

Avgift 2021 92250 20350 10900 9800 6700 6050 146050 

Avgift 2022 94223 20621 11046 9938 6881 6117 148825 

Avgift 2023 96390 21095 11300 10167 7039 6528 152248 

 

Fördelningen av avgiften 2021 bygger på invånarantalet 1 november 2019 dvs ett annat invånarantal 

än i beräkningen 2022-2023. 

Förbundsmedlemmarnas medlemsbidrag betalas enligt överenskommelse kvartalsvis i förskott. 

Finansiering av pensionskostnad 

Finansiering av pensionskostnaderna sker separat utöver medlemsavgiften.  

Pensionsfinansiering, SAP-R faktureras medlemskommunerna separat kvartalsvis i efterskott. 

Budget 2021 och ekonomisk plan för 2022 – 2023 

Budgeten för 2021 är en sammanslagning av bägge organisationernas budget. Planen för 2022 – 

2023 bygger på en uppskrivning av medlemsavgiften enligt PKV för aktuellt år och invånarantalet den     

1 november 2020 för planeringsåren 2022-2023. För åren 2022-2023 har ett resultatkrav om 200 tkr 

lagts in per år. 
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Investeringar 

Investeringsplanen utgår från verksamhetens planerade behov för material och fordon. 

Fordonsplanen har stor inverkan på investeringsbehovet och uppdateras löpande. Den innehåller ca 

29 tunga fordon samt 10 registrerade som tung lastbil, som byts ut i 15 - 20 års intervaller beroende 

på fordonstyp. Planeringen för 2021 är att förbundet investerar 22,2 Mkr men planeringen 2022 och 

2023 är mer osäker eftersom förbundet är nystartat.  

(tkr) 2021 2022 2023 

Övningsfält 9792* 9200* 4200 

Tunga fordon 6800 0 12600 

Övriga fordon 1150 1650 2900 

Material 4420 1950 325 

Totalsumma 22162 12800 20025 

*  Ej förbrukat anslag från 2020 gällande övningsfältet etapp 1 får enligt direktionsbeslut föras över 

och summeras till de 5000 tkr som budgeterats för 2021 etapp 2. Ej förbrukat anslag uppgår till 4792 

tkr. Motsvarande direktionsbeslut angående ej förbrukat anslag kan bli aktuellt även för kommande 

etapper då investeringen sträcker sig över flera år. 

Ekonomisk översikt Budget Plan Plan

tkr 2021 2022 2023

Intäkter 
Taxor o avgifter 5472 5576 5704

Hyror och arrenden 341 347 355

Bidrag 154539 157475 161097

varav medlemsbidrag 146050 148825 152248

Försäljning verksamhet 7560 7704 7881

Försäljning anläggningstillgångar 100 100 100

Övriga intäkter 60 61 63

Summa intäkter 168072 171263 175200

Kostnader

Lön arbetad tid -75475 -76985 -78832

Kostnadsersättning -717 -731 -749

Sociala kostn. enl. lag inkl. löneskatt  pensioner -27232 -27583 -28245

Pensionskostnader exkl. löneskatt -12788 -13044 -13357

Personalsociala kostnader -3252 -3311 -3377

Övriga driftkostnader -38271 -38760 -39539

Avskrivningar -9000 -9100 -9300

Finansiella intäkter 1 1 1

Finansiella kostnader -1338 -1551 -1603

Summa kostnader -168072 -171063 -175000

RESULTAT 0 200 200
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Från: Emma Stefansson
Skickat: den 22 mars 2021 13:33
Till: SU Surahammars kommun ; kommunstyrelsen@hallstahammar.se;
kommunstyrelsen@vasteras.se;KK Kopings kommun ; AR Arboga kommun officiell adress
; Information Kungsör
Ämne: Protokollsutdrag§31 Verksamhetsplan och budget 2021 med ekonomisk plan för
2022 till 2023

Bifogat finner ni Protokollsutdrag§31 Verksamhetsplan och budget 2021 med ekonomisk
plan för 2022 till 2023.

Med vänlig hälsning,

Emma Stefansson
Förbundssekreterare

021-39 82 21. emma.stefansson@mbrf.se
____________________________________

Räddningstjänsten Mälardalen, 721 87 Västerås.
Besök: Vallbyleden 9. Växel: 021-39 82 00

www.rtmd.se

www.facebook.com/RTMDSE
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claes-urban.bostrom@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

Revidering av Bolagspolicy för styrning av 
koncernen Kungsörs Kommunföretag AB 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad 
Bolagspolicy för styrning av Kungsörs Kommunföretag AB 

Sammanfattning 
Kungsörs Kommunföretag AB har gått igenom Bolagspolicyn och föreslår 
ett antal förändringar. Dessa förändringar är markerade med rött i det 
förslag till Bolagspolicy som nu läggs fram. De korrigeringar som är gjorda 
är mer en anpassning till hur det är i verkligheten så att policyn 
överensstämmer med hur vi jobbar i moderbolaget och bolagen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse samt föreslagen 
Bolagspolicy 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

  
  

Skickas till 
KKAB:s styrelse 
KFAB:s styrelse 
KKATAB:s styrelse 
KVAB:s styrelse 
Claes-Urban Boström VD KKAB 
Mats Åkerlund VD KFAB 
Rune Larsen VD KKTAB och KVAB 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-03-01 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/107 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 04 

Organisationsnr 
212000-2056 
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KS-handling nr ?/2021

Bolagspolicy för styrning av koncernen Kungsörs 
Kommunföretag AB 
Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26, § 113 
Reviderad/kompletterad av kommunfullmäktige 2013-04-08, § 42 (bl.a. 
sammanslagning med God redovisningssed) 
Reviderad av kommunfullmäktige 2021-xx-xx, § xx 
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1. Kommunen som ägare och syftet med ägandet  
Fullmäktiges intentioner för innehav, drift och styrning av de kommunala bolagen 
finns uttryckta i denna bolagspolicy. Bolagspolicyn baseras i sin tur på god sed i en-
lighet med Sveriges Kommuner och Landstings ”Principer för styrning av kommun- 
och landstingsägda bolag”. 

 
1.1 Allmänt om bolagen som organ för kommunens verksamhet  
Kungsör kommun bedriver verksamhet i nämnds- och bolagsform. Bolagens verk-
samhet syftar, i likhet med nämndernas, till att i första hand på bästa sätt ta tillvara 
den enskilde kommunmedlemmens intressen.  
 
Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret för de kommunala bolagen. 
Kungsörs Kommunföretag AB ansvarar för att fullmäktiges direktiv verkställs inom 
bolagskoncernen.  
 
Bolagens verksamhet syftar till att i första hand på bästa sätt ta tillvara kommunens 
och den enskilde medborgarens intressen. Motiven för bolagsbildningen är att i 
kommunal regi tillhandahålla och utveckla för samhällsutvecklingen nödvändig inf-
rastruktur och service som är prisvärd. Bolagen ska hålla en pris- och kostnadsnivå, 
som inom ramen för gällande lagstiftning gör att ägaren kan få skälig avkastning.  
 
De kommunala bolagen ägs av Kungsörs Kommunföretag AB. Skälet till bildandet 
av Kungsörs Kommunföretag AB är att  

 genom samordning av de i bolagskoncernen ingående bolagen minska det 
kommunala risktagandet,  

 effektivisera verksamheten,  

 få bättre ekonomi samt  

 stärka ägarstyrning och kontroll över verksamhet och förvaltning.  
 

Grunden för kommunala bolag är att offentligt ägande av verksamheten är motiverat. 
Den juridiska formen har prövats i varje enskilt fall och aktiebolagsformen har fun-
nits bäst lämpad.  
 
Kommunallagen reglerar de kommunalrättsliga villkoren för att kommunala angelä-
genheter ska kunna överlämnas till ett aktiebolag, samt anger även kommunfullmäk-
tiges och kommunstyrelsens roll i förhållande till de kommunala bolagen. Kommun-
styrelsens uppgift klargörs i dess reglemente.  
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Förutom genom lagar och författningar regleras bolagens verksamhet och förhållande 
till kommunen genom:  
1. Bolagspolicyn (detta dokument) 
2. Bolagsordning för respektive bolag  
3. Övriga styrdokument antagna av kommunfullmäktige eller av kommunstyrelsen 

via delegation 
4. Årliga ägardirektiv för bolagskoncernen (fastställda vid bolagsstämma).  

5. Avtal/beställningar mellan kommunen och respektive bolag  
 

1.2 Fullmäktiges roll i förhållande till bolagen 
Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret för de kommunala bolagen. Full-
mäktige ska besluta om ägardirektiv till bolagen. Kungsörs Kommunföretag AB an-
svarar för att ägarens/fullmäktiges direktiv verkställs inom bolagskoncernen.  
 
Kommunfullmäktiges beslut som ägare riktas till moderbolaget Kungsörs Kommun-
företag AB, som vidarebefordrar beslut som rör bolagen i koncernen. Moderbolaget 
återrapporterar utfallet till kommunstyrelsen  
 
Föremål för bolagens verksamhet samt dess ändamål anges i bolagsordningen för re-
spektive bolag. Moderbolaget ska löpande ansvara för att eventuella justeringar i bo-
lagsordningarna tillställs fullmäktige för beslut. Fullmäktige fastställer slutligt bo-
lagsordningarna. 
 
Kommunfullmäktige utser styrelseledamöter och lekmannarevisorer i samtliga bolag 
samt ombud till bolagsstämma i moderbolaget. Instruktioner till detta ombud kan ut-
färdas av kommunfullmäktige eller av kommunstyrelsen med stöd av delegation. 
 
1.2.1 Principiella frågor 
Fullmäktige ska ges tillfälle att ta ställning, innan bolaget beslutar i frågor som är av 
principiell art, eller annars av större vikt. Det slutliga avgörandet om frågan ska un-
derställas fullmäktige görs av kommunstyrelsen. 
 
Hit räknas exempelvis: 

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

 Försäljningar och köp av fast egendom av större betydelse. Beloppsgränser är 
fastställda i Ägardirektiven. 

 Bildande eller förvärv samt försäljning eller annan avveckling av dotterbolag.  

 Förvärv eller försäljning av aktier i andra bolag utanför koncernen.  

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

 
1.2.2 Styrdokument antagna av kommunfullmäktige  
Bolagen ska följa av fullmäktige antagna styrdokument och policys. Om bolag inte 
följer, eller har för avsikt att inte följa, hela eller delar av en policy ska skälen till det 
rapporteras till kommunstyrelsen.  
 
1.3 Kommunstyrelsens roll i förhållande till bolagen 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen till uppgift att leda och samordna för-
valtningen av kommunens angelägenheter.  
 
Kommunstyrelsen, genom kommundirektören, utövar kommunens skyldighet att ha 
löpande uppsikt över de kommunägda bolagen i enlighet med 6 kap 1 § kommunalla-
gen. Kommunstyrelsen utövar även ägarstyrning genom delegation från kommun-
fullmäktige.  
 
Kommundirektören tillika verkställande direktören för moderbolaget liksom 
kommunstyrelsens presidium kan efter anmälan erhålla närvarorätt vid styrelsemöte 
hos bolag inom bolagskoncernen.  
 
Kommunstyrelsen har genom delegation rätt att ge bolagen direktiv i frågor som inte 
är av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
1.4 Kommunkoncernens planerings- och uppföljningsprocess 
Bolagen ska hålla kommunstyrelsen och kommundirektören väl informerad om sin 
verksamhet.  
 
Det åligger bolagen att utan dröjsmål översända följande handlingar: 

 Kallelse med tillhörande bilagor, gäller även de kompletterande underlag som 
inte skickas ut i samband med kallelsen men som ändå avser kommande möte.  

 Protokoll från styrelsemöten och bolagsstämma 

 Årsbudget och eventuella flerårsplaner 

 Affärsplan eller motsvarande dokument med mål och nyckeltal 

 Ekonomiska rapporter, delårsrapport och underlag för koncernbokslut 

 Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport, samt 

 Övrig rapportering som efterfrågas från kommunstyrelsen.  
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Under löpande år ska, förutom det som anges ovan, rapportering och information ske 
enligt de direktiv och anvisningar som kommunstyrelsen anger för kommunkoncer-
nens planerings- och uppföljningsprocess.  
 
Tillsammans med Kungsörs Kommunföretag AB:s styrelse ska kommunstyrelsen 
föra en återkommande dialog om koncernens verksamheter och bolagens ändamål, 
dess ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga 
förhållanden av betydelse för kommunen. Vid behov ska kommunstyrelsen göra 
framställningar till kommunfullmäktige.  
 
Moderbolagets styrelse har en kontinuerlig dialog med bolagen under året i specifika 
ärenden. Syftet är att fördjupa dialogen om bolagens ändamål och verksamhetsmål. I 
förekommande fall behandlas dessa ärenden av kommunstyrelsen och kommunfull-
mäktige.  
 
Bolagens årsstämmor är ett naturligt tillfälle för samlad dialog. Därutöver ska ägar-
dialoger ske i enlighet med kommunstyrelsens direktiv. Styrelsen i Kungsörs Kom-
munföretag AB ansvarar för att kalla till dessa.  
 
Tidpunkter för ägardialoger ska vara beslutade senast den 31 oktober året innan.  
 
Förslag på agenda för ägardialogerna:  

 Reflektioner kring uppfyllelse av nuvarande ändamål och ägardirektiv 

 Genomgång av bolagets affärs-/ verksamhetsplan samt, ekonomiuppföljning om-
världs- och branschanalys inklusive konsekvenser för bolag och ägare 

 Aktuella händelser i bolaget och kommunen 

 Diskussion om bolagets framtida strategiska inriktning 

 Personalfrågor 

 Övriga frågor 
 
Vid bokslutstillfället och budgetberedningen ska rapportering och information ske 
enligt de direktiv och anvisningar som kommunstyrelsen eller kommundirektören 
anger för kommunkoncernens boksluts- och årsredovisningsprocess samt budget- och 
planeringsprocess.  
 
Bolagen ska årligen i samband med avlämnande av årsredovisningen, och efter de 
anvisningar som ges av kommunstyrelsen, redovisa hur verksamheten bedrivits och 
utvecklats mot bakgrund av ägardirektiven i en särskild bolagsstyrningsrapport.  
 
Bolagen ska informera om sin verksamhet vid kommunstyrelsens boksluts- och bud-
getberedning.  
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1.5 Samverkan 
Kommunen och bolagen ska aktivt och löpande samverka i frågor som kan ha bety-
delse för kommunkoncernen.  
 
Bolagen inom Kungsörs Kommunföretag AB ska fortsätta sitt samarbete för att ut-
nyttja stordriftsfördelar inom bland annat områdena ekonomi, personal, inköp, IT och 
information. Detta samarbete ska fördjupas och samordning med kommunens övriga 
verksamheter vidareutvecklas.  
 
Samarbete och samordning i hela kommunkoncernen (nämnder och bolag) ska ut-
vecklas. En central ledningsgrupp, ledd av kommundirektören, ska löpande samordna 
styrningen för kommunkoncernen. I gruppen ska moderbolagets och dotterbolagens 
verkställande direktörer ingå, jämte förvaltningschefer. 
 

 
2. Bolagsstämma 

2.1 Bolagsstämmans uppgifter 
Aktieägares lagstadgade inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämman, som är bola-
gets högsta beslutande organ.  
 
Genom beslut på bolagsstämma kan bolagets aktieägare ge bindande ägardirektiv till 
bolaget. Ägardirektiv till moderbolaget ska, före beslut på bolagsstämman, behandlas 
i kommunfullmäktige.  
 
Moderbolaget ger ägardirektiv till dotterbolagen vid deras respektive bolagsstämma. 
Ägardirektiv till dotterbolagen ska, i frågor av principiell beskaffenhet eller av annars 
större vikt före beslut på bolagsstämman, behandlas i kommunfullmäktige.  
 
2.2 Bolagsstämmans genomförande 
Bolagsstämmor ska genomföras som stämmosammanträden varvid 2.3-2.6 tillämpas.  
 
2.3 Kallelse till ordinarie bolagsstämma 
Bolagen ska till bolagsstämman kalla det utsedda ombudet och dennes ersättare. 
Kallelsen ska åtföljas av handlingar till de ärenden som ska behandlas på stämman. 
 
I moderbolaget ska kallelsen även tillställas styrelsen, VD och kommundirektören.  
 
Bolagen ska sträva efter att bolagens aktieägare och andra som har rätt att närvara vid 
stämman genom kallelsen till bolagsstämman får relevant, tydlig och begriplig in-
formation om de ärenden som ska behandlas.  
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2.4 Ägarens ombud på bolagsstämman 
Bolagens aktieägare representeras på bolagsstämman av ett ombud som röstar för ak-
tieägares aktier.  
 
Ombud till bolagsstämma i moderbolaget utses av kommunfullmäktige. Instruktioner 
till detta ombud utfärdas av kommunfullmäktige eller av kommunstyrelsen med stöd 
av delegation. 
 
Instruktionen ska omfatta hur ombudet ska rösta i på stämman förekommande ären-
den. Om instruktionen omfattar hur ombudet ska rösta i ärenden av principiell be-
skaffenhet, eller annars större vikt, är rätten att utfärda instruktion förbehållen kom-
munfullmäktige.  
 
Styrelsen i moderbolaget utser ombud och utfärdar ombudsinstruktioner till bolags-
stämma i bolag som ägs av bolaget. 
 

 
2.5 Genomförande av stämmosammanträde 
Bolagsstämman öppnas av styrelseordföranden eller den som styrelsen har utsett till 
att öppna stämman om inte bolagsordningen innehåller annan bestämmelse. Stämman 
väljer sedan stämmoordförande.  
 
2.6 Protokoll från bolagsstämman 
Vid bolagsstämman ska protokoll föras. Protokollet ska undertecknas av protokollfö-
raren och justeras av ordföranden (om denne inte har fört protokollet) och av en ut-
sedd justeringsman. Till justeringsman vid bolagsstämman ska utses någon som har 
rösträtt på stämman. Om styrelsen består av en ledamot och denne äger samtliga ak-
tier i bolaget, behövs inte någon justeringsman. 
 
Protokollet ska tillställas aktieägare, styrelseledamöter, revisorer och lekmannarevi-
sorer samt kommundirektören, kommunstyrelsen och moderbolagets verkställande 
direktör, och ska i förekommande fall registreras hos Bolagsverket. 
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2.7 Extra bolagsstämma 
Kallelse till extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två 
veckor före bolagsstämman (om det är ändring av bolagsordningen som ska behand-
las, ska kallelsen utfärdas senast fyra veckor före stämman).  
 

 
3. Bolagsstyrelse 

3.1 Styrelsens uppgifter 
Styrelsen ansvarar för organisationen och förvaltningen av bolagets angelägenheter i 
enlighet med gällande lagar och andra regler som gäller för bolaget.  
 
Styrelsens huvudsakliga uppgifter är att fastställa strategin för bolagets verksamhet, 
säkerställa att bolaget har en effektiv ledning, följa upp och kontrollera verkställande 
direktörens förvaltning, se till att kommunfullmäktige, via moderbolaget, får ta ställ-
ning innan beslut fattas i bolaget i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars 
större vikt, samt se till att bolagets aktieägare och intressenter informeras om bolagets 
utveckling och ekonomiska situation.  
 
Styrelsen ska, med utgångspunkt i bolagets intresse och kommunens ändamål med 
verksamheten så som det kommit till uttryck i bolagsordning och ägardirektiv, kon-
kretisera och genomföra målen för bolagets verksamhet, samt se till att bolaget har en 
adekvat strategi, organisation och verksamhetsstyrning för att uppnå dessa mål.  
 
Styrelsen ska 

 årligen på ett strukturerat sätt utvärdera verkställande direktörens insatser, var-
vid endast styrelseledamöterna ska närvara.  

 fortlöpande följa upp och utvärdera bolagets verksamhet mot kommunens ända-
mål med verksamheten och de mål, riktlinjer och styrdokument som fastställts.  

 se till att kontrollen över bolagets ekonomiska situation är tillfredsställande, att 
bolagets riskexponering är väl avvägd, att redovisning och finansförvaltning hål-
ler hög kvalitet och kontrolleras på ett betryggande sätt samt att bolaget har god 
intern kontroll.  

 se till att det finns tillfredsställande kontroll av att bolaget följer de regler som 
gäller för bolagets verksamhet.  

 se till att erforderliga riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande i etiskt hänse-
ende gentemot anställda, kunder, leverantörer och det omgivande samhället i öv-
rigt.  

 i sin arbetsinstruktion ange hur uttalanden till allmänhet och massmedia ska gö-
ras i bolagets namn.  

 årligen på ett strukturerat sätt utvärdera sitt eget arbete. Utvärderingen ska minst 
omfatta om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, 
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om dess arbetsformer fungerar, och om den är organiserad på lämpligt sätt när det 
gäller eventuell arbetsfördelning. Om styrelsens kommer fram till att det finns 
brister som behöver åtgärdas, ska styrelsen åtgärda bristerna eller anmäla dem till 
bolagets aktieägare.  

 
3.2 Tillsättande av styrelse, styrelsens storlek och sammansättning 
Styrelseledamöterna inklusive ordförande, vice ordförande (samt i Kungsörs Fastig-
hets AB även andre vice ordförande) ska i moderbolaget och helägt dotterbolag utses 
av kommunfullmäktige och anmälas på bolagsstämmorna.  
 
I delägda bolag ska kommunen med beaktande av 3 kap. 18 § kommunallagen 
komma överens med övriga aktieägare om hur styrelseledamöter ska utses.  
 
En jämn könsfördelning i styrelsen ska eftersträvas.  
 
3.3 Styrelsens ledamöter 
En styrelseledamot är syssloman i förhållande till bolaget. Det innebär att ledamoten 
är skyldig att ägna uppdraget den tid och omsorg som erfordras för att på bästa sätt 
tillvarata bolagets intresse. En styrelseledamot förväntas att alltid delta på styrel-
semöten. En styrelseledamot ska alltså verka för att kommunens ändamål med verk-
samheten förverkligas, så som det kommer till uttryck i bolagsordning och ägardi-
rektiv. 
 
En styrelseledamot ska ha den kunskap om bolagets verksamhet, marknad och om-
världsförutsättningar i övrigt som erfordras för att kunna göra självständiga bedöm-
ningar av bolagets angelägenheter och konstruktivt bidra till att fullgöra styrelsens 
uppgifter.  
 
Ny styrelseledamot ska genomgå en introduktionsutbildning om bolaget, dess verk-
samhet, organisation, marknad m.m. samt den utbildning i övrigt som styrelseordfö-
randen och ledamoten gemensamt finner lämplig för att ledamoten ska kunna fullgöra 
sitt uppdrag och för att styrelsen ska få erforderlig kompetens.  
 
3.4 Styrelsens suppleanter 
Suppleant inträder i tjänstgöring i den ordning som gäller för ersättares tjänstgöring i 
kommunens styrelse och nämnder. Närvarande suppleant som inte ersätter ledamot 
har att iaktta motsvarande tystnads- och lojalitetsplikt som gäller för ledamot. 
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3.5 Styrelsens ordförande 
Styrelsens ordförande ska se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrel-
sen fullgör sina åligganden. Ordföranden ska särskilt: 

 Organisera och leda styrelsens arbete, uppmuntra en öppen och konstruktiv 
diskussion i styrelsen i vilken samtliga ledamöter deltar och skapa bästa möjliga 
förutsättningar för styrelsens arbete.  

 Se till att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om 
bolaget och dess verksamhet samt i övrigt får den utbildning som krävs för att 
styrelsearbetet ska kunna bedrivas effektivt.  

 Upprätthålla kontakt och dialog med bolagets aktieägare i syfte att styrelsen ska 
känna till ägarnas synpunkter i fråga om bolagets övergripande mål och strategi 
och andra viktigare frågor.  

 Ha fortlöpande kontakt med och fungera som diskussionspartner och stöd för 
bolagets verkställande direktör samt se till att styrelsen utvärderar verkställande 
direktörens arbete.  

 Se till att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag.  

 Kontrollera att styrelsens beslut verkställs.  

 Se till att styrelsen årligen utvärderar sitt arbete. 
  

3.6 Styrelsens arbetsformer  
Styrelsen ska utforma och anta en arbetsordning för sitt eget arbete. 
 
Styrelsen ska upprätta en skriftlig instruktion för verkställande direktören. 
 
Styrelsens lagstadgade instruktioner i form av arbetsordning, instruktion för verk-
ställande direktören, samt rapporteringsinstruktion, ska vara anpassade till bolagets 
förhållanden och vara så tydliga, utförliga och konkreta att de kan tjäna som styrdo-
kument för styrelsens arbete. När ny styrelse tillsatts ska styrelsen göra en noggrann 
prövning av samtliga instruktioners relevans och aktualitet. Förnyad prövning ska gö-
ras varje år, även om ny styrelse inte tillsatts under året.  
 
Styrelsen bör inte inrätta styrelseutskott och arbetsutskott om inte särskilda skäl 
finns. 
 
Styrelsen ska sammanträda i den omfattning som erfordras för att hinna behandla de 
frågor som ankommer på styrelsen. Styrelsens arbete måste vara organiserat så att 
styrelsen kan ägna tillräcklig tid åt alla viktiga frågor. Den löpande rapporteringen 
bör vara strukturerad så att uppföljnings- och kontrollfrågorna inte tar större del av 
styrelsens tid i anspråk än att de strategiska frågorna kan ägnas den uppmärksamhet 
de kräver.  
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Vid styrelsens sammanträden får delta; styrelseledamöter, verkställande direktören 
och styrelsens sekreterare, samt andra personer som styrelsen från gång till gång be-
slutar ska ha närvarorätt. Verkställande direktör i moderbolaget, kommundirektören 
samt kommunstyrelsens presidium har efter anmälan närvarorätt vid styrelsemöte. 
Vilka personer som har varit närvarande ska antecknas i protokollet från 
sammanträdet.  
 
Styrelsens ordförande ska efter samråd med verkställande direktören fastställa förslag 
till dagordning för styrelsens sammanträden samt se till att dessa är väl förberedda 
och genomförs effektivt.  
 
Beslutsunderlag och förslag till beslut i ett ärende ska ge en saklig, utförlig och rele-
vant belysning av det ärende beslutet gäller. Beslut ska inte fattas i en viktig fråga 
som inte varit upptagen på dagordningen, såvida inte styrelsen enhälligt beslutar att 
så ska ske. Styrelsen får enligt lag inte besluta i ett ärende, om inte såvitt möjligt 
samtliga styrelseledamöter har fått ett tillfredsställande underlag för att avgöra ären-
det och tid att sätta sig in i underlaget. Skriftligt material inför styrelsesammanträde 
bör normalt tillställas ledamöterna, senast en vecka före sammanträdet.  
 
Innan beslut i frågor av principiell betydelse eller annars större vikt fattas i bolaget, 
ska alltid styrelsen i moderbolaget beredas tillfälle att ta ställning till om frågan ska 
föras vidare till kommunfullmäktige.  
 
Varje styrelseledamot ska självständigt bedöma de ärenden styrelsen har att behandla 
och föra fram de uppfattningar och göra de ställningstaganden detta föranleder. Sty-
relseledamot ska begära den kompletterande information som ledamoten anser nöd-
vändig för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut.  
 
Styrelsens protokoll ska tydligt återge vilka ärenden som behandlats, vilket underlag 
som funnits för respektive ärende, samt innebörden av de beslut som fattats. Ett fär-
digt protokoll ska sändas till, eller hållas tillgängligt för, styrelsens ledamöter, verk-
ställande direktör, bolagets revisorer samt kommunstyrelsen och kommunchefen se-
nast två veckor efter styrelsesammanträdet.  
 
3.7 Verksamhetsrapportering, finansiell rapportering och internkontroll 
Styrelsen ansvarar för såväl årlig som löpande verksamhetsrapportering till kommun-
styrelsen och kommunchefen, samt att bolaget följer direktiv och anvisningar i kom-
munkoncernens planerings- och uppföljningsprocess.  
 
Den årliga verksamhetsrapporteringen ska innehålla en redovisning av hur väl bola-
get uppfyllt ägarens ändamål med verksamheten så som det kommit till uttryck i bo-
lagsordning och ägardirektiv.  
 
Styrelsen ansvarar för att bolagets finansiella rapportering sker i överensstämmelse 
med god redovisningssed. Av den finansiella rapporteringen ska framgå på vilket re-
gelverk den grundas.  
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Styrelsen ska se till att bolaget har god intern kontroll och fortlöpande hålla sig in-
formerad om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar. Styrel-
sen ska inför varje år upprätta en internkontrollinstruktion och efter året utvärdera 
denna.  

 
3.8 Styrelsens relation till revisorerna och lekmannarevisorerna 
Styrelsen ska se till att ändamålsenliga relationer med bolagets revisorer och lekman-
narevisorer upprätthålls. Styrelsen ska överväga att en gång varje år sammanträffa 
med revisorerna utan närvaro av någon från företagsledningen.  
 
Styrelsen ska dokumentera på vilket sätt styrelsen säkerställer;  

 ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande verksamhet i bolaget,  

 kvaliteten i rapportering om verksamhet, ekonomi och intern kontroll,  

 bedömning och uppföljning av bolagets risker, samt  

 hur bolaget kommunicerar med bolagets revisorer och lekmannarevisorer  
 

3.9 Ersättning till styrelse och lekmannarevisorer 
 
Bolagsstämman fastslår arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna som följer av 
fullmäktige fastställda principer och arvodesreglemente. 

 
4. Verkställande direktör  
4.1 Verkställande direktörens uppgifter 
Verkställande direktören (VD) är syssloman i förhållande till bolaget. Det innebär att 
VD är skyldig att ägna uppdraget den tid och omsorg som erfordras för att på bästa 
sätt tillvarata bolagets intresse. VD ska verka för att kommunens ändamål med verk-
samheten förverkligas, så som de kommer till uttryck i bolagsordning, ägardirektiv 
och styrelsebeslut.  
 
VD ska aktivt delta och ingå i kommunkoncernens ledningsgrupp och tillsammans 
med övriga bolag och nämnder arbeta framåtriktat med samverkansfrågor.  
 
VD ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens arbetsinstruktion, riktlinjer 
och anvisningar, samt se till att bolagets bokföring och medelsförvaltning sköts på ett 
betryggande sätt. VD ansvarar för att förse styrelsen med information om bolaget och 
dess verksamhet, samt att tillhandahålla sakliga, utförliga och relevanta handlingar, 
som styrelsen behöver för sitt arbete och för att styrelsen ska kunna fatta väl under-
byggda beslut.  
 
VD ska se till att styrelsen hålls informerad om utvecklingen av bolagets verksamhet 
mellan styrelsens sammanträden.  
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4.2 Tillsättande av verkställande direktör  
 
Styrelsen i dotterbolagen utser och entledigar VD. Styrelsens ordförande ska innan 
beslut fattas samråda med moderbolaget, som avgör om frågan ska föras vidare till 
ägaren.  
 
Styrelsen i moderbolaget utser och entledigar VD i moderbolaget. Samråd med 
kommunstyrelsen ska äga rum.  
 
Styrelsen i hel- och delägda dotterbolag utser, i samråd med VD i moderbolaget, bo-
lagets VD. 
Styrelsen ska upprätta en skriftlig instruktion för verkställande direktören. 

 
4.3 Ersättning till verkställande direktör 
VD för moderbolaget, tillika kommundirektör, har i sin lön som kommundirektör, 
ersättning för uppdraget som VD. 
 
Ordförande i bolagsstyrelse samråder med ordförande i Kungsörs Kommunföretag 
AB inför fastställande av lön och övriga anställningsvillkor för VD i Kungsörs 
Fastighets AB. Det är styrelsens uppdrag att fastställa VD:s faktiska ersättning i 
Kungsörs Fastighets AB.  
 
VD för Kungsörs KommunTeknik AB och Kungsörs vatten AB är anställda genom 
kommunstyrelsen och har kommundirektören som chef varför kommundirektören 
sätter lönen på samma sätt som för övriga förvaltningschefer i samråd med HR chef 
och ordförande i respektive bolag. 

 
5. Revisorer 
Bolagen ska utse revisorer enligt de bestämmelser som anges i aktiebolagslagen. 
 
Bolagens revisor ska i den utsträckning som följer av god revisionssed granska rä-
kenskaperna och styrelsens samt verkställande direktörens förvaltning.  
 
Bolagsstämman får ge revisorn ett utökat granskningsuppdrag i den mån det inte stri-
der mot lag, bolagsordning eller god revisorssed inklusive god revisionssed.  
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6. Lekmannarevisorer 
Kommunfullmäktige utser lekmannarevisorer samt suppleanter i enlighet med kom-
munallagen. Beslut om val ska anmälas på bolagsstämma. 
 
I delägda bolag ska kommunen med beaktande av 3 kap. 18 § kommunallagen 
komma överens med övriga aktieägare om hur lekmannarevisorer ska utses.  
 
Bolagets lekmannarevisorer ska i den utsträckning som följer av god sed för lekman-
narevisorer granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är till-
räcklig.  
 
Bolagsstämman får ge lekmannarevisorn ett utökat granskningsuppdrag i den mån 
det inte strider mot lag, bolagsordning eller god sed för lekmannarevisorer inklusive 
god sed för hur allmän granskning ska genomföras.  
 
Lekmannarevisorernas granskningsrapport ska redovisas för bolagsstämman och 
även fogas till den revisionsberättelse som lämnas till kommunfullmäktige. 

 
 

7. Bolagsstyrningsrapport 
Rapportering och information ska ske i årsredovisningen samt enligt de direktiv och 
anvisningar som kommunstyrelsen anger för kommunkoncernens planerings- och 
uppföljningsprocess.  
 
I särskild bolagsstyrningsrapport ska information lämnas om:  
 
1. Att utvärdering av styrelsen och verkställande direktören genomförts.  

 
2. Hur styrelsearbetet bedrivits, inkluderande eventuell arbetsfördelning, antal sam-

manträden, genomsnittlig närvaro samt vem som varit sekreterare vid styrelsens 
sammanträden.  
 

3. Hur den interna kontrollen, både vad gäller uppfyllande av bolagets syfte, av 
ägardirektivet samt finansiell rapportering, är organiserad samt hur väl den in-
terna kontrollen har fungerat under senaste räkenskapsåret.  
 

4. Hur bolagets risker bedömts och följts upp.  
 

5. Hur bolaget kommunicerar med revisorer och lekmannarevisorer.  
 

6. Vilka ärenden som bolaget överlämnat till moderbolaget för avgörande om kom-
munfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas.  
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7. Uppföljning avseende Kungsörs kommuns ändamål, ägardirektiv och övriga 
styrdirektiv (resultat). 
 

8. Uppföljning och rapportering av de ekonomiska och finansiella målen. 
 

________________

Sida 218 (550)



Sida 
1 (3)

Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 
med anledning av begränsningsförordningen 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta bilagt 
förslag till kommunstyrelsens reglemente. Tillägget avser uppdrag enligt 
begränsningsförordningen. 

Sammanfattning 
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger 
kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en 
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på 
platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Genom att införa ett nytt kapitel i 
kapitel i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19 utvidgas kommunernas 
normgivningsmakt. Regleringen trädde i kraft den 11 mars 2021.  
För att möjliggöra detta arbete med kort varsel behövs tillägg enligt lagt 
förslag i kommunstyrelsens reglemente. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-09 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Kommundirektör 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-04-09 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/210 
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 

Sida 219 (550)

http://www.kungsor.se/


 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-04-09 
Ert datum 
 

Sida 
2 (3) 

Diarienummer 
KS 2021/210 
Er beteckning 
 

Ärendebeskrivning 
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger 
kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en 
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på 
platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Genom att införa ett nytt kapitel i 
kapitel i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19 utvidgas kommunernas 
normgivningsmakt. Regleringen trädde i kraft den 11 mars 2021.  
Behovet av korta beslutsvägar och snabba beredningsprocesser talar här för 
intresset av att kunna delegera fullmäktiges beslutanderätt. Sveriges 
Kommuner och Regioner har angett att fullmäktiges ställningstagande till 
användning av bemyndigandet kan förenas med villkor som minskar 
förbudens ingripande karaktär, så som att förbud bara får gälla under korta 
perioder och/eller på vissa angivna och begränsade områden. Det finns inte 
närmare preciserat vad som anses vara kortare perioder men i kravet ligger 
att det inte ska ske större inskränkningar än vad som är nödvändigt för att 
förhindra smittspridning. Det rättsliga utrymmet att överlåta beslutsfattande 
på nämnd eller kommunstyrelsen ökar då. 
Bestämmelsen ger kommunerna en rätt att utfärda förbud att vistas i en park, 
på en badplats eller på någon annan liknande särskild plats. 
Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att det 
på platsen ska finns en påtaglig risk för trängsel, att föreskrifterna inte 
innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och inte heller i övrigt 
innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet.  
Med anledning av smittspridningen av coronaviruset och de risker som 
enligt Folkhälsomyndigheten uppstår vid ökad trängsel kan aktuella 
föreskrifter komma att behöva beslutas med mycket kort varsel. Det finns 
därmed skäl att överlåta rätten att utfärda förbud att vis en park, på en 
badplats eller på någon annan liknande särskild plats till kommunstyrelsen.  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten enligt den nya 
bestämmelsen delegeras till kommunstyrelsen genom en ändring i 
kommunstyrelsens reglemente. 
Reglemente för kommunstyrelsen reviderades senast i kommunfullmäktige 
den i januari 2021.  
Det ska understrykas att föreslagen ordning inte har prövats rättsligt. Då 
rätten att utfärda föreskrifter på kommunnivå, och den normgivningsmakt 
som det innebär, i regel åligger fullmäktige ska det även framhävas att den 
rätt som överlåts på kommunstyrelsen endast bör avse förbud för kortare 
perioder samt för tydligt angivna och avgränsade områden. 
Förslaget: 
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§ 21 tillägg 
Kommunstyrelsen får för kortare perioder meddela föreskrifter om förbud 
mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt 
angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel enligt 8 
kap begränsningsförordningen i syfte att hindra smittspridning.  
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Reglemente för kommunstyrelsen 

Antaget av kommunfullmäktige 2003-05-26, § 79 
Ändring av kommunfullmäktige 2007-02-26, § 85 
Reviderat av kommunfullmäktige 2010-02-22, § 20 
Reviderat av kommunfullmäktige 2010-11-22, § 24 (fysisk planering) 
Reviderat av kommunfullmäktige 2011-02-28, § 81 (korrigering efter organisa-
tionsförändring m.m.) 
Reviderat av kommunfullmäktige 2012-04-10, § 35 (kultur- och fritidsfrågor och 
vissa tekniska frågor införlivas i kommunstyrelsens ansvar) 
Reviderat av kommunfullmäktige 2013-04-08, § 45 (koncernansvar) 
Reviderat av kommunfullmäktige 2013-06-10, § 68 (strategiska gruppen) 
Reviderat av kommunfullmäktige 2014-10-13, § 83 (avskaffande av den strate-
giska gruppen och utökat ansvar vid presidieberedning) 
Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-11, § 64 (bl.a. tydliggörande av 
lednings- och styrningsfunktion och uppföljningsfunktionen) 
Reviderat av kommunfullmäktige 2016-12-12, § 216 (lägenhetsregister) 
Reviderat av kommunfullmäktige 2019-02-11, § 39, 40, 46, 47 (parlamentarisk 
kommitté, rollbeskrivningar) 
Reviderat av kommunfullmäktige 2021-02-08, § 28, 37, 39, 40 (ansvar för kost- 
och lokalvård, parlamentarisk kommitté för ortsutveckling) 
Reviderat av kommunfullmäktige 2021-XX-XX, § 21 (begränsningsförordningen) 
 
För kommunstyrelsen gäller Allmänt reglemente för kommunstyrelse och nämn-
der samt Arbetsordning för styrelse och nämnder, båda antagna av kommunfull-
mäktige, samt följande bestämmelser: 
 
Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 
Allmänt 
§ 1 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för 
hela den kommunala koncernens (kommunen och de kommunala företagens) utveck-
ling och ekonomiska ställning.  
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet 
(ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som 
bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. 

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning 
och leda det arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen/landstinget (styr-
funktion).  

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de 
fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).  
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Styrelsen ansvarar för uppgifter som finns angivna i detta reglemente och för sådana 
uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Styrelsen ansvar 
också för de uppgifter som framgår av kommunallagen (1991:900) och annan 
lagstiftning. 

 
§ 2 
Kommunstyrelsen ska sträva efter att öka tillgängligheten till och förståelsen för 
den kommunala verksamheten. Utifrån de ekonomiska förutsättningarna ska 
styrelsen fortlöpande anpassa servicen efter invånarnas behov. 
 
Lednings- och styrningsfunktion 
§ 3 
Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning 
mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och 
ändamålsenlig organisation upprätthålls. 
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kom-
munens ekonomi och verksamheter. 
 
Övergripande uppgifter 
§ 4 
Styrelsen ska  

 leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska 
mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala koncernen och 
göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd 

 se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt  

 se till att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt 

 se till att beslut som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, och som 
inte är av sådan art att det ska avgöras av fullmäktige, inte fattas utan att 
kommunintressen tas till vara, 

 följa verksamheten kontinuerligt i övriga nämnder och utöva uppsikt över övriga 
nämnders och gemensamma nämnders beslut,  

 se till att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder och företag i 
den kommunala koncernen om hur verksamheten utvecklas och hur den eko-
nomiska ställningen är under budgetåret 

 leda och samordna arbetet med kvalitetssäkring, säkerhets- och säkerhets-
skyddsfrågor. 

 ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,  

 ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, doku-
ment- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, ska-
derapporteringssystem och förtroendemannaregister,  
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 ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i 
enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar,  

 upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 
angelägenheter som utförs av privata utförare,  

 göra de framställningar som behövs hos fullmäktige, övriga nämnder och andra 
myndigheter,  

 ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,  

 bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med 
kommunallagen,  

 verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat. 

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som 
fullmäktige ska handlägga ska beredas. 

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss 
av sådana ärenden. 

 
§ 5  
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl.a. 

 ekonomisk hushållning 
 personalpolitik 
 fysisk planering och en långsiktigt hållbar utveckling 
 informationsverksamhet 
 näringslivspolitiken  
 kultur- och fritidspolitik 
 arbetet med att effektivisera administrationen 
 företag, stiftelser och kommunalförbund 

 
Ekonomisk hushållning 
§ 6 
Kommunstyrelsen ska utifrån ett helhetsperspektiv ansvara för att de kommunala 
resurserna används på ett effektivt sätt och att verksamheten anpassas till rådande 
ekonomiska förutsättningar. 
§ 7 
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning. 
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår 
också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid 
samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 
§ 8 
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna upp-
gift ingår bl.a. att  
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 handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd pla-
cera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden 

 teckna borgen för kommunala associationer 
 bevaka att försäkringsskyddet är tillgodosett samt 
 verka för samordning i upphandling och bevaka att riktlinjer för upphandling 

och inköp följs. 
 
§ 9 
Kommunstyrelsen ska  
 upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen 
 se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen om kommunal 

redovisning 
 förvalta medel som avsatt till pensionsförpliktelser i enlighet med fullmäktiges 

särskilda föreskrifter  
 
Personalpolitik 
§ 10 
Kommunstyrelsen ska, som personalorgan, ha hand om frågor som rör förhållan-
det mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare ansvara för kom-
munens samlade personal- och lönepolitik. I denna uppgift ingår bl.a.  

 anställningsärenden (kommunstyrelsens förvaltning och förvaltningschefer) 
 kollektivavtal, centrala överenskommelser och tvister (hela kommunala 

organisationen) 
 förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom 

vad gäller 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom 
andra nämnders verksamhetsområden 

 löne- och anställningsvillkor (hela kommunala organisationen) 
 personaladministrativa frågor (hela kommunala organisationen) 
 beslut om stridsåtgärd 
 lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130) 
 verka för mångfald, jämställdhet och integration.  

 
§ 11 
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för personalen vid kommunstyrelsens 
förvaltning och för förvaltningscheferna. 

 
Fysisk planering och en långsiktigt hållbar utveckling 
§ 12 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för och ska samordna kommu-
nens arbete med den översiktliga planeringen, enligt plan- och bygglagens 3 ka-
pitel (översiktsplan) och 7 kapitel (regionplanering), och en långsiktigt hållbar 
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utveckling. I detta ingår att svara för mark- och bostadsförsörjning i kommunen 
och därvid bl.a. följande frågor 

 planering och användning av mark och vatten  
 upprätthållande av en tillfredsställande markberedskap  
 främja bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet 
 svara för energiplaneringen och främja energihushållningen  
 verka för en tillfredsställande infrastruktur  
 verka för att kommunens hela verksamhet präglas av ett ekologiskt synsätt. 
 
Kommunstyrelsen ska också fullgöra kommunens uppgifter enligt plan- och 
bygglagens 4-6 kapitel, kring detaljplanearbete och områdesbestämmelser. 

 
Informationsverksamhet 
§ 13 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens centrala informations- och marknads-
föringsverksamhet inklusive extern och inter webbplats och andra digitala kanaler. 
Kommunstyrelsen ska verka för att kommuninvånarna, andra myndigheter, media 
och övriga intresserade får en god och riktig information om kommunens verk-
samhet och politiska beslut.  
För att möjliggöra detta ska kommunstyrelsen verka för att effektiva övergripande 
kommunikations- och informationstekniska lösningar utvecklas med syfte att öka 
tillgängligheten. 
 
Det ingår i styrelsens ansvarsområde att verka för att turister och dagbesökare får 
information om aktiviteter och sevärdheter inom kommunen och dess närområde. 

 
Näringslivspolitik 
§ 14 
Kommunstyrelsen ska 
 ta initiativ och främja samverkan mellan kommunen, företag, föreningar och 

myndigheter med syfte att bidra till tillväxt och utveckling av näringslivet i 
kommunen 

 fortlöpande följa de frågor som kan vara av betydelse för kommunens 
sysselsättnings- och arbetsmarknadsutveckling samt ta initiativ i dessa frågor 

 underlätta för befintliga företag inom kommunen att expandera och utveckla, 
stimulera nyetableringar och nyföretagande 

 främja samverkan mellan kommunen och övriga myndigheter och företag i 
frågor av arbetsmarknadspolitisk art och 

 främja och besluta om lokaler för näringslivsverksamhet. 
 

Kultur- och fritidspolitik 
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§ 15 
Kommunstyrelsen har det samlade ansvaret för kommunens kultur- och fritids-
verksamhet. Styrelsen ansvarar för  
 allmänkulturell verksamhet och den kommunala kulturverksamheten, 
 biblioteksverksamheten 
 kontakter med och stöd till de ideella föreningarna 

 
Arbetet med att effektivisera administrationen 
§ 16 
Kommunstyrelsen ska leda utvecklingen av och utbilda i administrativa system 
såsom ekonomisystem, personaladministrativt system, dokument- och ärende-
hantering samt informationssystem. 

 
§ 17 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna arbetet med att reformera regler/riktlin-
jer. 
 
§ 18 
Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se 
till att den hålls tillgänglig i lagstadgad form. 
 
Företag, stiftelser och kommunalförbund 
§ 19 
Styrelsen ska 

 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt 
eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi 
och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga 
förhållanden av betydelse för kommunen, 

 ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt 
hålls uppdaterade, 

 ansvara för att regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningar-
na/stiftelseledningarna, 

 löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att kommunallagens krav 
är uppfyllda i de företag och stiftelser kommunen äger eller har intressen i, 

 årligen pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommen 
helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenligt med det 
fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Om styrelsen finner 
att brister ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga 
åtgärder, 
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 utöva kommunens ägarfunktion i de företag som kommunen direkt eller indirekt 
helt eller delvis äger eller på annat sätt har intressen i och att därför också vid bo-
lagsstämmor eller vid andra motsvarande sammanträden i sådant företag tillvarata 
kommunens intressen inkluderande rätten att utfärda bindande ägardirektiv, 

 lämna direktiv eller riktlinjer till kommunens företrädare inför bolags- och 
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden. 

 Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådant 
kommunalförbund som kommunen är medlem i. 

 
Uppföljningsfunktion 
§ 20 
I kommunstyrelsens uppföljningsfunktion ingår att 

 övervaka att de kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten samt 
ekonomi som fullmäktige fastställt följs upp i nämnderna 

 övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt 
 två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter 

utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är un-
der budgetåret 

 inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata 
utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktiges fast-
ställda program och direktiv 

 två gånger varje år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner och medbor-
garförslag som kommit in till fullmäktige och som inte besvarats i fullmäktige.  

 
Kommunstyrelsens uppgifter enligt speciallagstiftningen 
§ 21 
Kommunstyrelsen ansvarar för ledningen av den del av det civila försvaret som 
kommunen ska bedriva under höjd beredskap (Lagen om kommuner och lands-
tings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap). 
 
Kommunstyrelsen får för kortare perioder meddela föreskrifter om förbud mot att 
vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven 
plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel enligt 8 kap 
begränsningsförordningen i syfte att hindra smittspridning.  
 
 
§ 22  
Kommunstyrelsen är kommunens väghållningsmyndighet enligt väglagen.  
 
§ 23 
Kommunstyrelsen svarar för  
 de trafikuppgifter som ska fullgöras av den nämnd som avses i lagen om 

nämnder för vissa trafikfrågor (trafiknämnd) 

Sida 228 (550)



Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.4 

8 (13) 

 kommunens parkeringsövervakning enligt lagen om kommunal parkerings-
övervakning m.m.

 frågor om gaturenhållning enligt lagen om gaturenhållning och skyltning
 frågor som anges i lagen om flyttning av fordon i vissa fall och förordning om

flyttning av fordon i vissa fall
 upplåtelse av salutorg och övriga allmänna platser, inklusive torghandel enligt

lagen om tillfällig försäljning
 kommunens uppgifter enligt anläggningslagen
 ärenden enligt 10-11 §§ lagen om lägenhetsregister

§ 24
Kommunstyrelsen är huvudman för kommunens allmänna vatten- och avloppsan-
läggningar och fullgör de uppgifter som anges i lagen om allmänna vattentjäns-
ter.” 

§ 25
Kommunstyrelsen
 ansvarar för folkbiblioteksverksamheten enligt bibliotekslagen och
 är kommunal tillstånds- och registreringsmyndighet enligt lotterilagen.

§ 26
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.

§ 27
Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla.

Övriga uppgifter 
§ 28
Kommunstyrelsen har hand om
 utvecklingen av den kommunala demokratin och brukarinflytandet
 vänorts-, EU- och övriga internationella frågor
 frågor som rör kommunens immaterialrättsliga rättigheter
 det kommunala folkhälsostrategiska arbetet
 det kommunala miljöstrategiska arbetet
 den centrala statistikfunktionen
 konsumentupplysning
 svara för IT-strategier
 kommunens uppgifter inom låne- och bidragsgivningen till bostadsförsörj-

ningen
 posthantering, vaktmästeri och tryckeriverksamhet
 de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt

annan nämnd
 kost- och lokalvårdsverksamhet (serviceenheten)
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§ 29 
Kommunstyrelsen ska vidare 
 bevaka att barn-, jämställdhets-, mångfalds-, tillgänglighets-, miljö- och 

folkhälsoperspektiv beaktas i verksamheten  
 bevaka kommunens intressen rörande fastighetsbildning, fastighetsbestäm-

ning, planläggning och byggnadsväsende, gemensamhetsanläggningar och 
enskilda vägar 

 fastställa målprogram för den egna verksamheten för varje mandatperiod och 
fortlöpande utvärdera måluppfyllelsen samt 

 verka för att stärka den lokala kulturella identiteten och utveckla kultur- och 
fritidsverksamheten i kommunen 

 verka för bevarande av, vård och lämplig användning av byggnader, anlägg-
ningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde 

 vara rådgivande i frågor som rör konstnärlig utsmyckning i kommunen 
 förvalta kommunens konstsamling 

 
Delegering från fullmäktige  
§ 30 
Kommunstyrelsen har befogenhet att 
 ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt 

med särskilt beaktande av de föreskrifter om säkerheten som fullmäktige 
angivit 

 genomföra köp, försäljning och byte av fastighet allt inom av fullmäktige 
fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i 
övrigt 

 tillförsäkra kommunen rätt till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt i annans 
fastighet genom avtal eller tillämpning av bestämmelser i lagar, och med 
verka till ändring eller upphävande av sådan rätt enligt riktlinjer från 
kommunfullmäktige 

 besluta om fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan- 
och bygglagen (PBL) av fastighet eller fastighetsdel 

 fastställa belägenhetsadresser och svarar för namn- och adressnummersätt-
ning. Innan beslut om namnsättningsfrågor ska hembygdsföreningen beredas 
tillfälle att yttra sig 

 träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning 
och sluta annat liknande avtal  

 föra kommunens talan i folkbokföringsärenden 

 avge kommunens yttranden enligt lagen om allmän kameraövervakning 

 avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av 
principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får 
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avge sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet 
behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige. 

 
Organisation 
Kommunstyrelsens presidieberedning 
§ 31 
Kommunstyrelsens presidieberedning bereder de ärenden till kommunstyrelsen 
som inte bereds av personalutskottet, boksluts- och budgetberedningen eller plan-
kommittén. 
 
Beredningen utgör också en tankesmedja för strategiska frågor och består av fem 
personer ur kommunstyrelsen – kommunstyrelsens presidium och två till. 
 
Beredningen avgör vilka frågor, och på vilket sätt ärenden lyfts för eventuell in-
formation, beredning och beslut. Vid möte förs en uppdragslista och rapporteras 
till kommunstyrelsen kontinuerligt. 
 
Personalutskott 
§ 32 
Kommunstyrelsen ska ha ett personalutskott med fem ledamöter och fem ersätta-
re. Utskottet väljs av kommunstyrelsen. Person som är anställd av kommunen får 
inte väljas till utskottet. 
 
Personalutskottet bereder personalärenden till kommunstyrelsen. 
 
§ 33 
Kommunstyrelsen är genom sitt personalutskott kommunens centrala arbetsgivar-
organ, tillika kommunens löne- och pensionsmyndighet och ska ha han de frågor 
som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 
 
§ 34 
Personalutskottet ska vidare verka och svara för utveckling av kommunens perso-
nalpolitik och samordning av personaladministrationen samt ge råd och biträde i 
personalpolitiska frågor. 
 
Förhandlingsdelegation 
§ 35 
Kommunstyrelsen ska ha en förhandlingsdelegation bestående av tre personer. 
Delegationen väljs av kommunstyrelsen och ska bestå av kommunstyrelsens pre-
sidium. 
 
Förhandlingsdelegationen företräder kommunen vid förhandlingar angående löne-
översyn och i lönetvister. 
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Plankommitté 
§ 36 
Kommunstyrelsen ska ha en plankommitté med fem ledamöter och fem ersättare.   
 
Kommittén väljs av kommunstyrelsen. Ordinarie ledamöter bör så långt möjligt 
vara kommunstyrelsens presidium samt ordförande/vice ordförande och en leda-
mot från Kungsör i Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Ersättare bör så långt 
möjligt vara ordföranden i socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och i 
Kungsörs KommunTeknik AB samt två ledamöter från kommunstyrelsen. 
 
§ 37 
Plankommittén bereder  
 översiktlig fysisk planering och framtidsfrågor av strategisk betydelse 

gällande bygg- och markplanering  
 detaljplanering. 
 
§ 38 
Kommittén får inom ramen för budgeterade medel upphandla konsulttjänster. 
 
§ 39 
Kommitté för ortsutveckling 

 
Kommunstyrelsen ska ha en kommitté för ortsutveckling med en ledamot från 
varje parti i kommunfullmäktige förutom det största partiet som har två ledamöter. 
 
Kommittén väljs av kommunstyrelsen. Ledamöter bör så långt möjligt vara 
kommunstyrelsens presidium samt ordförande/vice ordförande. Kommittén har 
inga ersättare. 
 
§ 40 
Kommittén för ortsutveckling bereder frågor gällande 
 
 utveckling av befintliga områden inklusive centrum 
 kommunens infrastruktur och tillgänglighetsfrågor 
 trafikplanering och kollektivtrafik 
 utveckling av parkområden och offentliga ytor 
 tillgänglighetsplaner och områdesplaner. 
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Parlamentarisk kommitté för frågor rörande kultur, fritid, miljö, jämställdhet 
m.m. 
§ 41 
Kommunstyrelsen ska ha en kommitté för frågor rörande kultur, fritid, miljö, 
jämställdhet m.m. Största parti i kommunfullmäktige har två ledamöter och två 
ersättare. Övriga partier i kommunfullmäktige har en ledamot och en ersättare vardera. 
Ersättare har endast närvarorätt vid ordinarie ledamots frånvaro. 
 
Kommittén väljs av kommunfullmäktige. 
 
Kommittén leds av kommunstyrelsens ordförande.  
 
Kommittén sammanträder fyra gånger per år. 

 
Boksluts- och budgetberedningar 
§ 42 
Kommunstyrelsen utser en boksluts- och en budgetberedning. 
 
De partier som finns representerade i kommunfullmäktige och som därmed inte 
får någon plats i beredningen får utse en person som adjungeras till beredningen. 
Dessa har ingen förslags- eller rösträtt. Vid frånvaro för adjungerad har man inte 
rätt att skicka någon ersättare. 
 
§ 43 
Beredningarna bereder ärenden av övergripande ekonomisk karaktär såsom t.ex. 
kommunens bokslut och budget. 
 
Lokalt brottsförebyggande råd 
§ 44 
Lokala brottsförebyggande rådet arbetar med långsiktigt brottsförebyggande ar-
bete. Rådet består av fyra politiska ledamöter (en ur socialnämnden, en ur barn- 
och utbildningsnämnden och två ur kommunstyrelsen, lämpligen ordförandena i 
nämnderna), polis, tjänstemän från förvaltningarna m.fl. 

  
Kommunalråd 
§ 45 
Kommunstyrelsens ordförande ska vara kommunalråd och ägna hela sin arbetstid 
åt uppdrag för kommunen. 
 
Tillsätter kommunfullmäktige ytterligare kommunalråd och/eller oppositionsråd 
ska de även vara ledamöter i strategigruppen. 
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Förvaltningsorgan 
§ 46 
Kommunstyrelsens förvaltning handhas av kommunstyrelsens förvaltning. I frå-
gor som rör fysisk planering samt mark- och exploateringsfrågor biträder också 
Kungsörs KommunTeknik AB. 
 
Kommunstyrelsens ordförandes uppgifter 
§ 47 
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att 

 närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämnds-
organisation 

 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i 
dessa frågor 

 främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder  

 representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferen-
ser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt 
fall samt 

 underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av kommun-
styrelsen. Vid förfall för ordföranden utförs uppgiften av vice ordföranden. I 
den mån handlingar ska kontrasigneras görs detta av anställd som kommunsty-
relsen utser. 

 representera kommunstyrelsen i landshövdingens krishanteringsråd, 
samverkan för utveckling av Västmanlands län (SUV) samt integrationsråd 
 

Kommunstyrelsens vice ordförandes uppgifter 
§ 48 

 Det åligger kommunstyrelsens vice ordförande att representera kommunstyrelsen i  
 kommunens tillgänglighetsråd 
 kommunens brottsofferråd (BRÅ) 
 kommunens plankommitté 
 landshövdingens jämställdhetsråd och klimatråd 

 
 
   

_____________________ 
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Vår handläggare 
claes-urban.bostrom@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

Ägardirektiv från ordinarie årsstämma 2021 
fram till ordinarie årsstämma 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar om ändring av 
tidsperiod för ägardirektivet, så att den gäller från ordinarie årsstämma till 
ordinarie årsstämma påföljande år. 

Sammanfattning 
Ett tillägg till ägardirektivet föreslås och det är ett miljöåttagande för 
KFAB, KKTAB och KVAB.  
Tillägget lyder: 
Bolaget skall bedriva ett hållbarhetsarbete med utgångspunkt i de globala 
målen för hållbar utveckling (Agenda 2030). 
Även tidsperioden föreslås ändras från kalenderår till ordinarie årsstämma 
till nästkommande ordinarie årsstämma. Detta för att bättre följa övrig 
struktur i företagen och för att vi inte ska hamna i det läget att det inte finns 
ett ägardirektiv under perioden januari till juni.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse samt ägardirektivet 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

  
  

Skickas till 
Claes-Urban Boström 
KKAB:s styrelse 
KFAB:s styrelse 
KKTAB:s styrelse 
KVAB:s styrels 

Dokumenttyp 
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KS 2021/112 
Er beteckning 
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736 85 Kungsör 
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Organisationsnr 
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Ägardirektiv från ordinarie årsstämma 2021 fram till ordinarie 
årsstämma 2022 i bolagskoncernen Kungsörs 
Kommunföretag AB 
Antagna av kommunfullmäktige 2021-01-13, § 11 
Reviderad av kommunfullmäktige 2021-xx-xx, § xx 
 
 
  
Koncernen Kungsörs Kommunföretag AB  
Allmänt 
Kungsörs Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. 
Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären, effektivisera verksam-
heten genom ökad samverkan och samordning mellan bolagen och med kommunen, 
bibehålla och utveckla ekonomin på såväl kort som lång sikt samt att bidra till stärkt 
ägarstyrning och effektiv ägarkontroll. 
 
Koncernbolagens verksamhet ska bedrivas utifrån affärsmässig samhällsnytta, under 
iakttagande av den lagstiftning som reglerar de olika verksamheterna samt av det 
kommunala ändamålet med verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar 
kapital och ger skälig avkastning med hänsyn till en ekonomiskt, socialt och miljö-
mässigt hållbar utveckling. 
 
Kommunkoncernens utbud av varor och tjänster ska utgå från att alla har lika möjlig-
heter att ta del av utbudet.  
 
Moderbolaget ska tillse att ägardirektiv, årsplan, styrdokument och övergripande pla-
ner efterlevs. 
 
Moderbolaget ska arbeta för jämförbarhet i kommunkoncernens uppföljning och tillse 
att kommunens vision och målområden implementeras i hela bolagskoncernen. 
 
 
Styrning av Kungsör kommuns bolag 
För att säkerställa ett väl fungerande samarbete mellan ägare och bolag, har kommun-
fullmäktige antagit en bolagspolicy för bolagskoncernen. 
 
Vision 2025 och tillhörande mål (Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun) gäl-
ler för samtliga kommunens verksamheter och har sin utgångspunkt i att vårt Kungsör 
är den naturnära attraktiva Mälarkommunen, där vi med öppenhet och kreativitet får 
människor och företag att mötas och växa. Arbetet med att genomföra visionen ska 
genomsyras av ledorden öppenhet, kreativitet och närhet. 
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Målen uppdateras årligen och följs upp i samband med delårs- och bokslutsrappor-
terna samt i den årliga bolagsstyrningsrapporten. 
 
 
Inspektionsrätt 
I enlighet med punkterna 1.3 och 1.4 i Bolagspolicyn samt 6 kap 1§ kommunallagen 
har kommunstyrelsen i Kungsörs kommun rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.  
 
Moderbolagets styrelseledamöter och VD ska få bolagens styrelseprotokoll sända till 
sig efter varje styrelsemöte. 
 
Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad 
sekretess. 
 
 
Koncernövergripande direktiv 
Dessa direktiv avser samtliga bolag i koncernen och ska av moderbolaget läggas fram 
på ordinarie bolagsstämmor. 
 
 
Ekonomiska och finansiella direktiv 
Avkastningskrav  
Avkastningskravet från ägaren, Kungsör kommun, riktas mot moderbolaget Kungsörs 
Kommunföretag AB, som i sin tur fördelar detta till dotterbolagen utifrån mål, mark-
nadsmässig avkastning och risker inom respektive verksamhet. Avkastningskravet är 
först och främst till för att konsolidera koncernen för framtida investeringar, reinves-
teringar och strukturåtgärder. Vid en bedömd överkonsolidering kan ägaren, kommu-
nen, begära utdelning. 
 
 
Soliditet/riskramar för verksamheten 
Långsiktigt: 
Ägaren och moderbolaget har gemensamt upprättat soliditetsmål på 5-10 års sikt för 
bolagskoncernens olika verksamheter. Målen har beaktat kända risker och åtaganden 
inom perioden. 
 
En långsiktigt acceptabel soliditetsnivå ska eftersträvas. Nivån kan variera beroende 
på åtaganden i respektive bolag som ägaren finner angelägna. Nivån ska vara anpas-
sad till respektive bransch och den riskprofil som finns för respektive bolag. 
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Kortsiktigt: 
Inom ramen för bolagskoncernens interna budgetprocess, fastställs kommande 
årsbudget under hösten. Då fastställs också soliditetsmål för respektive bolag för näst-
kommande år. 
 
Detta innebär att bolagen inom bolagskoncernen kortsiktigt kan justera ned soliditets-
målet, utifrån prioriterade åtgärder, men med beaktande att fastställd avkastningsnivå. 
Denna situation påkallar behov av ägarsamtal, som då väcks från bolagskoncernen. 
 
För 2021 gäller fortsatt konsolidering i syfte att öka bolagens ekonomiska styrka. 
 
Miljödirektiv 
Bolagen ska i sin verksamhet ha en tydlig miljöprofil som står i överensstämmelse 
med ägarens miljö- och energipolitiska mål. 
 
Utvecklingsdirektiv 
Bolagen i koncernen ska medverka i Kungsörs utvecklingsarbete för att kommunen 
ska vara attraktiv som näringslivs-, bostads- och besöksort samt för kommunen som 
arbetsgivare. 
 
Samverkansdirektiv 
Bolagen i koncernen ska samverka inom kommunkoncernen (bolag och nämnder) i 
syfte att på olika områden skapa gemensamma kvalitets- och effektiviseringsvinster. 
 
Syftet är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för ägaren och de som utnyttjar 
bolagets tjänster. Detta förhållande får inte gå ut över den totala kommunala organisa-
tionen. Bolagen kan därför inte optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta 
medför nackdelar för den kommunala organisationen i dess helhet som är större än 
fördelarna för bolagen. Kommunen och bolagen ska därför i samråd söka lösningar 
som tillgodoser båda dessa intressen.  
 
Budget och handlingsprogram  
Bolagen ska följa den av fullmäktige fastställda mål och resultatstyrningsprocessen.  
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Bolagsspecifika direktiv 2021 
Nedan anges bolagsspecifika direktiv och ska av moderbolaget läggas fram på ordina-
rie bolagsstämma för respektive bolag. 
 
Kungsörs Kommunföretag AB 
Moderbolaget ska ansvara för att 

 inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal verksamhet enligt kom-
munallagen, genom ledning, styrning, samordning och kontroll tillvarata de möj-
ligheter till effektivisering som finns mellan de kommunala företagen och kom-
munen. 

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

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

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

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

 
Ekonomiska åtaganden 
För moderbolaget gäller de övergripande direktiven då verksamheten endast är ett 
holdingbolag för dotterbolagens aktier. 
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Moderbolaget ska ge berörda bolag inom koncernen följande direktiv: 
 
Kungsörs Fastighets AB (KFAB) 
Moderbolaget ska ge Kungsörs Fastighets AB (KFAB) följande direktiv: 
 
Bolagets ska ansvara för att: 

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

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

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

 med en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning sträva efter att tillhandahålla 
bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat med ett bostadssocialt ansvars-
tagande 

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

 utreda förslag till åtgärder för att säkerställa bolagets ekonomiska uthållighet 

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

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

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

 
Ekonomiska åtaganden 
Bolaget ska i enlighet med lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag be-
driva verksamheten utifrån affärsmässiga principer. 
 
Bolaget ska ha sådana ekonomiska resurser att ägaren, om så beslutas, kan få en rim-
lig avkastning på kapitalet, med beaktande av kommunens finansiella åtagande och 
risk i bolaget. Bolaget ska ha en sådan egen finansiell styrka att man långsiktigt klarar 
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konjunktur- och marknadssvängningar utan ytterligare ägartillskott. Principen ska 
vara att varje boendegeneration bär sina kostnader. 
 
En viktig finansieringskälla för bolagets deltagande i samhällsbyggnadsprocessen bör 
vara försäljning av fastigheter. 
 
Avkastningskravet på bolaget 2021 
Direktavkastningskravet på bolagets fastighetskapital ska vara 4,5 procent. Bolagets 
avkastning ska kunna användas för återställande av gjorda bostadsanpassningar. 
 
Soliditetsmål för bolaget 2021 
Bolaget ska långsiktigt sträva efter en soliditet om 25 procent, men värdesäkring av 
fastigheter genom underhåll ska prioriteras före konsolidering. 
 
Sociala åtaganden 
Bolaget  

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

 ska säkerställa en god service i bostadsområden genom ett aktivt ägande 

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

 har en viktig roll i kommunens mångfalds- och integrationsarbete 

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

 ska skapa ökad tillgänglighet och möjliggöra kvarboende i bostadsområdena ge-
nom exempelvis hissar och anpassning av entréer 

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

 
Energifrågor/miljöprofils åtagande 
Bolaget ska tillsammans med kommunen samverka kring energieffektiviseringar och 
i övrigt arbeta med mål och åtgärder enligt kommunens planering. 
 
All om- och nybyggnation ska utgå från att minimera miljöpåverkan och ha energi-
effektiva lösningar. 
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Miljöanpassade projekteringsanvisningar ska styra verksamheten för att nå en hög 
nivå på miljöanpassningen på våra byggnader. Byggmaterial som inte är miljöanpas-
sade fasas ut ur verksamheten. 
Bolaget ska bedriva ett hållbarhetsarbete med utgångspunkt i de globala målen för 
hållbar utveckling (Agenda 2030). 
 
Principiella eller frågor av större vikt 
Enligt bolagspolicyns punkt 1.2.1 ska fullmäktige ”ges tillfälle att ta ställning, innan 
bolaget beslutar i frågor som är av principiell art, eller annars av större vikt. Det 
slutliga avgörandet om frågan ska underställas fullmäktige görs av kommunstyrel-
sen. 
 
Hit räknas exempelvis: 

 Större åtaganden för bolagen. Med större åtaganden avses åtaganden som änd-
rar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt påverkar bolagens 
eller ägarens ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunkoncer-
nen. 

 Försäljningar och köp av fast egendom av större betydelse.  

 Bildande eller förvärv samt försäljning eller annan avveckling av dotterbolag.  

 Förvärv eller försäljning av aktier i andra bolag utanför koncernen.  

 Fusion av bolag. 
 

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

 
Andra principiella frågor för bolaget är: 
 köp eller nyinvestering överstigande 20 miljoner kronor 
 försäljning överstigande 5 miljoner kronor 
 rivning av byggnader avsedda för bostäder eller lokaler  
 förvärv av enskilda fastigheter som till övervägande del inte är avsedda för 

bostadsändamål. 
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Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB) 
Moderbolaget ska ge Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB) följande direktiv: 
Bolagets ska ansvara för att: 

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

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

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

 ta fram förslag till åtgärder för att säkerställa bolagets olika verksamheters ekono-
miska uthållighet, samt tillsammans med Kungsörs Fastighets AB och den kom-
munala organisationen, samverka för en kostnadseffektiv fastighetsförvaltning 

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

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

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

 
Ekonomiska åtaganden 
Bolagets verksamhet avseende fastighetsförvaltning ska bedrivas i enlighet med 
självkostnadsprincipen. 
De ekonomiska målen för fastighetsverksamheten kommer att färdigutredas under 
2021. Inriktningen för dessa kommer att vara kostnadseffektivisering för att uppnå 
tillfredsställande nivå på planerat underhåll för att framtidssäkra kommunens verk-
samhetsfastigheter.  
 
Fastighetsförvaltningens åtagande 
Under 2021, i samråd med ägaren, utveckla en ekonomisk modell för hanteringen av-
seende underhåll, vakanser, tomställande av lokaler m.m. Modellen ska beakta hur 
riskerna för verksamheten fördelas, samt incitament för parterna att maximera nytta 
och ekonomi.  
Bolaget ska ingå i den lokalgrupp som har bildats för att effektivisera och rationali-
sera lokalutnyttjandet i kommunen. 
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Effektiviserings åtagande 
Kungsör KommunTeknik AB ska aktivt söka samordning/samgående med kringligg-
ande kommuners verksamheter, inom detta område, i syfte att effektivisera verksam-
heten. 
 
Energifrågor/miljöprofils åtagande 
Bolaget ska tillsammans med kommunen samverka kring energieffektiviseringar och 
i övrigt arbeta med mål och åtgärder enligt kommunens planering. 
All om- och nybyggnation ska utgå från att minimera miljöpåverkan och ha energi-
effektiva lösningar. 
Miljöanpassade projekteringsanvisningar ska styra verksamheten för att nå en hög 
nivå på miljöanpassningen på våra byggnader. Byggmaterial som inte är miljöanpas-
sade fasas ut ur verksamheten. 
Bolaget ska bedriva ett hållbarhetsarbete med utgångspunkt i de globala målen för 
hållbar utveckling (Agenda 2030). 
 
Principiella eller frågor av större vikt 
Enligt bolagspolicyns punkt 1.2.1 ska fullmäktige ”ges tillfälle att ta ställning, innan 
bolaget beslutar i frågor som är av principiell art, eller annars av större vikt. Det 
slutliga avgörandet om frågan ska underställas fullmäktige görs av kommunstyrel-
sen. 
Hit räknas exempelvis: 

 Större åtaganden för bolagen. Med större åtaganden avses åtaganden som änd-
rar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt påverkar bolagens 
eller ägarens ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunkoncer-
nen. 

 Försäljningar och köp av fast egendom av större betydelse.  

 Bildande eller förvärv samt försäljning eller annan avveckling av dotterbolag.  

 Förvärv eller försäljning av aktier i andra bolag utanför koncernen.  

 Fusion av bolag. 
Skulle olika meningar uppkomma i bolagens styrelser om fråga som kan vara av så-
dant slag att den ska underställas fullmäktige ska i första hand samråd ske med mo-
derbolagets styrelse och i nästa steg med kommunstyrelsen. 
Andra principiella frågor för bolaget är: 
 köp eller nyinvestering av överstigande 20 miljoner kronor  
 försäljning överstigande 5 miljoner kronor 
 rivning av byggnader avsedda för kommunal verksamhet  
 förvärv av enskilda fastigheter som till övervägande del inte är avsedda för 

kommunal verksamhet  
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Kungsörs Vatten AB (KVAB) 
Moderbolaget ska ge Kungsörs Vatten AB (KVAB) följande direktiv: 
 
Bolagets ska ansvara för att: 

 inom ramen för den kommunala kompetensen främja VA-försörjningen i kommu-
nen 

 driva, äga, bebygga, underhålla och förvalta ledningsnät, pumpanläggningar, av-
loppsreningsverk, vattenreningsverk och andra tillhörande anläggningar för verk-
samhetens bedrivande.  

 utreda förslag till åtgärder för att säkerställa bolagets ekonomiska uthållighet till-
sammans med den kommunala organisationen. 

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

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

 
Ekonomiska åtaganden 
Bolaget ska i enlighet med kommunallagen bedriva verksamheten utifrån självkost-
nadsprincipen och finansieras helt med avgifter och anslutningsavgifter från abon-
nenter. 
 
Avkastningskravet på bolaget 2021 
På eget kapital som avser inskjutna skattemedel avseende VA-verksamheten ska en 
skälig ränta utgå, vilket är i enlighet med VA-verksamhetens lagstiftning. Räntan ska 
utgå från SKRs snittränta på långfristiga skulder. 
 
Soliditetsmål för bolaget 2021 
Värdesäkring av VA-verksamhetens anläggningar och verksamhetsfastigheterna ge-
nom underhåll ska prioriteras före konsolidering. Beträffande VA verksamheten reg-
leras konsolidering i gällande VA lagstiftning.  
 
VA-verksamhetens åtaganden 
VA verksamheten ska följa angivna mål i VA planen. Målsättningen för VA verk-
samheten är att bibehålla låga taxor.  
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Energifrågor/miljöprofils åtagande 
Bolaget ska tillsammans med kommunen samverka kring energieffektiviseringar och 
i övrigt arbeta med mål och åtgärder enligt kommunens planering. 
 
All om- och nybyggnation ska utgå från att minimera miljöpåverkan och ha energi-
effektiva lösningar. 
 
Miljöanpassade projekteringsanvisningar ska styra verksamheten för att nå en hög 
nivå på miljöanpassningen på våra anläggningar. Material som inte är miljöanpassade 
fasas ut ur verksamheten. 
Bolaget ska bedriva ett hållbarhetsarbete med utgångspunkt i de globala målen för 
hållbar utveckling (Agenda 2030). 

 
Principiella eller frågor av större vikt 
Enligt bolagspolicyns punkt 1.2.1 ska fullmäktige ”ges tillfälle att ta ställning, innan 
bolaget beslutar i frågor som är av principiell art, eller annars av större vikt. Det 
slutliga avgörandet om frågan ska underställas fullmäktige görs av kommunstyrel-
sen. 
 
Hit räknas exempelvis: 

 Större åtaganden för bolagen. Med större åtaganden avses åtaganden som änd-
rar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt påverkar bolagens 
eller ägarens ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunkoncer-
nen. 

 Försäljningar och köp av fast egendom av större betydelse.  

 Bildande eller förvärv samt försäljning eller annan avveckling av dotterbolag.  

 Förvärv eller försäljning av aktier i andra bolag utanför koncernen.  

 Fusion av bolag. 
 

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

 
Andra principiella frågor för bolaget är: 
 Köp eller nyinvestering överstigande 20 miljoner kronor 
 Försäljning överstigande 5 miljoner kronor  
 förvärv av enskilda fastigheter eller anläggningar som till övervägande del inte är 

avsedda för VA-verksamhet. 

________________ 
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Vår handläggare 
claes-urban.bostrom@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Budget 2021 - hantering av ny prognos och 
tillkommande medel 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att de 7 mkr som 
det förstärkta ekonomiska prognosläget medger fördelas enligt följande: 
- 4 mkr till Barn- och utbildningsnämnden för  

Grundskolan för förstärkning till elever med särskilda behov  
Ökat öppethållande till Fritidsgårdarna enligt det reduceringsförslag 
som BUN tidigare lagt fram.   

- 3 mkr till Socialnämnden att användas för  
ökade kostnader för placeringar  
öppnande av platser inom särskilt boende på Södergården. 

Sammanfattning 
Sedan budgeten antogs i november 2020 har de ekonomiska 
förutsättningarna förändrats genom förbättrade prognoser från SKR. För 
2021 kommer ekonomin att stärkas med totalt 7 mkr enligt den senaste 
prognosen. 
En politisk överenskommelse har träffats om att denna prognosförbättring 
ska fördelas så att BUN kan använda 4 mkr till grundskolan för 
förstärkningar till elever med särskilda behov samt ökat öppethållande till 
Fritidsgårdarna så att reducering enligt tidigare förslag ej genomförs. 
Socialnämnden kan använda 3 mkr till kostnader för placeringar samt 
öppnande av platser inom särskilt boende på Södergården. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-14 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

  
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-04-14 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2020/90 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 04 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
KS 2020/90 
Er beteckning 
 

Skickas till 
BUN 
Fredrik Bergh, förvaltningschef 
SN 
Lena Dibbern, förvaltningschef 
Sara Jonsson, Ekonomichef 
Ärendebe
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Vår handläggare 
sara.jonsson@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

Budget 2021: Begäran om överföring av ej 
utnyttjade investeringsanslag från 2020 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att överföra totalt 
6 611 tkr från 2020 års ej utnyttjade investeringsanslag till budget 2021. 
 

Sammanfattning 
Förvaltningarna begär överföring av totalt 6 611 tkr, för vilka budgeterade 
medel inte har utnyttjats 2020 och där utgifter förväntas uppstå under 2021. 
Det innebär att investeringsbudgeten 2021 uppgår till totalt 29 654 tkr. 

Beslutsunderlag 
Sammanställd investeringsbudget för 2021 i Excel (den detaljerade 
budgeten inklusive belopp finns att tillgå för utskrift på begäran). 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

Skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Bildningschef 
Socialchef 
KKTAB 
Controller Margareta Larsson 
Controller Annika Nilsson 
Controller Irene Berglund 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-04-16 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2020/90 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
  

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
KS 2020/90 
Er beteckning 
 

Ärendebeskrivning 
Investeringsbudgeten 2020 uppgick, inklusive beslut fattade utanför 
ordinarie budgetprocess, till sammanlagt 14 884 tkr. Av budgeten återstår 
5 363 tkr som inte har utnyttjats. Förvaltningarna begär överföring av totalt 
6 611 tkr, för vilka utgifter förväntas uppstå under 2021, vilket överskrider 
budgetavvikelsen. Det beror på att vissa investeringar som gjorts saknar 
budget.  
 
Det föreslagna beloppet som förs över från föregående år, tillsammans med 
det budgeterade beloppet för 2021, inklusive extra beslut som tagits om 
ytterligare tillskott, uppgår totalt till 29 654 tkr. Det betyder att den 
budgeterade självfinansieringsgraden av investeringar uppgår till 
34 procent. En självfinansieringsgrad på 100 procent innebär att 
investeringarna finansieras utan att behöva använda sparade medel eller ta 
nya lån. 
 
Se tabell på nästa sida. Föregående års siffror har varit föremål för 
uppföljning i årsredovisningen bland annat. Däremot visas inte belopp som 
avser budget 2021 eftersom flertalet projekt inte är upphandlade ännu. En 
utskriven tabell med belopp fås på begäran.  
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Diarienummer 
KS 2020/90 
Er beteckning 

Belopp i tkr Utgift
Budget 

2020 Diff
Budget 

2021

Extra 
budget-

beslut

Begäran  
över-

föring 

Totalt 
budget 

2021
Viewboard interactiv Kommundirektör 60 -60 0
Inköp Poolbil 3 ASL 425 291 280 -11 0
Konferenssystem sammanträdesrum 79 -79 0
Bil FAJ 66B vaktmästare 259 280 21 0
Utbyte bilar en bil per år 280 280 280 280
Bil kost/ städ 300 300 300 300
Nytt beslutstödsystem 400 400 400 400
Inköp Skillingepaviljongen 550 550 0 0
Inköp silon Gösen 7 686 675 -11 0
Nybyggnad Södergården 64 -64 0
Totalt Kommunstyrelseförv 1 989 2 765 776 280 0 700 980
Toppbeläggningar 964 -964 0
Förvärv skog 9 -9 0
Ombyggnad Centrum Etapp 1 288 -288 0
Mark kvarteret Frode 257 -257 0
Projekt Karlavägen 409 -409 0
Projekt Ringvägen 897 -897 0
Resecentrum/ busshållsplats Kungsgatan 400 400 0 0
Busshållsplats Kungsgatan 218 218 218 218
Elljusspår Valskog belysning 47 46 -1 0
Renovering av Skillingepaviljongen 1400 1 400
Lekplats Valskog 128 115 -13 0
Belysning Kungsör 385 400 15 400 15 415
Flytt av lekpark kraftledning 350 350
Passage Kungsgatan (vid Bagarn) 275 275
Ny Gc Storgatan 400 400
Entré Kungsör anslutning Granlidsvägen 1 444 1 444
Gbl utbyte av högtrycksnatrium 800 800
Gbl utbyte av mätare till egna skåp 481 481
Reinvestering asfalt 2 000 2 000
Trafikåtgärder tätort 250 250
Grönytestruktur/ träd 400 400
Nya lekplatser 800 800
Siktvägen VA 2 000 2 000
Vägrenovering i samb med VA förnyelse 3 750 3 750
Nya vindskydd 50 50
Spår och leder (ej Kungsörsleden) 113 113
Byggnation Granlidsvägen 2 000 2 000 2 000 2 000
Belysning Gc Söders gärde 354 354 354 354
Gc Skillingeudd 707 707 1 073 1 073
Gc-väg Ulvesund/ Torsgatan 363 363 601 601
Blåmesvägen 0
Skäggdoppingvägen 0
Torgbyggnaden 380 380
Björskogsskolans skolgård sanering 1 500 1 500
Totalt KKTAB 3 784 6 103 2 319 13 513 1 780 4 261 19 554
Inventarier ny skola 248 -248 0
Inventarier förskolan 409 400 -9 400 400
IKT infrastruktur förskolor 108 70 -38 70 70
Yttre förråd förskolor 84 70 -14 0
Skolgårdsutrustning förskolor 396 500 104 500 500
IKT infrastruktur skolor 25 150 125 100 100
Skolgårdsutrustning skolor 500 500 0 600 600
Klassrumsinventarier 500 500 500 500
Ny förskola Kinnekulle 3500 3 500
Aktivitetsplan Valskog 506 501 -5 0
Totalt Barn- och utbildningsnämnd 2 276 2 691 415 5 670 0 0 5 670
IT-infrastruktur 350 350 350 350
Digitala hjälpmedel för trygghet 600 600 300 300
Digitala hjälpmedel för hälsa o aktivitet 175 175 0
Digitala hjälpmedel 0 150 150
Arbetstekniska hjälpmedel 120 120 100 100
Taklyftar Gläntan 300 300 0
Verksamhestsystem utbyte VIVA 1000 1 000 1000 1 000
Investeringar inventarier Lärken 618 -618 0
IFO verksamhetsbil EBU 65G 284 280 -4 0
Bil hemtjänsten GUT 87S 285 250 -35 0
Bil hemtjänsten HNT 80E 285 250 -35 0
Arbetstekniska hjälpmedel 0
Inventariernyboendeenhet Södergården 1000 1 000
Inventarier IFO (Turisten 6) 300 300
Inventarier AOF (Slöjdsalen Ulvesund) 250 250
Totalt Socialnämnd 1 472 3 325 1 853 1 800 0 1 650 3 450
Total kommunen 9 521 14 884 5 363 21 263 1 780 6 611 29 654
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
per den 8 april 2021 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige lägger redovisningen av 
obesvarade medborgarförslag till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av obesvarade 
medborgarförslag. Av den framgår det i nuläget finns fjorton obesvarade 
medborgarförslag, varav tre är äldre än ett år. 

 
Ett ärende ligger hos kultur- och fritidsavdelningen att besvara tillsammans 
med Kungsör KommunTeknik AB (KKTAB). Beräknad svarstid är till KF i 
juni. 
 
Ett ärende är bordlagt av kommunstyrelsens presidium i avvaktan på 
tillgänglighetsplanen. 
 
Ett ärende ligger hos KKTAB. Beräknad svarstid är till KF i juni. 

 
Övriga förslag beräknas besvaras i tid, det vill säga inom kommunallagens 
angivelse ett år.  

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-08 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-04-08 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/208 
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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Diarienummer 
KS 2021/208 
Er beteckning 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 

Dnr Medborgarförslag Ställd av Ställd 
i KF 

Status Beräknas 
besvaras 

KS 
2019/31 

Ploga banor på isen 
vid Skillingeudd 

Elin 
Bergström 

2019-
04-08

Hos KKTAB för 
yttrande 

KS maj KF 
juni 

KS 
2019/418 

Cykelbro mellan 
Jägaråsen, Kungsör 
och Malmön Köping 

Jonas 
Gustafsson 

2020-
01-13

KKTAB lämnat 
yttrande. Bordlagt i 
KS presidium tills 
tillgänglighetsplanen 
klar.  

KS 
2020/13 

Cykelväg mellan 
Torpa och Kungsör 

Sofia 
Larsson 

2020-
01-13

Rune handlägger - 
återremiss 
sept.2020.  

Under våren. 
Arbets-
dokument på 
gång 7/4 

KS 
2020/440 

Genomgående tung 
trafik på 
Kungsgatan. 

Hans 
Lundgren 

2020-
11-30

Haft diskussion i 
KS presidium 

KS 
2020/410 

Tömningsstation för 
fasta tankar för 
husbilar 

Susanna 
Widstrand 

2020-
11-30

Mikael Nilsson 
handlägger 

KS 
2021/56 

Pumptrack på Åsen Marco 
Wirtanen 

2021-
02-08

Återremiss KS mars. 
Mikael Nilsson 
handlägger 

KS 
2021/86 

Bygg om 
tennisbanan till 
padelbana i Valskog 

Frederick 
Bylund 

2021-
04-12

Ny 

KS 
2021/87 

Ny väg till 
fotbollsplanen 
Björliden i Valskog 

Frederick 
Bylund 

2021-
04-12

Ny 

KS 
2021/96 

Se över alla 
grillplatser i Valskog 

Jennie 
Ström 

2021-
04-12

Ny 

KS 
2021/103 

Inventera kulturella, 
historiska och vackra 
byggnader i Kungsör 

Anita 
Larsson 

2021-
04-12

Ny 

KS 
2021/165 

Belysning till 
Lockmora golfbana 

Carina 
Kjellgren 

2021-
04-12

Ny 
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KS 
2021/166 

Utegym för 
ungdomar på 
Centralvallen 

Carina 
Kjellgren 

2021-
04-12 

Ny  

KS 
2021/167 

Hundrastgård på 
Centralvallen 

Carina 
Kjellgren 

2021-
04-12 

Ny  

KS 
2021/189 

Bullerskydd Thomas 
Andersson 

2021-
05-10 

Ny Komplettering 
begärd 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Redovisning av obesvarade motioner per den 8 
april 2021 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige lägger redovisningen av 
obesvarade motioner handlingarna. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av obesvarade 
motioner. Av den framgår det i nuläget finns sex obesvarade motioner, 
varav en äldre än ett år. Den ligger nu med förslag till beslut till 
kommunstyrelsen april och kommunfullmäktige i maj. 

Övriga motioner beräknas besvaras i tid, det vill säga inom kommunallagens 
angivelse ett år.  

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-08 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-04-08 
Ert datum 

Diarienummer 
KS 2021/207 
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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Diarienummer 
KS 2021/207 
Er beteckning 

Förteckning över obesvarade motioner per 2021-04-08 
Dnr Motion Ställd av Ställd 

i KF 
Status Beräknas 

besvaras 

KS 
2020/11 

Utvärdering av 
skolorganisation
en i Kungsör 

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

2020-
01-13

Klar i BUN. Ärende i 
KS april 
2021. 

KS 
2020/209 

Bättre trygghet 
för gamla och 
unga 

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

2020-
06-08

Hos HR-chef för 
besvarande 
tillsammans med 
berörda 
förvaltningschefer 

KS 
2020/361 

Diskutera ordet 
brukare i 
särskilda 
boenden 

Gunilla 
Wolinder (L) 

2020-
10-12

Klar i KS. Ärende i 
KF 12 
april. 

KS 
2020/431 

Översyn av den 
politiska 
organisationen 
med 
facknämnder 

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

2020-
11-30

Ärendet hos 
kommundirektör. 
Bereds i 
parlamentariska 
kommittén för 
politisk 
organisation 

Planerat 
svar i juni 

KS 
2020/441 

 Inför 
möjligheten att 
väcka en 
diskussionsfråga 

 Niklas 
Magnusson (M) 

2020-
11-30

Ärendet hos 
kommundirektör. 
Bereds i parl.  
kommittén för 
politisk 
organisation 

Planerat 
svar i juni 

KS 
2021/190 

Utred 
möjligheten att 
omvandla 
Gersillaområdet 
till ett 
bostadsområde 

Ewa Granudd 
(M) 

2021-
04-12

Ny 
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Vår handläggare 
jasemin.bill@kungsor.se 
Utvecklingsenheten 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens och nämndernas mål 2021 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer följande mål för kommunstyrelsen 2021: 

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

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

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

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

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

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

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutar årligen om maximalt sju mål. 
Kommunfullmäktige fastslog kommunens mål för 2021 i oktober 2020 och 
efter det har nämnder och styrelser arbetat med att ta fram sina respektive 
mål för att stödja dessa. Förslag till kommunstyrelsens mål är nu klara. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
BUN 2020-12-16 § 92 Barn- och utbildningsnämndens mål 2021 
BUN 2021-02-24 § 15 Mål för barn- och utbildningsnämnden 2021-2022 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-04-15 
Ert datum 

Diarienummer 
KS 2020/481 
Er beteckning 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-600381 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
KS 2020/481 
Er beteckning 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-05 (2) 
KS 2021-03-29 § 52 Kommunstyrelsens och nämndernas mål 2021 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Jasemin Bill 
Kvalitetsstrateg 

Skickas till 
Kommundirektören 
Jasemin Bill 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 15 Mål för barn- och utbildningsnämnden
2021-2022
Diarienummer BUN 2020/134 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar det föreslagna ekonomiska målet för 
barn- och utbildningsnämnden  att gälla till 2022. 

Sammanfattning 
Enligt Kungsörs kommuns modell för målstyrning ska det finnas maximalt 
sju nämndmål.  
Barn- och utbildningsnämnden har sedan tidigare en medveten struktur där 
nämndens olika inriktningsmål är direkt riktade till nämndens respektive 
verksamhetsområden. Den strukturen har bidragit till ökad tydlighet och en 
möjlighet att anpassa målen direkt efter behoven och viljeinriktning.  
Barn- och utbildningsnämnden fastställde målen för perioden 2020–2022 på 
sammanträdet den 18 december 2019. På sammanträdet den 16 december 
2020 diskuterades  om målet för måltidsenheten skulle tas bort då 
verksamheten inte längre låg under barn- och utbildningsnämnden och 
istället ersättas av ett ekonomiskt mål.  

Det ekonomiska mål som föreslås är: 
– I samband med års- och delårsbokslut ska ekonomiska nyckeltal för
respektive verksamhetsområde inom barn- och utbildningsnämnden
redovisas för att kunna jämföras med motsvarande kommuner och riket.
Tidigare beslutade mål för perioden 2020–2022 är: 

– Andelen barn och elever som upplever skolan som trygg ska öka. Jämfört
med basåret 2017.
– Barnkonventionen ska vara känd och implementerad i förskola och skola.
– Andelen män som arbetar inom förskolan, ska öka jämfört med andelen
vid basåret 2017. Förutsatt att männen har likvärdig kompetens som
kvinnliga sökanden.
– Alla elever ska få fyra (fyra) hälsosamtal under sin tid i grundskolan.
– Kunskapsresultaten i grundskolan ska öka. Jämfört med basåret 2017.
– Antalet elever som läser SFI eller svenska som andra språk i kombination
med att de har språkpraktik ska öka jämfört med basåret 2017.

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-24 
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Dokumenttyp Sida 
Protokollsutdrag 2 (2) 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-16 Mål för 
barn- och utbildningsnämnden inför 2021 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-16 Mål för 
barn- och utbildningsnämnden inför 2021 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-12- 16 Mål för barn- och 
utbildningsnämnden 2020–2022 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-12- 18 Mål för barn- och 
utbildningsnämnden 2020–2022 

Skickas till 
Barn- och utbildningschefen 
Kommunstyrelsen inkl. tjänsteskrivelse
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Vår handläggare 
Fredrik Bergh@kungsor.se 
 
Ledningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Mål för barn- och utbildningsnämnden inför 
2021 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar de föreslagna nämndmålen för barn- 
och utbildningsnämnden för 2021. 

Sammanfattning 
Enligt Kungsörs kommuns modell för målstyrning ska det finnas maximalt 
sju nämndmål.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har sedan tidigare en medveten struktur där 
nämndens olika inriktningsmål är direkt riktade till nämndens respektive 
verksamhetsområden. Den strukturen har bidragit till ökad tydlighet och en 
möjlighet att anpassa målen direkt efter behoven och viljeinriktning.  
 
De mål som föreslås för 2021 är: 
1. Andelen barn och elever som upplever skolan som trygg ska öka. 

Jämfört med basåret 2017. 
2. Barnkonventionen ska vara känd och implementerad i förskola och 

skola. 
3. I samband med års- och delårsbokslut ska ekonomiska nyckeltal för 

respektive verksamhetsområde inom barn- och utbildningsnämnden 
redovisas för att kunna jämföras med motsvarande kommuner och riket. 

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

5. Alla elever ska få fyra (fyra) hälsosamtal under sin tid i grundskolan. 
6. Kunskapsresultaten i grundskolan ska öka. Jämfört med basåret 2017.  
7. Antalet elever som läser SFI eller svenska som andra språk i 

kombination med att de har språkpraktik ska öka jämfört med basåret 
2017. 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-02-16 
Ert datum 
 

Diarienummer 
BUN 2020/134 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 58 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
BUN 2020/134 
Er beteckning 
 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-16 Mål för 
barn- och utbildningsnämnden inför 2021 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

Skickas till 
Barn- och utbildningschefen 
Kommunstyrelsen inkl. tjänsteskrivelse 
  

Sida 322 (550)



 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-02-16 
Ert datum 
 

Sida 
3 (7) 

Diarienummer 
BUN 2020/134 
Er beteckning 
 

Ärendebeskrivning 
Förutsättningar 
Enligt Kungsörs kommuns modell för målstyrning ska det finnas maximalt 
sju nämndmål.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har sedan tidigare en medveten struktur där 
nämndens olika inriktningsmål är direkt riktade till nämndens respektive 
verksamhetsområden. Den strukturen har bidragit till ökad tydlighet och en 
möjlighet att anpassa målen direkt efter behoven och viljeinriktning.  

 
Fullmäktigemål 
Kommunfullmäktige antog den 30 november 2020 följande mål 2021:  
  
1. Kommunen ska ha minst 9 000 invånare år 2025.      
2. Andelen elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet ska öka 

och vara högre än genomsnittet för jämförbara kommuner år 2025. 
Jämförelsetal andel elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram 
från kommunala skolor (Kolada). Jämförelsegrupp liknande kommuner 
socioekonomi. År 2019 var resultatet för gruppen 79,7 procent och för 
Kungsör 75,3 procent.  

3. Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet 
arbeta för att minska arbetslösheten och vara lägre än genomsnittet för 
jämförbara kommuner år 2025. 
Jämförelsetal öppet arbetslösa och sökande i program 18-64 år (Kolada).  
Jämförelsegrupp liknande kommuner socioekonomi. År 2019 var 
resultatet för gruppen 8,4 procent och för Kungsör 8,6 procent. 

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

5. Kommunens resultat ska utgöra minst 1 procent av skatteintäkter och 
statsbidrag varje år med undantag för 2021 på 0,5 procent på grund av 
synnerliga skäl.  
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Beslut i barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 
Sammanfattningsvis beslutar barn- och utbildningsnämnden fastställa föl-
jande mål för barn- och utbildningsnämnden att gälla till och med 2022-12-
31: 

  
Verksamhets-
område 

Nämndmål till och med 
2022-12-31 

Koppling till fullmäktigemål 

Övergripande mål 
för alla verksam-
heter inom barn- 
och utbildnings-
förvaltningen. 

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

Genom att ha en trygg förskola och 
skola för barn och elever bidrar det till 
att barn och elever får en trygg upp-
växt i Kungsör. Det gör kommunen 
ännu attraktivare som bostadsort i 
enlighet med fullmäktigemålet: 
1. Kommunen ska ha minst 9 000 

invånare år 2025 
Övergripande mål 
för alla verksam-
heter inom barn- 
och utbildnings-
förvaltningen. 

Barnkonventionen ska vara 
känd och implementerad i 
förskola och skola. 

 

Förskola och pe-
dagogisk omsorg  
1-5 år 

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

 

Grundskolan, för-
skoleklassen och 
fritidshemmet 

Kunskapsresultaten i grund-
skolan ska öka. Jämfört med 
basåret 2017.   

Genom att öka kunskapsresultaten 
ökar och förutsättningarna för att fler 
elever blir behöriga till nationella 
program på gymnasiet. 
 
Fullmäktigemål:  
2. Andel elever i åk. 9 som är behöriga 
till program på gymnasiet ska öka 
varje år med 2017 som basår. 2017: 
81,6 procent.  
Detta mål gäller alla styrelser och 
nämnder.  
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Skolgemensamma 
verksamheter.  
Centrala elevhäl-
san, musikskolan, 
förebyggande ar-
bete med ungdo-
mar, fritidsgårdar. 

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

 

VIVA.  
Vuxenutbildning, 
studievägledning, 
SFI, integration, 
gymnasium – IM 
språk 

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

Genom att elevernas studier bedrivs på 
ett målinriktat och effektivt sätt ökar 
deras möjlighet till framtida egen 
försörjning.  
 
Fullmäktigemål: 
2. Kommunen ska i samverkan med 
Arbetsförmedlingen och näringslivet, 
arbeta för att minska arbetslösheten de 
närmaste två åren med en procentenhet 
årligen.  
Utgångsläge: Arbetslöshet december 
2018, 10,4 procent a. Arbetslöshetsmål 
december 2020, 8,3 procent b. 
Arbetslöshetsmål december 2019, 9,3 
procent Detta mål gäller alla styrelser 
och nämnder. 

Måltidsverksam-
heten 

Minst 88 procent (85 pro-
cent) av skolmaten ska lagas 
från grunden. 
Minst 40 procent (30 pro-
cent) av råvarorna ska vara 
ekologiska. 

Genom att öka andelen ekologiska 
råvaror förbättrar Kungsör sin ranking 
i årets miljökommun. 
 
Fullmäktigemål: 
4. Kungsör ska förbättra sitt resultat i 
rankingen årets miljökommun. Vi ska 
vara bland de 100 bästa 2020. 
Utgångsläge är 138 år 2019. Detta mål 
gäller alla styrelser och nämnder.  
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Förslag till revidering av nämndmål för barn- och utbildningsnämnden 
Den enda justeringen jämfört med tidigare beslut är att målet för måltids-
enheten inte längre finns med som ett nämndmål för barn- och utbildnings-
nämnden. Det har ersatts med ett ekonomiskt mål. 

 
Verksamhets-
område 

Nämndmål till och med 
2022-12-31 

Koppling till fullmäktigemål 

Övergripande mål 
för alla verksam-
heter inom barn- 
och utbildnings-
förvaltningen. 

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

Genom att ha en trygg förskola och 
skola för barn och elever bidrar det till 
att barn och elever får en trygg upp-
växt i Kungsör. Det gör kommunen 
ännu attraktivare som bostadsort i 
enlighet med fullmäktigemålet: 
1. Kommunen ska ha minst 9 000 

invånare år 2025 
Övergripande mål 
för alla verksam-
heter inom barn- 
och utbildnings-
förvaltningen. 

Barnkonventionen ska vara 
känd och implementerad i 
förskola och skola. 

 

Övergripande mål 
för alla verksam-
heter inom barn- 
och utbildnings-
förvaltningen. 

I samband med års- och del-
årsbokslut ska ekonomiska 
nyckeltal för respektive 
verksamhetsområde inom 
barn- och utbildnings-
nämnden redovisas för att 
kunna jämföras med motsv-
arande kommuner och riket. 

 

Förskola och pe-
dagogisk omsorg  
1-5 år 

Andelen män som arbetar 
inom förskolan, ska öka 
jämfört med andelen vid 
basåret 2017.  
Förutsatt att männen har 
likvärdig kompetens som 
kvinnliga sökanden. 
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Grundskolan, för-
skoleklassen och 
fritidshemmet. 

Kunskapsresultaten i grund-
skolan ska öka. Jämfört med 
basåret 2017.   

Genom att öka kunskapsresultaten 
ökar och förutsättningarna för att fler 
elever blir behöriga till nationella 
program på gymnasiet. 
 
Fullmäktigemål:  
2. Andel elever i åk. 9 som är behöriga 
till program på gymnasiet ska öka 
varje år med 2017 som basår. 2017: 
81,6 procent.  
Detta mål gäller alla styrelser och 
nämnder.  

Skolgemensamma 
verksamheter.  
Centrala elevhäl-
san, musikskolan, 
förebyggande ar-
bete med ungdo-
mar, fritidsgårdar. 

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

 

VIVA.  
Vuxenutbildning, 
studievägledning, 
SFI, integration, 
gymnasium – IM 
språk 

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

Genom att elevernas studier bedrivs på 
ett målinriktat och effektivt sätt ökar 
deras möjlighet till framtida egen 
försörjning.  
 
Fullmäktigemål: 
3. Kommunen ska i samverkan med 
Arbetsförmedlingen och näringslivet 
arbeta för att minska arbetslösheten 
och vara lägre än genomsnittet för 
jämförbara kommuner år 2025. 
Detta mål gäller alla styrelser och 
nämnder. 
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Vår handläggare 
Theres.Andersson@kungsor.se 
Utvecklingsenheten 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Remiss - Tillgängliga stränder - ett mer 
differentierat strandskydd (SOU 2020:78 ) 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget. 

Sammanfattning 
Regeringen beslutade den 4 juli 2019 om en översyn av 
strandskyddslagstiftningen. Utredningen syftar till att föreslå 
författningsändringar och andra åtgärder som medför att strandskyddet görs 
om i grunden, genom en ökad differentiering som tar hänsyn till att 
tillgången till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet 
och exploateringstryck. Målet med ett nytt differentierat strandskydd är 
enligt utredningen att strandskyddet ska bli ett mer anpassat, flexibelt och 
ändamålsenligt skydd som ökar möjligheten till utveckling och byggande på 
landsbygd. 
Kungsörs kommun ställer sig positiv till att strandskyddsbestämmelserna 
ses över och differentieras. Kommunen anser att den differentiering utifrån 
lokala förutsättningar är ett steg i rätt riktning då förslaget innebär att låta de 
som känner det lokala landskapet bäst, dvs kommuner och länsstyrelser, 
gemensamt besluta om strandskyddet. 
Att strandskyddet differentieras på ett sätt som jämnar ut skillnaderna inom 
landet är i sig positivt. I dagsläget är vattenmiljöer i tätbefolkade delar av 
landet mycket exploaterade medan det motsatta gäller i glesbefolkade delar. 
Det är bra att reglerna utformas för att ta hänsyn till hur exploaterad en 
vattenförekomst är när beslut om dispens ska ges.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Remiss - Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd (SOU 
2020:78) 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Therés Andersson 
Miljöstrateg 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-04-12 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/172 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 03 82 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Skickas till 
linda.engelmark@vmmf.se 
claes-urban.bostrom@kungsor.se 
julia.londaljonsson@kungsor.se 
theres.andersson@kungsor.se 
 

Ärendebeskrivning 

Utredningens förslag på ny lagstiftning 
Bakgrund 
Den första strandskyddslagstiftningen infördes på 1950-talet och syftade till 
att trygga allmänhetens tillgång till platser för bad och friluftsliv vid hav, 
insjöar och vattendrag. Sedan 1994 har strandskyddet ytterligare ett syfte – 
att bevara goda livsvillkor för växter och djur på land och i vatten. 
Strandskyddet innebär att det är otillåtet att uppföra nya byggnader och 
vidta vissa åtgärder inom strandskyddsområdet, vilket i huvudregel är 100 
meter från strandlinjen. 
Den 4 juli 2019 bemyndigade regeringen chefen för Miljödepartementet att 
ge en särskild utredare i uppdrag att se över strandskyddslagstiftningen. 
Utredningen om översyn av strandskyddet är klar och ett betänkande har 
lämnats till regeringen. Utredningen syftar till att föreslå 
författningsändringar och andra åtgärder som medför att strandskyddet görs 
om i grunden, genom en ökad differentiering som tar hänsyn till att 
tillgången till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet 
och exploateringstryck. 
Målet med ett nytt differentierat strandskydd är enligt utredningen att 
strandskyddet ska bli ett mer anpassat, flexibelt och ändamålsenligt skydd 
som ökar möjligheten till utveckling och byggande på landsbygd. 
Utredaren har överlämnat betänkandet Tillgängliga stränder – ett mer 
differentierat strandskydd, SOU 2020:78. Betänkandet har gått ut på remiss 
till olika myndigheter i Sverige. I remissen vill regeringen ha synpunkter på 
förslagen eller materialet i betänkandet. 
Kortfattat innebär det nya förslaget: 

 Det generella strandskyddet tas bort 
 Inget strandskydd vid små sjöar och vattendrag 
 Inget strandskydd vid anlagda vatten 
 Krav på digitaliserad redovisning av strandskyddsområden 
 Förenkling av byggande i landsbygd 
 Stärkt strandskydd vid tätorter 
 Klimatanpassningsåtgärder vid vatten underlättas 
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 Detaljplanearbetet underlättas då ny dispens för redan upphävt 
strandskydd inte ska behöva sökas 

Generella strandskyddet tas bort 
Utredningen föreslår att det generella strandskyddet vid små sjöar och 
vattendrag ska tas bort. Förslaget ska gälla för sjöar vars yta är högst en 
hektar och vattendrag som är upp till två meter breda. Att göra dessa 
förändringar är ett steg i att göra det enklare att bygga i strandnära lägen i 
glesbefolkade områden med lågt bebyggelsetryck. I dagsläget finns inga 
klara riktlinjer för hur storleken på vattendrag och sjöar ska beräknas.  
Att upphäva det generella strandskyddet för små sjöar och vattendrag kan 
innebära negativa konsekvenser för växt- och djurliv. Enligt utredningen bör 
det dock inte leda till att strandskyddets syften riskeras då de mest känsliga 
områdena även omfattas av biotopskydd och länsstyrelsen enligt förslaget 
framöver ska ha möjlighet att återinföra strandskyddet i enskilda fall.  
Inget strandskydd vid anlagda vatten 
Utredningen föreslår att anlagda vatten i form av exempelvis sjöar, dammar 
och våtmarker som har tillkommit efter 1975 inte ska omfattas av något 
generellt strandskydd. I nuvarande lagstiftning saknas en definition av vad 
som anses vara en insjö eller ett vattendrag. I rättspraxis har konstgjorda 
vatten ibland undantagits från strandskyddsbestämmelserna. Det finns ett 
behov av ett tydligt regelverk samt att undvika att anläggande av nya 
våtmarker hämmas som resultat av oro för att omfattas av 
strandskyddsregler. Våtmarker har ofta en viktig ekologisk funktion och 
förslaget kan därmed förväntas leda till positiva effekter för miljön. 
 
Krav på digitaliserad redovisning av strandskyddsområden 
Enligt utredningens förslag ska länsstyrelserna få i uppdrag att kartlägga var 
strandskyddet gäller och samordna att informationen tillgängliggörs på ett 
digitalt verktyg inom två år från att de föreslagna strandskyddsreglerna 
träder ikraft.  
Idag är det svårt för både handläggare och den enskilde att förstå var 
strandskydd egentligen råder då det finns många beslut fattade genom åren. 
Ingenstans finns detta sammanfört i ett överskådligt kartsystem, utan 
sökningar på flera sätt får ske i varje ärende för att försöka förstå om en 
dispens behöver sökas. Dessutom finns det sedan beslutade undantag från 
bestämmelserna som man måste kontrollera mot ovanpå det. Detta kan leda 
till rättsosäkerhet i handläggningen av främst dispensansökningar. 
Dessutom blir arbetet mycket tidskrävande. I slutändan drabbar detta den 
enskilde markägaren. 
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Enligt utredningens bedömning bör digitaliseringen vara genomförd senast 
två år efter det att förändringarna trätt i kraft. 
 
Förenkla byggande i landsbygd 
Utredningen föreslår att en differentiering av strandskyddet ska genomföras 
genom att beslut om lättnader i strandskyddet får tas på en lokal och 
regional nivå. Det ska bli lättare att bygga i landsbygdsområden som i 
lagtext ska definieras som områden med god tillgång på obebyggd mark, där 
det inte finns en stor efterfrågan på mark för bebyggelse och som inte är av 
särskild betydelse för något av strandskyddets syften. 
Det ska finnas två parallella möjligheter att förenkla byggande i dessa 
landsbygdsområden, antingen kan en kommun ansöka hos länsstyrelsen om 
att strandskyddet ska upphävas eller så kan en kommun redovisa 
landsbygdsområdet i sin översiktsplan. I det redovisade området ska det 
sedan vara enklare att få strandskyddsdispens. Inom sådana områden ska 
ytterligare särskilda skäl kunna tillämpas. Med båda förslagen bedöms det 
utifrån strandskyddsreglerna bli betydligt enklare att bygga strandnära i 
landsbygdsområden. Vid ansökan om att upphäva strandskydd ska 
länsstyrelsen pröva om kriterierna för landsbygdsområden är uppfyllda och 
för att kommunen ska kunna redovisa ett område som landsbygdsområde i 
översiktsplanen ska länsstyrelsen ha gjort bedömningen att det är förenligt 
med strandskyddets syften. Kommunen kan alltså initiera att det blir enklare 
att bygga i strandnära landsbygd medan länsstyrelsen har en slags 
kontrollfunktion med uppgift att granska och godkänna besluten. Förslaget 
bedöms leda till ökat lokalt inflytande och stärka det kommunala självstyret. 
I samband med att landsbygdsområden introduceras ska systemet med 
landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) avskaffas. Kravet på 
landskapsutveckling i LIS-områden anses vara otydligt och enligt 
utredningen har systemet med LIS-områden inte tillräcklig koppling till 
strandskyddets syften. Befintliga LIS-områden ska istället anses vara 
landsbygdsområden i kommunens översiktsplan. Genom att kravet på 
utveckling tas bort bedöms ärendehandläggningen och granskning av 
dispenser förenklas och reglerna bli mer förutsägbara. 
Bestämmelsen om fri passage kommer fortfarande vara gällande, dvs zonen 
allra närmast strandlinjen kommer således fortsättningsvis vara skyddad. 
Länsstyrelsen ska även kunna återinföra strandskyddet om ett område inte 
längre uppfyller kriterierna för landsbygdsområde och exploateringstrycket i 
området inte anses som lågt. 
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Stärkt strandskydd vid tätorter 
Enligt utredningen kan strandskyddet behöva förstärkas i tätbefolkade 
områden med hög exploatering och där möjligheterna till allemansrättslig 
tillgång och utrymmen för djur och växter är eller börjar bli begränsade, 
såsom exempelvis i städer eller andra större tätorter där exploateringsgraden 
och befolkningstätheten är eller börjar bli hög. 
 
Klimatanpassningsåtgärder vid vatten underlättas 
Utredningen föreslår att länsstyrelsen ska få möjlighet att enklare ändra 
gamla förordnanden om strandskydd, att det ska bli lättare att få bygga 
enstaka hus utan koppling till befintlig bebyggelse, att regeringen bör låta 
utreda behovet av strandskydd i förhållande till de areella näringarna, att det 
ska bli enklare att vidta åtgärder för klimatanpassning i strandnära lägen och 
att Naturvårdsverket ska få ett ökat anslag för att ta fram vägledningar och 
göra utbildningsinsatser i syfte att skapa en effektivare tillsyn. 
Detaljplanearbetet underlättas då ny dispens för redan upphävt 
strandskydd inte ska behöva sökas 
Enligt gällande reglering inträder strandskyddet när en fastställd 
generalplan, stadsplan eller byggnadsplan ersätts av en ny detaljplan. Detta 
gäller även när en detaljplan för ett område som tidigare omfattats av en 
fastställd general-, stads- eller byggnadsplan upphävts eller ersatts av en ny 
detaljplan. Detta föreslås ändras i utredningens förslag. Den föreslagna 
ändringen bedöms bl.a. minska tolkningsutrymmet och undanröja hinder för 
kommunernas detaljplanering och uppdrag att möta bristen på bostäder. 
 

Kungsörs kommuns ställningstagande 
Kungsörs kommun ställer sig positiv till att strandskyddsbestämmelserna 
ses över och differentieras. Dagens lagstiftning kring strandskydd upplevs 
fyrkantig, omodern och svår att förstå, både för enskilda och för kommunen. 
Dagens lagstiftning är dessutom utformad så att praxis har blivit att det är 
lätt för den enskilde att utveckla sin mark där det redan finns mycket 
bebyggelse medan den enskilde markägaren på landsbygd får svårt att 
utveckla sin mark då allt runt anses orört och ska skyddas. Sett ur ett 
skyddsperspektiv blir det fel då redan hårt exploaterade områden fortsätter 
bebyggas medan platser där utbyggnad kan ske utan någon större påverkan 
på naturen inte får genomföras. 
Möjligheten att upphäva strandskydd samt att besluta att strandskydd ska 
återinföras för specifika områden är bra. Det ger lite mer flexibilitet i hur 
mark kan användas. Att bara ha ett generellt förbud kan väcka misstro och 
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fientlighet hos den enskilde som enbart upplever begränsningar och inte ser 
till syftet med att bestämmelsen finns.  
 
Differentiering utifrån lokala förutsättningar 
Kommunen anser att den differentiering utifrån lokala förutsättningar är ett 
steg i rätt riktning då förslaget innebär att låta de som känner det lokala 
landskapet bäst, dvs kommuner och länsstyrelser, gemensamt besluta om 
strandskyddet. 
Att strandskyddet differentieras på ett sätt som jämnar ut skillnaderna inom 
landet är i sig positivt. I dagsläget är vattenmiljöer i tätbefolkade delar av 
landet mycket exploaterade medan det motsatta gäller i glesbefolkade delar. 
Det är bra att reglerna utformas för att ta hänsyn till hur exploaterad en 
vattenförekomst är när beslut om dispens ska ges.  
 
Borttagande av det generella strandskyddet  
Kungsörs kommun anser att det är bra att det generellt beslutade 
strandskyddet ses över i grunden. Idag finns beslutade strandskyddsområden 
där inget vattendrag längre finns, skydd på små diken utan något större 
skyddsvärde och så vidare. Det är viktigt att beslut om strandskydd grundar 
sig på faktiska förhållanden och inte från kartmaterial som inte uppdaterats i 
takt med förändringar. 
Dessutom anser kommunen att man som prövningsmyndighet för dispenser 
hade ytterligare ett särskilt skäl att beakta. Ett skäl som ger öppning för 
dispens där inget av de andra skälen riktig passar in, men där påverkan på 
natur och människors tillträde till stranden inte påverkas. Som skälen är 
utformade nu finns det sällan någon möjlighet för den enskilde att använda 
mark, även där marken saknar värde sett ur strandskyddets syfte. 
Det är viktigt att poängtera att även om strandskyddet tas bort för små sjöar 
och vattendrag innebär det inte automatiskt att berörda marker kommer att 
bebyggas. De områden som hyser höga naturvärden omfattas i regel av 
biotopskydd.  
 
Inget strandskydd vid små sjöar och vattendrag samt vid anlagda vatten 
Det finns en risk när skyddet för mindre sjöar och vattendrag försvinner, det 
ställer höga krav på kommuner och länsstyrelser att aktivt identifiera vilka 
sjöar och vattendrag som behöver ha ett skydd för att värna naturvärden och 
arter. Det finns en risk att tid och kompetens saknas och att skyddsvärda 
områden exploateras. 
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Kommunen ställer sig bakom förslaget att strandskydd inte ska gälla vid 
anlagda vatten. Med tillägg att undantag borde kunna ske om det anlagda 
vattnet har särskilda värden som bör skyddas.  
 
Digitalisering och tillgänglighet 
Kungsörs kommun ställer sig positiv till kravet på digitalisering och 
tillgänglighet. Utredningen lyfter hur svåröverskådligt strandskyddet är och 
att olika regler gäller i olika län. Varje detaljplan måste granskas för att ta 
reda på var strandskydd gäller. Det är av stor vikt att detta förändras. Genom 
att information om strandskydd blir mer transparent och lättillgänglig 
kommer enskildas förutsebarhet förbättras och myndigheters handläggning 
och tillsyn förenklas. En gemensam och uppdaterad karta som alla har 
tillgång till är ett välkommet och tidsbesparande instrument i kommunens 
arbete. Förslaget är positivt för alla aktörer och kan leda till ökad legitimitet 
för strandskyddsreglerna. 
Enligt förslaget ska digitaliseringen vara helt genomförd inom två år efter 
att den nya lagstiftningen trätt i kraft. Detta är en relativt kort tid. Beroende 
på vilka insatser som krävs av kommunerna bör särskilda resurser avsättas 
nationellt och fördelas ut till kommunerna så att arbetet kan genomföras på 
ett bra sätt.  
 
Landsbygdsområden 
Reglerna kring byggande i strandnära lägen på landsbygden är krångliga så 
en förenkling är välkommen. Den tidigare möjligheten att peka ut LIS-
områden har inte varit så enkelt för kommunen att förstå och genomföra. 
Det är bra att vid översiktsplaneringen kunna peka ut områden som 
kommunen ser som möjliga att använda vid utveckling och utbyggnad på ett 
enklare sätt. Det är också positivt att kommunen kan ansöka om att få 
strandskyddet hävt för områden där syftet med strandskyddet kan 
ifrågasättas. Det möjliggör för utveckling som kan ske utan att naturvärden 
skadas. 
Kommunen efterfrågar en tydlig definition av vad som anses vara 
landsbygd, detta är något som saknas i dagens lagstiftning. Det behövs 
tydlig vägledning för denna bedömning och vilka kriterier som ska vara 
uppfyllda. 
Vidare önskar Kungsörs kommun möjlighet till undantag från strandskydd 
på landsbygd även vid större sjöar som exempelvis Mälaren.  
 
Stärkt strandskydd vid tätorter 
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Kungsörs kommun anser att det är av stor vikt att små kommuner/tätorter 
fortsättningsvis har möjlighet att exploatera mark invid sjöar och vattendrag. 
För små kommuner är det ofta just de områdena som efterfrågas. Hänsyn 
bör tas till var i landet tätorten finns, närheten till större städer, nuvarande 
exploateringsgrad etcetera.  
Det finns många goda exempel på hur man trots exploatering av ett område 
lyckats bevara och skydda växt- och djurlivet samtidigt som man ger 
allmänheten tillträde till strandlinjen. 
Kommunen efterfrågar en tydlig definition av vad som anses vara tätort 
respektive större tätort, detta för att göra lagstiftningen tydlig. 
 
Klimatanpassningsåtgärder 
Kommunen är positiv till att klimatanpassning lyfts. Att få med ett förändrat 
klimat i samhällsplanering och prövningar brister ofta och det behöver tas 
med i vägledningar och lagstiftning på olika sätt. För just handläggning av 
dispenser för klimatåtgärder behöver prövningsmyndigheten vägledningar 
så att åtgärder och bedömningar inte blir olika. 
 
Detaljplanering 
Kungsörs kommun anser att det är bra att det införs lättnader när planer ska 
ersättas, att göra en ny utredning om strandskyddet inför framtagandet av en 
ny plan när det redan har utretts en gång har upplevts onödigt och 
tidskrävande.  
 
Tydlig information och vägledning - en förutsättning för ett bra 
genomförande 
För att den nya lagstiftningen ska få önskad effekt och vara praktisk 
genomförbar krävs tydlig information och utförlig vägledning. Detta för att 
reglerna ska fungera likadant i hela landet. 
Kunskap om områdens skyddsvärde behöver utredas samt vilka värden som 
ska värnas så inte bedömningen blir godtycklig och olika i olika län. 
Kompentensen att göra dessa utredningar och avgöranden finns kanske inte 
alltid hos mindre kommuner. 

Utan ett nationellt grepp och en tydlighet finns en risk för att avvägningar 
och bedömningar kan bli olika över landet utifrån kompetens och politisk 
vilja.  
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Koppling till annan relevant lagstiftning 
Viktigt att notera är att även om den nya lagstiftningen i vissa 
fall kan ses som ett hot mot skyddet av växt- och djurliv så finns 
annan parallell lagstiftning som är till för att skydda dessa, 
exempelvis biotopskydd, reservatsbildning etc. Alla dessa 
faktorer måste vägas samman innan beslut om att exploatera ett 
område kan ges.  
 
Balansgång för att tillgodose flera intressen kräver flexibilitet i 
kombination med tydlighet och kompetens 
Kungsörs kommun växer kraftigt och behovet av fler bostäder är stort. 
Intresset för sjö- och naturnära boende är stort och efterfrågan på det fåtal 
tomter som funnits har varit hög. Kungsörs kommun anser att det är viktigt 
att skapa en balans där människor kan bo och röra sig i anslutning till vatten 
samtidigt som växt- och djurlivet värnas. 
Det kan vara svårt att exploatera en strandlinje och samtidigt bevara de 
värden som finns i form av biologisk mångfald och friluftsliv. Men genom 
en varsam exploatering i mindre omfattning kan det många gånger fungera.  
Det är mycket tack vare det svenska strandskyddet som allmänheten har så 
pass stor tillgång till stränder. Genom att strandskyddet skyddar miljöerna 
allra närmast vattnet kan även de som inte har råd att bo där ha glädje av 
miljön. 
Även om de föreslagna reglerna för strandskydd gör att det blir lättare att 
bygga nära små sjöar och vattendrag, nära anlagda vatten och i 
landsbygdsområden kommer det fortfarande finnas andra instrument för att 
skydda naturen och miljön samt annan lagstiftning som behöver beaktas. 
Det krävs stora kunskaper av de som arbetar med att instifta, ge dispens 
eller upphäva strandskydd om vilka följder det får för biologisk mångfald, 
friluftsliv och för områdets möjlighet att bemöta klimatförändringar. 
 
Det nya förslaget kräver mer resurser 
Då ett större ansvar kommer att hamna på kommunerna kan det antas att 
tidsåtgången kommer att öka. Dessutom krävs stora 
kompetensutvecklingsinsatser så att den nuvarande personalen kan anpassa 
arbetet efter de nya förutsättningarna. Mer personella resurser kräver också 
mer ekonomiska resurser.  
Kungsörs kommun vill flagga för att många kommuner har en slimmad 
organisation och inga extra resurser. För att den nya lagstiftningen ska få bra 
genomslagskraft lokalt krävs det nationella satsningar inom detta område. 
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Ärendebeskrivning 
Kungsörs kommun har av Region Västmanland erbjudits möjlighet att 
lämna synpunkter på Västmanlands Regionala Trafikförsörjningsprogram. 
Programmet beskriver bland annat mål och behov för länets kollektivtrafik 
med riktning mot och bortom 2030 och utgår från den regionala 
utvecklingsstrategin för Västmanland som antogs i juni 2020. Programmet 
planeras att fastställas av Regionfullmäktige efter sommaren 2021. 

Inledningsvis vill kommunen framföra att trafikförsörjningsprogrammet är 
välskrivet, bra disponerat och har ett lagom omfång. Nulägesbilden är ett 
mycket bra kunskapsunderlag av kollektivtrafiken i Västmanland.  

Kungsörs kommuns synpunkter 
Kungsör kommun har under de senaste åren haft en kraftig 
befolkningsökning, från 8 030 invånare år 2012 till 8 745 invånare år 2020.  
Behovet av god kollektivtrafik inom och utom länet är av högsta vikt för en 
fortsatt utvecklig av kommunen och hela regionen. 

Kungsörs kommun har under 2020 lämnat in underlag för det kommande 
trafikförsörjningsprogrammet. I underlaget lyftes det bland annat fram vilka 
som är kommunens viktigaste målpunkter och dess funktion samt hur 
befintlig kollektivtrafik fungerar. Sedan dess har busstrafiken mellan 
Kungsör och Arboga avvecklats och linje 550B har slutat angöra Stortorget. 
För att anpassa infrastrukturen till förändringarna har kommunen genomfört 
en ombyggnad av området vid järnvägsstationen och byggt en ny hållplats 
på Kungsgatan.  

Förändringar trafikutbud 
I inriktningen för trafikutbud föreslås att linje 550B får ökade turer på 
sträckan Kungsör-Köping, från 2 till 3 turer per timme. Kungsörs kommun 
är mycket positiv till tätare turer på sträckan vilket gynnar en av 
kommunens viktigaste målpunkter för både arbets- och studiependling. På 
samma linje, fast på sträckan Kungsör-Eskilstuna, föreslås att turerna 
minskas från 2 till 1 i timmen.  Då det inte förslås någon ökning av tågturer 
på sträckan blir det totalt sett en minskning av turer till och från Eskilstuna. 
Målpunkt Eskilstuna är mycket viktig för Kungsörs utveckling, kommunen 
har en stor utpendling dit och den förväntas öka i och med att Kungsör har 
ett positivt flyttnetto gentemot Eskilstuna. Vidare pågår det flera stora 
nyetableringar i Eskilstuna. När trafiken fungerar optimalt kan två avgångar 
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per timme fungera under förutsättning att avgångarna är halvtimmesvis och 
att det finns pendlingskort som gäller för bägge trafikslagen. Nu har tyvärr 
tågtrafiken en dålig tillförlitlighet med för många förseningar och även en 
järnväg som har återkommande infrastrukturella problem vilket leder till 
förseningar och inställda tåg. Därför anser kommunen att det är nödvändigt 
för resenärerna, framför allt gymnasielever som i störst utsträckning åker 
buss, att pendlings/skolkorten gäller på både buss och tåg. Först då kan 
kollektivtrafikutbudet med halvtimmestrafik bli användbart, lättförståeligt 
och tillgängligt. 

Linje 551 mellan Köping-Valskog-Arboga föreslås få turerna minskade från 
2 till 1 per timme. Sträckan som går mellan Köping och Arboga har även 
tågförbindelse och av den anledningen kan en neddragning av bussturer vara 
ändamålsenligt utifrån strategin att inte köra parallell trafik. Dock hamnar 
tätorten Valskog i kläm som inte kan dra nytta av tågtrafiken utan får förlita 
sig på busstrafiken för att resa till Köping och Arboga. Enligt programmet är 
det inte aktuellt med några tågstopp i Valskog framöver. Det innebär att 
Valskog får en kraftigt försämrad kollektivtrafik. Kostnadstäckningsgraden 
på linjen är 43% vilket är näst högst av alla regionbusslinjer. För att Valskog 
ska kunna försätta att utvecklas anser Kungsörs kommun att Valskog måste 
få behålla dagens trafikutbud och motsätter sig en försämring av 
trafikutbudet. 

Övriga synpunkter 
Programmets mål om att kollektivtrafikens andel ska öka och år 2030 uppnå 
30 procent är ambitiöst och bra. 

Kungsörs kommun noterar att det finns en skrivelse som innebär att alla 
huvudorter inte behöver ha direktförbindelser med Västerås och att det 
därför behöver utvecklas strategiska bytespunkter. Dock framgår det inte 
vem som ansvar för att utveckla strategiska bytespunkter när bytespunkten 
är förlagd i annan kommun än den huvudort som saknar direktförbindelse 
med Västerås. 

Gällande Svealandsbanan tar programmet upp att det behövs 
trimningsåtgärder på sträckan Arboga-Kungsör och att det på sikt kan 
möjliggöra utökad trafik mellan Eskilstuna-Kungsör-Arboga. Dock finns det 
inget planerat ökat utbud på sträckan till och med år 2030. 

På sid 12 i nulägesbilden är det ett fel i översikten regional trafik, 
busstrafiken mellan Kungsör och Arboga är nedlagd. 
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VÄLKOMMEN ATT LÄMNA SYNPUNKTER PÅ REMISS FÖR VÄSTMANLANDS REGIONALA 
TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 

I enlighet med lag 2010:1065 om kollektivtrafik ska den ansvariga regionala kollektivtrafikmyndigheten i 

varje län regelbundet ta fram ett Regionalt Trafikförsörjningsprogram (RTP). Bifogat och på Region 

Västmanlands hemsida återfinns remissversionen av Västmanlands tredje version av RTP som planeras 

fastställas av Regionfullmäktige efter sommaren 2021. RTP beskriver bland annat mål och behov för 

länets kollektivtrafik med riktning mot och bortom 2030 och utgår från den regionala 

utvecklingsstrategin för Västmanland som antogs i juni 2020.  

Kollektivtrafiken i Västmanland är ett gemensamt åtagande såväl när det gäller trafik och infrastruktur. 

Exempelvis är finansieringen av kollektivtrafikens utbud ett delat ansvar mellan Region Västmanland och 

länets kommuner. Där till utförs en del av kollektivtrafiken, såsom trafiken på Mälarbanan mellan 

Örebro-Västerås-Stockholm, på kommersiell grund. Det innebär att de mål som sätts upp för 

kollektivtrafiken är beroende av flera aktörer. En viktig frågeställning för remissförfarandet är därför om 

respektive remissinstans ser målen som rimliga och möjliga att bidra till samt huruvida de exempel på 

åtgärder som beskrivs är relevanta och om eventuella ytterligare insatser bör lyftas fram. 

Remissversionen av RTP har tagits fram under speciella förutsättningar. Covid-19 har haft stor påverkan 

på kollektivtrafiken där resandet i stort sett har halverats. Trots detta har det varit ett medvetet val att 

inte i någon större utsträckning låta pandemin prägla innehållet i RTP då den långsiktiga påverkan för 

kollektivtrafiken är allt för osäker i skrivande stund. Däremot finns det sannolikt skäl till att det kommer 

finnas behov att tidigare än vanligt att göra en revidering av programmet. 

Slutligen ska det understrykas att det är en remissversion och det finns stor möjlighet att påverka det 

slutliga innehållet. Varje synpunkt kommer sammanställas och återkopplas gällande hur den hanteras i 

det slutliga programmet. Med detta sagt är det samtidigt en ambition att hålla programmet relativt 

kortfattat där det är viktigt att balansera läsbarhet och detaljeringsnivå.  

Till remissversionen bifogas även en separat nulägesbeskrivning som togs fram under 2020. Denna 

underlagsrapport bifogas endast för ökad förståelse och inte en del av den formella remisshanteringen. 

Remissvar tas emot via e-post till adress kollektivtrafikmyndigheten@regionvastmanland.se med 

diarienummer KTM 200 084 i ämnesraden. Kollektivtrafikförvaltningen Region Västmanland ser fram 

emot Era synpunkter och önskar ha dem tillhanda senast den 24 april 2021. 

Med vänliga hälsningar, 

Tommy Levinsson,  

Ordförande Kollektivtrafiknämnden 

Arne Andersson,  

Förvaltningsdirektör, Kollektivtrafikförvaltningen  
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Inledning 

Västmanlands regionala trafikförsörjningsprogram 

beskriver mål och behov för länets kollektivtrafik med 

riktning mot och bortom 2030.  

Programmet knyter an till länets Regionala 

Utvecklingsstrategi (RUS) som antogs i juni månad 

2020. I RUS beskrivs bland annat att Västmanland år 

2030 har ett hållbart transportsystem där andelen 

kollektivtrafik, tillsammans med cykling och gång, har 

ökat. Att bekväm och tillförlitlig tågtrafik hanterar de 

större resandevolymerna inom och utanför länet som 

kompletteras med en väl utbyggd busstrafik i och 

omkring våra större tätorter för det lokala resandet. På 

landsbygderna har allt fler anpassade tjänster 

utvecklats som möjliggör ett hållbart resande. Alla 

bussar och allt fler bilar drivs på el eller fossilfria 

drivmedel.  

Västmanlands län är strategiskt beläget med 

tillhörighet till både den expansiva 

Stockholm/Mälarregionen och den historiskt viktiga 

Bergslagsregionen som har en fortsatt livskraftig och 

nationellt betydelsefull basindustri.  

Västmanland är ett län med positiv utveckling. Vid 

utgången av år 2019 hade länet nästan 280 000 

invånare vilket innebär att antalet invånare sedan 

millennieskiftet ökat med över 30 000 invånare. Detta 

ska ses utifrån perspektivet att länet de sista 

decennierna av 1900-talet hade en negativ 

befolkningsutveckling. Länets kollektivtrafik har 

succesivt förbättrats under 2000-talet där framförallt 

satsning på tågtrafik inom Stockholm/Mälarregionen 

bidragit till ökad pendling. Framförallt ökar pendlingen 

över länsgräns där pendlingen in till länet ökar mest, 

vilket är viktigt inte minst för länets 

kompetensförsörjning. 

Länets utmaningar är dock fortsatt stora där 

kollektivtrafiken har en viktig roll att öka 

tillgängligheten till arbetsmarknad och utbildning och i 

att bidra till en livskraftig utveckling för hela länet.  

 
Figur 1 Sala silvergruva är en del av Västmanlands industrihistoria (Foto Bo Lundvang) 
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Lag (2010:1065) om kollektivtrafik 

Framtagande av regionalt trafikförsörjningsprogram är 

en del av lag 2010:1065 om kollektivtrafik. I enlighet 

med §10 i lagen ska programmet innehålla en 

redovisning av:  

• Behovet av regional kollektivtrafik i länet samt mål 

för kollektivtrafikförsörjningen 

• Alla former av regional kollektivtrafik i länet, både 

trafik som bedöms kunna utföras på kommersiell 

grund och trafik som myndigheten avser att 

ombesörja på grundval av allmän trafikplikt, 

• Åtgärder för att skydda miljön, 

• Tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av 

kollektivtrafik med hänsyn till behov hos personer 

med funktionsnedsättning 

• De bytespunkter och linjer som ska vara fullt 

tillgängliga för alla resenärer 

• Omfattningen av trafik enligt lagen om färdtjänst 

och lagen om riksfärdtjänst och grunderna för 

prissättningen för resor med sådan trafik, i den mån 

uppgifter enligt dessa lagar har överlåtits till den 

regionala kollektivtrafikmyndigheten 

Enligt vägledning framtagen av Sveriges Kommuner och 

Regioner ska Trafikförsörjningsprogrammet ha en stark 

karaktär av politiskt, strategiskt program samt beskriva 

vad den regionala kollektivtrafikmyndigheten vill uppnå 

med kollektivtrafiken. Vidare beskriver vägledningen 

att programmet ska beskriva mål och inriktning för all 

regional kollektivtrafik, det vill säga all kollektivtrafik 

inom länet samt den kollektivtrafik över länsgräns som 

till störst del består av vardagsresande. 

Trafikplikt 

Med trafikplikt menas den trafik som ligger till grund för 

beslut om allmän trafik, det vill säga den trafik som 

myndigheten väljer att tilldela eller upphandla och 

avtala om. Begreppet allmän trafikplikt grundar sig på 

förhållandet att det offentliga har ett legitimt intresse 

att kunna tillhandahålla kollektivtrafik som 

kommersiella aktörer inte skulle erbjuda.  

Trafikförsörjningsprogrammet är grunden för Region 

Västmanlands beslut om allmän trafikplikt. Avgörandet 

om vilken trafik som ska beläggas med allmän trafikplikt 

sker utifrån de övergripande mål och delmål som anges 

i programmet.  

Programmets kontext 

Regionens utvecklingsstrategi (RUS) där kollektivtrafik 

är ett centralt verktyg för regional utveckling, är 

styrande för programmet. Utifrån 

trafikförsörjningsprogrammet kommer konkreta 

åtgärder senare att identifieras i Trafikplan för 

kollektivtrafik i Västmanlands län. 

 
Figur 2 Trafikförsörjningsprogrammet är ett av flera styrdokument för länets regionala utveckling. 

Regional Utvecklingsstrategi (RUS)

Övergripande och långsiktig strategi, som pekar ut Region Västmanland, kommunerna, näringsliv, 
myndigheter, universitet, folkbildning, föreningsliv och civilsamhälle tillsammans vill möta regionens 
utmaningar och utveckla länet.

Trafikförsörjningsprogram för Region Västmanland

Strategiskt dokument som utifrån mål uppsatta i RUS formulerar behov, mål och strategier för 

regional kollektivtrafik i länet.

Trafikplan

Genomförandeplan som beskriver konkreta åtgärder för att uppnå de mål och strategier som har 
formulerats i trafikförsörjningsprogrammet.
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Vårt utgångsläge
Avsnittet beskriver översiktligt befolknings- och 

pendlingsunderlag samt kollektivtrafikens funktion 

idag. För fördjupad kunskap om länets kollektivtrafik 

och dess förutsättningar har en separat 

underlagsrapport tagits fram. 

Befolkning  

Befolkningsutvecklingen i Västmanland har under 

2000-talet varit positiv. I genomsnitt har befolkningen 

ökat med ungefär 1 400 personer per år men har under 

de senaste fem åren varit än större och ökat med i 

genomsnitt cirka 2 000 personer per år. Samtliga delar 

av länet har under den senaste tioårsperioden haft en 

positiv befolkningsutveckling. Länet domineras dock i 

allt större utsträckning befolkningsmässigt av Västerås 

som 2020 är Sveriges sjunde största kommun. I 

kommunen bodde 154 049 personer vid utgången av 

2019 vilket motsvarar 56 procent av länets befolkning. 

År 1989 var motsvarande siffra 48 procent.  

Framöver väntas dock inte länets befolkning öka lika 

snabbt. Regionens prognos är att befolkningen år 2030 

uppnår runt 300 000 invånare. En utmaning är att 

ökningen förväntas vara störst bland yngre och äldre 

personer och mindre bland befolkning i arbetsför ålder. 

En väl utbyggd storregional kollektivtrafik blir att 

viktigare att dels locka nya invånare till länet, dels att 

säkerställa länets kompetensförsörjning.

 

Figur 3 Befolkningsutveckling i Västmanland, uppdelat i kommungrupper (Källa: SCB) 

Pendling 

Arbetspendling är centralt för bedömning av behov av 

kollektivtrafik. Grunden för trafikplikt är 

vardagsresande där arbetspendlingsmönster är en 

viktig komponent även om det givetvis finns andra 

typer av resor som kan betraktas som vardagsresande. 

Generellt har utvecklingen i såväl Västmanland som 

Stockholm-Mälarregionen tydligt gått mot att 

arbetsmarknaden utvidgas. För Västmanlands län 

innebär detta att det är pendlingen över länsgräns som 

ökat mest. Sedan 2004 har pendlingen in till länet ökat 

med nästan 50 procent och pendling ut från länet med 

drygt 30 procent. Framförallt är det pendling mellan 

Västerås och Stockholm som ökar.  

Pendlingen mellan kommunerna i länet sker främst till 

och från Västerås kommun. I Norberg, 

Skinnskattebergs, Kungsör och Arboga kommun är 

pendlingen dock störst till grannkommunerna Fagersta 

respektive Köping. Viktiga samband finns över 

länsgräns mot Örebro i Örebro län, Eskilstuna i 

Södermanlands län, Avesta i Dalarnas län, Heby, 

Enköping och Uppsala i Uppsala län samt med 

Stockholms län.
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Figur 4 Arbetspendling, totalt för Västmanland 2018 (Källa: Mälardalsrådet/SCB) 
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Västmanlands kollektivtrafik 

Kollektivtrafikens organisation och samverkan 

Region Västmanland är regional kollektivtrafik-

myndighet för Västmanlands län. I uppdraget ingår att 

planera all kollektivtrafik i länet som är av ett allmänt 

intresse och som inte kan bedrivas på kommersiell 

grund. Trafiken ska planeras både utifrån ett lokalt och 

ett storregionalt perspektiv.  

Kollektivtrafikmyndigheten har en politisk nämnd, 

kollektivtrafiknämnden, bestående av sju ledamöter. 

Nämnden ansvarar för att verkställa Region 

Västmanlands uppgifter kring den regionala 

kollektivtrafiken i enlighet med lag (2010:1065) om 

Kollektivtrafik. Kollektivtrafikmyndighetens arbete 

bedrivs i förvaltningsform. Kollektivtrafikförvaltningen, 

KTF, fungerar som tjänstemannastöd till nämnden. KTF 

arbetar med både allmän och särskild kollektivtrafik.  

Allmän kollektivtrafik innefattar regionala tåg- och 

busslinjer, inomkommunal trafik, och stadstrafik. Den 

särskilda kollektivtrafiken omfattar uppdraget att 

hantera ansökningar, planera samt samordna 

sjukresor, färdtjänst och särskild skolskjuts i vissa av 

länets kommuner. 

KTF har ett nära samarbete och regelbunden dialog 

med länets kommuner. Även samråd med angränsade 

län och Trafikverket sker kontinuerligt kring olika 

aktuella frågor. Länsplaneupprättare, regionala 

kollektivtrafikmyndigheter och kommuner samverkar 

också inom ramen för En Bättre Sits (EBS), ett brett 

transportpolitiskt samarbete mellan intressenter i de 

sju länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, 

Sörmland, Östergötland och Gotland som koordineras 

genom Mälardalsrådet. Aktörerna för EBS tar fram en 

gemensam systemanalys över behov av 

transportinfrastruktur utifrån ett storregionalt 

perspektiv av gods- och persontransporter. 

Kollektivtrafikens finansiering 

Länets kollektivtrafik finansieras av biljettintäkter och 

resterande (underskott) via skattemedel. Hur 

underskottet för kollektivtrafiken ska regleras mellan 

Region Västmanland och länets kommuner regleras i 

ett avtal (Avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län).  

Region Västmanland ansvarar särskilt för regional 

stomtrafik, vilket omfattar buss och tågtrafik mellan 

kommunhuvudorter inom och utanför länet, medan 

länets kommuner ansvarar för att beställa och 

finansiera övrig trafik som tillgodoser resandet inom 

respektive kommun. Det innebär att utvecklingen av 

kollektivtrafiken och förutsättningar att nå de mål som 

sätts upp i trafikförsörjningsprogrammet är ett 

gemensamt åtagande mellan Region Västmanland och 

länets kommuner.  

 
Figur 5 Kostnader för olika trafikslag 2019. Tågtrafikens kostnader är 
delvis nettokostnader i och med att en stor del av intäkterna där i 
huvudsak tillfaller respektive operatör. I kostnaderna för 
Svealandstrafiken ingår all trafik under VL-varumärke vilken 
finansieras av Region Västmanland och länets kommuner. 

Trafikens struktur 

Tågtrafik 

Västmanland har ett gynnsamt läge utifrån 

tågtrafiksförsörjning. Länet berörs av fem linjer med 

persontrafik där samtliga länets tio kommuner (varav 

nio kommunhuvudorter) har tågstopp. Tågtrafik 

upphandlas via gemensamt ägda bolag via storregional 

samverkan, Mälardalstrafik AB (Mälab) och Tåg i 

Bergslagen (TiB). 

Mälab ägs gemensamt av länen i Stockholm, Uppsala, 

Södermanland, Östergötland, Örebro och 

Västmanland. Trafiksystemet är idag en blandning av 

upphandlad trafik via tjänstekoncessionsavtal och 

kommersiell trafik med avtal om biljettsamverkan.  
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Bland annat som följd av att ägarna av Mälab anskaffat 

egna fordon, Mälartåg, har trafiken på UVEN och 

Svealandsbanan upphandlats genom bruttoavtal med 

planerad avtalsstart december 2021.  

TiB är en samverkan mellan länen i Örebro, 

Västmanland, Dalarna och Gävleborg. TiB-trafiken 

omfattar för Västmanlands del persontrafik på 

Bergslagspendeln (Västerås-Fagersta-Ludvika) samt 

Godsstråket genom Bergslagen (Örebro-Gävle via 

Fagersta). Tåg i Bergslagens trafik är upphandlad i ett 

paket där nuvarande avtal, med SJ som utövare, löper 

mellan december 2016 och december 2026. 

Avtalsformen är tjänstekoncessionsavtal där utövaren 

behåller biljettintäkter och ansvarar för prissättning. 

Busstrafik 

KTF är beställare av trafik och kravställare för trafiken. 

Länets busstrafik utförs i huvudsak under varumärket 

VL. Därutöver finns samverkansavtal med Upplands 

lokaltrafik för viss tåg- och busstrafik över länsgräns. I 

Hallstahammar och Surahammars kommuner har 

kommunerna, på uppdrag av KTF, på egen hand 

upphandlat allmän kollektivtrafik som en del av ett 

samordnat trafikupplägg med skolskjuts och 

anropsstyrd trafik under konceptet Brukslinjen. Från 

2021 kommer den del av Brukslinjen som är linjelagd bli 

en del av VL-trafiken.  

Region Västmanland äger tillsammans med Region 

Örebro län bolaget Svealandstrafiken AB som är 

ansvarig utförare av all busstrafik inom länet under VL-

varumärket. Svealandstrafiken upphandlar också 

ramavtal med underentreprenörer vilka i första hand 

nyttjas för linjer där utbudet är mer begränsat.  

Den regionala stomtrafiken med buss förbinder länets 

kommunhuvudorter som komplement till tågtrafiken 

eller där direkttrafik med tåg saknas.  

Den inomkommunala busstrafiken skiljer sig mellan 

kommuner. Västerås som den största kommunen har 

en omfattande trafik där stadstrafiken står för mer än 

hälften av länets totala utbud av busstrafik. I övriga 

kommuner är det inomkommunala trafikutbudet i 

första hand landsbygdstrafik men tätortstrafik med 

begränsat utbud finns i Arboga och Köping där den är 

anropsstyrd samt i Sala och Fagersta där den är 

linjelagd.  

Kommersiell trafik 

Kollektivtrafik som utförs på kommersiell grund 

omfattar dels SJ:s trafik på Mälarbanan och Dalabanan 

samt expressbusstrafik i första hand mellan Västerås-

Stockholm och Västerås-Arlanda.  

På Mälarbanan finns periodkortsavtal upprättade vilket 

innebär att VL:s och Mälabs periodprodukter är giltiga 

att resa med.  

Skolskjuts  

Det är länets kommuner som ansvarar för 

skolskjutsreglemente och beslut gällande skolskjuts. 

Västerås, Sala, Köping, Arboga och Kungsör kommun 

har helt, eller delvis lämnat över samordning, planering 

och genomförande av skolskjuts till KTF.  

Där det är möjligt ingår skolskjutsen i den linjelagda 

kollektivtrafiken. Därutöver ansvarar KTF för att 

administrera skolkort till de elever som enligt 

kommunernas beslut har rätt till sådana.  

Färdtjänst och riksfärdtjänst 

Respektive kommun beslutar om riktlinjer, visioner och 

taxeersättning för färdtjänst. Taxan för riksfärdtjänst 

regleras statligt i Förordning (1993:1148) om 

egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst.  

Region Västmanland har på kommunernas uppdrag 

ansvar att upphandla, planera och utföra färdtjänst i 

vissa av länets kommuner. KTF har för närvarande även 

myndighetsutövningen för färdtjänst- och 

riksfärdtjänst för Västerås och Sala kommun på 

uppdrag av respektive kommun. 

Ingen kommun har i övrigt inte överlåtit det 

övergripande ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst. 

Därmed är det respektive kommun som ska upprätta 

trafikförsörjningsprogram avseende färdtjänst och 

riksfärdtjänst. 

Kompletteringstrafik  

Den resenär som är skriven på en adress som ligger mer 

än 1 200 meter från närmaste hållplats har rätt till 
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kompletteringstrafik. Hållplatsen ska också ha ett så 

kallat minimiutbud av trafik, vilket betyder att bussen 

passerar hållplatsen minst en gång per dag i varje 

riktning på vardagar mellan kl. 08.00 och 18.00. 

Kompletteringstrafik måste ansökas och görs via en 

blankett som finns tillgänglig på VL.se. 

Resandet 

Under en normal vardag registreras mellan 50 - och 60 

000 påstigningar med VL-produkter inom buss-och 

tågtrafiken i länet. Resandet domineras av period- och 

skolkortsresande. 

Resandet är starkt koncentrerat till Västerås kommun 

där nära 85 procent av alla registrerade påstigningar 

görs. De regionala linjerna står för drygt 10 % och 

tågtrafiken (inom länet och med VL-produkter) för runt 

4 %. Lokal, inomkommunaltrafik, står för runt 1 procent 

av antalet registrerade påstigningar. Därutöver görs ett 

stort antal tågresor till/från målpunkter utanför länet. 

Sala, Fagersta, Köping, Surahammar och 

Hallstahammars kommuner har avgiftsfri kollektivtrafik 

för sina inomkommunala linjer vilket innebär att 

påstigningar då inte registreras. 

I Hallstahammar och Surahammars kommuner görs 

årliga manuella räkningar av trafikutövaren vilket visar 

på ett resande motsvarande ca 200 000 påstigande per 

år i Hallstahammars kommun och 75 000 påstigande 

per år i Surahammars kommun. 

I den regionala buss- och tågtrafiken speglar resandet 

relativt väl pendlingsmönstret i länet. Det innebär att 

resandet till/från Västerås dominerar med flest resor 

mellan Hallstahammar och Västerås kommuner följt av 

Surahammar-Västerås, Sala-Västerås och Köping-

Västerås. Det finns också ett omfattande resande i 

norra länet mellan Fagersta och Norbergs kommuner 

samt i sydvästra länet (KAK) mellan Arboga och Köping 

respektive Kungsör och Köping.  

Resandeutvecklingen har under lång tid varit positiv där 

resandet inom VL-trafiken mellan 2006 och 2019 ökat 

med 80 procent. Under samma period har utbudet 

(antal utbudskilometer) ökat med 30 procent och 

befolkning med 10 procent. Såväl antal påstigande per 

utbudskilometer som per invånare har således ökat  

.

Figur 6 Resandeutveckling per år, 2006-2019, VL:s busstrafik 
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Figur 7 Översikt regional kollektivtrafik 2021, tåg och busstrafik, vare linje motsvarar en avgång/timme under högtrafik. Inomkommunal kollektivtrafik kompletterar i olika grad inom respektive 
kommun. Förutom centralorter är tätorter med minst 800 invånare inkluderade.  
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Pågående projekt  

Mälarporten  

I Västerås ska ett nytt resecentrum byggas med 

huvudsyfte att fungera som en effektiv bytesnod för 

alla trafikslag, men även skapa förutsättningar till en 

knutpunkt för lokal-, regional- och nationell 

kollektivtrafik. 

Bussterminalen ska ha direkt access till plattformarna 

för tågen och precis som idag vara lokaliserad på den 

norra sidan av spårområdet. Det nya resecentrumet 

kommer ge ökad kapacitet för såväl buss och tåg och 

bidra till effektivare resenärsflöden.  

Framtidens kollektivtrafik i Västerås 

Region Västmanland har tillsammans med Västerås 

Stad drivit projektet ”Framtidens kollektivtrafik i 

Västerås” bestående av fyra deluppdrag som handlat 

om framkomlighet i det befintliga linjenätet, elbussar 

och lokalisering av ny bussdepå. 

I arbetet har Vision 2050 tagits fram, dvs. hur 

kollektivtrafiksystemet i Västerås kan utvecklas för att 

hantera de ökade resandeströmmarna för 

inomkommunal och regionalt resande. Vision 2050 

innefattar bland annat nya linjer, ökad turtäthet och 

ökad framkomlighet med mera.  

Utvecklad tågtrafik genom storregional samverkan 

Under flera år har länen i Mälardalen genom 

samverkansbolaget Mälardalstrafik arbetat för att 

utveckla tågtrafiken i Mälardalen där etapp 2 träder i 

kraft i samband med tidtabellsåret 2022. Etapp 2 

innebär utökad trafik samt att trafiken för första 

gången handlats upp i konkurrens. 

I Tåg i Bergslagen har ett långsiktigt program tagits fram 

för att identifiera framtida fordonsbehov. Programmet 

pekar på en utveckling mot halvtimmestrafik på 

Bergslagspendeln i mitten på 20-talet och därefter 

fortsatt utveckling med ytterligare förtätning under 

högtrafik. Programmet kommer bearbetas vidare. 

Fyrspår Mälarbanan 

Utbyggnaden av fyrspår på Mälarbanan mellan 

Tomteboda och Kallhäll pågår i etapper och förväntas i 

sin helhet vara genomförd i slutet av programperioden 

vilket bidrar till ökad robusthet för trafiken mellan 

Västerås och Stockholm. Succesivt kommer utbud 

kunna utökas och restiden reduceras. 

 
Figur 8 En ny bussterminal med ökad kapacitet är en del av projektet Mälarporten och viktigt för framtidens kollektivtrafik i Västerås och för hela 
länets utveckling (Foto: Västerås Stad, visionsbild)
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Några trender med påverkan på 
kollektivtrafiken 

Konkurrens om kompetens 

Västmanland har en relativt låg utbildningsnivå och 

samtidigt ett varierat näringsliv med krav på hög 

kompetens. Många organisationer konkurrerar om 

arbetskraft både på nationell nivå och global nivå. En 

välfungerande kollektivtrafik kan utgöra en 

konkurrensfördel för Västmanland gentemot andra 

regioner.  

Ökad bostadsbrist 

Det råder brist på bostäder i Sverige och samtidigt är 

det stora regionala skillnader där bostadsbristen är som 

störst i de större städerna medan det på vissa orter kan 

finnas ett överskott. Med en välfungerande 

kollektivtrafik kan fler välja att bo utanför städerna. 

Urbanisering 

Urbaniseringen har historiskt medfört att servicenivån 

på landsbygden succesivt minskat och klyftan mellan 

stad och land har vuxit.  Medelåldern är lägre i städerna 

och andelen äldre högre i glesbygd. Kollektivtrafiken är 

en viktig länk för att binda samma stad och land.  

Digitaliseringen 

I dagens samhälle genereras dagligen väldiga mängder 

data. Genom att bearbeta och analysera informationen 

kan nya innovationer uppstå i snabb takt. Data som 

genereras ger förutsättningar att analysera och 

anpassa resandemönster och resbehov. Samtidigt 

uppstår frågor kring integritet och säkerhet liksom kring 

demokrati och jämlikhet. Digitaliseringen möjliggör 

enklare, snabbare och mer individanpassade köp av 

biljetter och en högre automation i transportsystemet.  

Digitalisering kan också jämna ut förutsättningar 

mellan stad och landsbygd i och med att tillgången till 

tjänster och också var människor väljer att arbeta blir 

mer oberoende av fysisk plats. 

Delningsekonomi och tjänstebaserad ekonomi 

Kollektivtrafik är delningsekonomi och har tidigare varit 

ganska ensam som sådan bland persontransporterna. 

Idag växer fler och fler exempel på delningsekonomi 

fram. Bil- och cykelpooler och elscootrar är några 

exempel. I och med detta ökar förutsättningarna för att 

MaaS-tjänster (Mobility as a Service) ska kunna 

utvecklas med kollektivtrafiken som stomme.  

Förändrade resvanor 

När denna version av trafikförsörjningsprogrammet tas 

fram befinner sig kollektivtrafiken i en situation där 

resandet måste begränsas och resenärer uppmanas 

välja andra färdsätt om möjligt.  

Långsiktiga effekter av COVID-19 är i skrivande stund 

okända men det är sannolikt att effekt av utökade andel 

möten och arbete på distans kommer att hålla i sig även 

efter pandemin. Ökad andel digitala möten och 

distansarbete är en utveckling som förutspåtts 

åtminstone sedan 90-talet.  

Det finns således en möjlig utveckling där vi kommer se 

att det totala resandet i samhället kan minska. Däremot 

kommer det fortsatt vara viktigt att de resor som 

genomförs sker på ett hållbart sätt. Med ökad 

elektrifiering av fordonsflottan, som är att förvänta 

under 20-talet, behöver dock inte en resa med 

kollektivtrafik per automatik vara mer hållbar än en 

resa med bil. Däremot är det mer hållbart, yt- och 

energieffektivt att resa flera i samma fordon.  

Autonoma fordon 

I exempelvis Barkarbystaden och Linköping, pågår 

försök med autonoma, det vill säga självkörande 

fordon. Tekniken är i dagsläget i sin linda men ger 

förutsättningar att såväl effektivisera kollektivtrafiken 

som möjliggöra kollektivtrafik på platser där 

resandeunderlaget är mer ojämnt fördelat och 

begränsat. Det kan också, i kombination med 

delningstjänster, förändra i grunden hur 

kollektivtrafiken organiseras i framtiden. 

Framtidens kollektivtrafik behöver utifrån en sådan 

utveckling tillsammans med förändrade resvanor 

behöva bli mer fokuserad på att den traditionella 

linjelagda kollektivtrafiken, med buss och tåg, hanterar 

de större flödena. Detta medan det mer kapillära 

resandet, ”last-mile”, kan ske med mindre fordon. 

Dessa kan vara en del av delningstjänster men givetvis 

också egenägda fordon.. 
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Mål för kollektivtrafiken
Region Västmanland beslutade i juni 2020 om Regional 

Utvecklingsstrategi (RUS) för 2030. RUS vilar på de 17 

globala målen i Agenda 2030 och utgår därmed ifrån 

och bidrar till ekonomisk, social och ekologisk 

hållbarhet. 

Figur 9 De globala målen 

En hållbar utveckling är en utveckling vi idag tillgodoser 

våra behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillgodose sina behov. En utveckling där 

social hållbarhet är målet, ekonomi är medlet och där 

de planetära gränserna sätter ramarna för den 

verksamhet som kan bedrivas i länet. Digital 

omställning innebär att samhället blir mer beroende av 

informationsteknik och digitala nätverk. 

 
Figur 10 Mål för kollektivtrafiken utgår från den regionala 
utvecklingsstrategin 

RUS vision är ”Ett livskraftigt Västmanland genom 

hållbar utveckling.” Visionen ska uppnås genom arbete 

inom tre målområden som alla bidrar till en hållbar 

utveckling: 

• Ett välmående Västmanland 

• Ett tillgängligt Västmanland 

• Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt 

Kollektivtrafiken är i RUS i flera delar central som 

verktyg för att uppnå såväl vision som mål. RUS 

beskriver bland annat att bekväm och tillförlitlig 

tågtrafik ska hantera de större resandevolymerna inom 

och utanför länet och kompletteras med en väl utbyggd 

busstrafik i och omkring våra större tätorter för det 

lokala resandet. På landsbygderna har allt fler 

anpassade tjänster utvecklats som möjliggör ett 

hållbart resande.  

Vision och mål 

Den övergripande visionen är Kollektivtrafik för ett 

livskraftigt Västmanland som direkt kopplar till RUS 

vision. Från RUS målområde ett Tillgängligt 

Västmanland hämtas målet att kollektivtrafikens 

marknadsandel (av motoriserat resande) ska öka.  

Utifrån dialog och seminarium med regionala och 

kommunala företrädare samt utifrån nu kända planer 

och satsningar, har målet kvantifierats till 30 procent 

marknadsandel år 2030. 

För att arbeta mot ökad marknadsandel, samtidigt som 

kollektivtrafiken kan bidra till hela länets utveckling och 

livskraft, har tre centrala målområden identifierats. De 

tre målområdena är Smart kollektivtrafik, Användbar 

kollektivtrafik och Attraktiv region.  

Med Smart kollektivtrafik avses att trafiken ska vara 

effektiv och optimeras utifrån de resurser som tillförs. 

En viktig del i detta är att nyttja digital och teknisk 

omställning såväl för att utveckla nya tjänster men 

också att stärka kollektivtrafikens attraktivitet. 

Med Användbar kollektivtrafik sätts fokus på att 

kollektivtrafiken ska vara relevant utifrån medborgares 
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och besökares behov och vara konkurrenskraftig i 

jämförelse med andra trafikslag.  

Under målområde Attraktiv region handlar det om 

kollektivtrafikens roll som verktyg för att hela länet 

utvecklas och för att stärka länets kopplingar med 

viktiga målpunkter inom Stockholm-Mälarregionen. 

Såväl utifrån kompetensförsörjning som att skapa goda 

förutsättningar för människor att bosätta sig i länet. 

 
Figur 11 Målmodell för Västmanlands kollektivtrafik som bygger vidare på RUS

Uppföljning måluppfyllelse 

Trafikförsörjningsprogrammets mål mäts genom flera 

relevanta indikatorer som tillsammans ger en samlad 

bedömning av måluppfyllelse. Varje enskild indikator är 

mätbar men det är resultatet av indikatorerna i relation 

till varandra som illustrerar i vilken grad visionen, mål 

om ökad marknadsandel och de tre målområdena kan 

anses uppfyllts och i vilken riktning utvecklingen sker.  

I figuren till höger redovisas ett urval indikatorer som 

gemensamt ska ge en bild över i vilken riktning 

kollektivtrafiken utvecklas i förhållande till 

måluppfyllelse.  

Marknadsandel utgår från den mätning som görs inom 

ramen för Kollektivtrafikbarometern och gäller andel 

motoriserat resande. Genom att kombinera denna 

indikator med påstigande per invånare ges en relativt 

god bild på hur användningen av kollektivtrafiken 

utvecklats.  

Nöjdhet allmänhet respektive kund avspeglar 

kollektivtrafikens relevans och användbarhet. Nöjdhet 

mäts genom Kollektivtrafikbarometern. Generellt visar 

det på vilken relevans som kollektivtrafiken har för 

medborgarna i länet. Utbudskilometer per invånare 

och arbetspendling har framförallt en koppling till 

attraktiv region.  

 
Figur 12 Indikatorer för samlad bedömning av måluppfyllelse 
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Nyckeltal för utbudskilometer utgår från metodik som 

används för årlig rapportering till myndigheten 

Trafikanalys medan uppgifter om arbetspendling 

hämtas från SCB. 

Nettokostnad per invånare indikerar främst 

kollektivtrafikens effektivitet och med 

kostnadstäckning beskrivs även relationen 

kostnader/intäkter för trafiken där. Beläggningsgrad 

visar hur kapaciteten nyttjas för kollektivtrafiken och 

nyttjar data från automatiska 

passagerarräkningssystem (APC).  

Samtliga indikatorer, förutom marknadsandel, kan 

mätas på kommunnivå och trafikslagsnivå. Metod för 

att illustrera marknadsandel på mer detaljerad nivå 

behöver utvecklas under programperioden.  

Så kan vi arbeta för måluppfyllelse 

Konkurrenskraftig restid och utbud 

För måluppfyllelse krävs att kollektivtrafikens kapacitet 

anpassas efter potentiell efterfrågan. Kollektivtrafiken 

ska därför, mellan de kommunhuvudorter där det har 

identifierats ett behov av kollektivtrafik, ha ett utbud 

som är stabilt över trafikdygnet och veckan. Regional 

stomtrafik ska som utgångspunkt ha ett samlat utbud 

på minst timmestrafik under högtrafik. Utbudsnivån 

ska styras utifrån potentiellt resandeunderlag.  

En utmaning är att den större delen av det totala 

resandet, är koncentrerat till en förhållandevis kort tid 

på dygnet. Parallellt är det därför viktigt att samtidigt 

som kapacitet byggs ut även verka för åtgärder som gör 

att resandetopparna kan jämnas ut. Exempel på 

åtgärder är att senarelägga skolstarten för 

gymnasieskolorna för att undvika att arbets- och 

skolpendling sker under samma timme. Ökad andel 

distansarbete kan också vara positivt utifrån spridning 

av resandet. 

Effekten av utökad turtäthet får mindre påverkan på 

resandet när turtätheten nått 10-minuterstrafik. I 

framförallt Västerås stadstrafik blir därför restid ett 

viktigare fokusområde då kvoten i restid mellan 

kollektivtrafik och bil påverkar färdmedelsfördelningen 

starkt.  

För den regionala stomtrafiken är satsningar på 

tågtrafik centralt för konkurrenskraftiga restider. Tåg 

ger även andra fördelar avseende komfort och bättre 

möjlighet att exempelvis nyttja restiden för arbete eller 

studier jämfört med andra transportslag. Dessutom 

bidrar tåg till högre resandekapacitet per avgång.  

Genare linjesträckningar, längre mellan hållplatser och 

prioritering av tåg framför busstrafik i den regionala 

trafiken kan innebära längre gångavstånd till hållplats 

varför det är viktigt att komplettera med yttäckande 

kollektivtrafik för grupper som har nedsatt rörlighet.  

Kollektivtrafik som bidrar till hela länets utveckling 

Förutsättningar ska finnas för hela länet att ha tillgång 

till en god kollektivtrafik. Kollektivtrafiken förbinder 

länets kommunhuvudorter med varandra, med 

Västerås och med nodstäder och andra viktiga 

målpunkter utanför länet. Det innebär dock inte att alla 

huvudorter har direktförbindelser med varandra eller 

med till exempelvis Västerås. Strategiska bytespunkter 

behöver därför utvecklas utifrån såväl anslutande 

kollektivtrafik som goda förutsättningar att ansluta 

med bil och cykel med utvecklade laddmöjligheter. 

För att stärka länets nordvästra del behöver utbud och 

i synnerhet restiden mellan Fagersta och Västerås 

utvecklas. Det är också viktigt att ta hänsyn till länets 

struktur där vissa kommuner har sina viktigaste 

samband utanför länet där nodstäder som Eskilstuna, 

Örebro och Uppsala har stor betydelse för såväl arbete 

som studier för flera av länets kommuner. 

Minska barriären för nya resenärer 

För måluppfyllelse ska kollektivtrafiken vara enkel och 

fördelaktig att använda jämfört med andra 

motoriserade trafikslag. Barriären att börja resa med 

kollektivtrafiken ska vara låg. Det innebär att det ska 

vara enkelt att förstå när och hur en resa kan 

genomföras.  

Det ska vara enkelt att köpa biljett och förstå vad resan 

kostar även för resenärer som är ovana eller sällan 

använder kollektivtrafiken. Såväl före som under resan 

ska det finnas tydlig och relevant information. 

Kollektivtrafikens miljöer ska vara inbjudande och 

uppfattas som trygga och säkra. 
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Kommuner bidrar till måluppfyllelse 

Kollektivtrafiken i Västmanland är ett gemensamt 

åtagande såväl utifrån ett gemensamt ansvar att 

finansiera kollektivtrafik och utifrån att det är 

kommunerna som ansvarar för samhällsplanering.  

Markanvändning och bebyggelsestruktur har stor 

betydelse för kollektivtrafikens konkurrenskraft. En 

spridd bebyggelse ger sämre förutsättningar för hög 

användning av kollektivtrafiken. Förtätning i redan 

existerande kollektivtrafikstråk kan i stället ge 

förutsättningar för utökad trafik och därmed ökad 

användning. Vid planering för nya områden för 

bostäder eller verksamhet behöver kollektivtrafikens 

funktion vara med i ett tidigt skede. 

Genom att i vägnätet prioritera bussar framför bilar, 

exempelvis genom kollektivtrafikkörfält och 

signalprioritering, kan restiden för kollektivtrafiken 

minska och turtätheten öka vilket ger stora fördelar, 

framför allt gällande trängsel. Regler för, pris på och 

tillgång till parkering har också stor påverkan på valet 

av färdmedel och är ett incitament för ökat resande 

som kommunerna ensamma råder över.  

Köping, Arboga och Kungsör 

Samtliga tre kommunhuvudorter har ett strategiskt 

läge med goda tågförbindelser. Köpings arbetsmarknad 

är viktig målpunkt där tillgängligheten mellan 

stationsområdet och de stora arbetsplatsområdena 

behöver utvecklas.  

Utveckling behöver ske i samtliga orter gällande 

parkering för bil och cykel samt anslutande 

kollektivtrafik vid de större bytespunkterna. I såväl 

Kungsör som Arboga utvecklas områdena kring 

stationerna med såväl ny verksamhet som bostäder. 

Sala  

Sala har goda förutsättningar att öka marknadsandelen 

mot såväl Västerås som Uppsala län. Kommunen har för 

avsikt att utveckla den inomkommunala trafiken och 

stärka möjligheten att ansluta med buss till tåg såväl för 

boende inom tätorten som från kommunens mindre 

tätorter. Därutöver planerar för nya stationsnära 

bostadsområden i såväl Sala som i Ransta.  

Hallstahammar och Surahammar 

I Hallstahammar planeras nytt Resecentrum att byggas 

vilket ska knyta ihop buss- och tågtrafik på ett bättre 

sätt än idag. Kolbäck har goda förutsättningar att 

utvecklas som bostadsort genom goda förbindelser till 

stora arbetsmarknader. Hallstahammar saknar idag 

direkta förbindelser med Köping vilket på sikt bör 

utvecklas. 

Surahammar kommun har för avsikt att utveckla 

stationsorterna Ramnäs och Virsbo med ny 

stationsnära bebyggelse. Det finns behov att stärka 

stationerna med hänseende till anslutande trafikslag, 

bland annat genom satsning på pendlarparkering för bil 

och cykel.  

Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg 

Fagersta kommun utvecklar området kring stationen 

Fagersta Norra medan Trafikverket planerar för att 

bygga om Fagersta central under första halvan av 20-

talet. Fagersta är en viktig inpendlingsort och god 

tillgänglighet mellan stationsområdena och de stora 

arbetsplatsområdena är viktigt.  

Såväl Norberg som Skinnskatteberg har förutsättningar 

att utvecklas med förbättrade pendlingsmöjligheter. 

Minskad restid med och goda anslutningar till 

Bergslagspendeln är särskilt viktigt. 

Västerås Stad 

Nytt Resecentrum och ökad framkomlighet för 

stadstrafiken bidrar till ökade förutsättningar att utöka 

marknadsandelen för hela länet. I takt med att den 

storregionala tågtrafiken utökas blir kopplingar mellan 

tåg- och stadstrafik allt viktigare. Satsning på 

kapacitetsstark kollektivtrafik är ett centralt och viktigt 

åtagande för kommunen och beskrivs närmare i särskilt 

avsnitt.  

Tillgängligheten till arbetsplatsområden utanför 

centrumkärnan är också central för måluppfyllelse. I 

synnerhet de expansiva områdena kring Finnslätten 

och Hacksta. Även handelsområdena Erikslund och 

Hälla samt sjukhusområdet är också strategiskt viktiga 

för hela länet.
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Baskrav 
Med baskrav menas här sådana krav som är centrala för 

uppdraget. Baskrav är i princip överordnade målen och 

behöver därför inte bidra till måluppfyllelse.  

Effektivitetskrav 

Kollektivtrafiken ska vara kostnadseffektiv och utgå 

från ett samhällsekonomiskt perspektiv. Med kostnads-

effektivitet menas att den trafik som produceras ska 

göra det på ett så effektivt sätt som möjligt. 

Kostnaderna för att producera länets kollektivtrafik ska 

vara i nivå med andra jämförbara regioner. Trafikens 

kostnader ska vara transparenta. Med 

samhällsekonomiskt perspektiv innebär att 

kollektivtrafikens resurser ska användas där den gör 

mest nytta och bidrar till länets utveckling.  

Miljökrav 

Baskravet är att all trafik ska utföras med fossilfria och 

förnybara bränslen. HVO ska i de fall det används som 

bränsle inte innehålla palmolja som råvara. Biogas ska 

inte innehålla inslag från naturgas. Västmanland har 

idag för busstrafiken en energimix som i huvudsak 

omfattar Biogas samt HVO. I första hand Västerås 

stadstrafik ska eldrift få en allt större betydelse. 

Förutsättningar för grön vätgas som drivmedel ska 

bevakas. 

Tillgänglighetskrav 

Grundkravet för en tillgänglig kollektivtrafik är att 

samtliga fordon som används i kollektivtrafiken ska 

vara tillgänglighetsanpassade i enlighet med de 

riktlinjer som finns framtagna nationellt. Därutöver ska 

eventuella nya hållplatser som etableras, där det finns 

ett frekvent resande, vara tillgänglighetsanpassade i 

enlighet med KTF:s riktlinjer. Information vid hållplats, 

ombord på fordon och i digitala kanaler ska vara lätt att 

förstå och följa aktuella riktlinjer för tillgänglighet. 

Kvalitetskrav 

Kollektivtrafiken ska vara och uppfattas som pålitlig och 

levereras med hög kvalitet. Viktiga mått är punktlighet 

och andel utförd trafik. För tågtrafiken används måttet 

STM5 (sammanvägt tillförlitlighetsmått) och innebär 

att tåg som är mer än fem minuter sena till sin 

slutstation räknas som försenade. Baskravet är att den 

regionala tågtrafiken ska ha en punktlighet på minst 95 

procent. Metodik för att mäta punktlighet för busstrafik 

håller på att tas fram. 

Trygg och säker kollektivtrafik 

Kollektivtrafiken och dess omgivande miljöer ska 

uppfattas som trygg och säker. Den fysiska 

utformningen av hållplatser och bytespunkter samt 

anslutande gång- och cykelvägar ska vara 

tillfredställande ur trafiksäkerhetssynpunkt och 

trygghetsaspekter. Inriktningen är att alla resenärer ska 

uppleva att kollektivtrafiken är trygg och säker. 

Baskravet är att minst 75 procent av tillfrågade 

resenärer kollektivtrafikbarometern upplever att det är 

tryggt att resa. 

 
Figur 13 Indikatorer för uppföljning av baskrav
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Behov av kollektivtrafik för måluppfyllelse
Storregional trafik 

Den storregionala trafiken ska hantera de stora 

resandevolymerna mellan länet och viktiga nodstäder 

utanför länet. Basen för den storregionala 

kollektivtrafiken är tågtrafik som utvecklas i samverkan 

med angränsande län genom våra bolag Mälardalstrafik 

och Tåg i Bergslagen.  

Trafiken lutar sig såväl mot trafik som är upphandlad 

och trafik som utförs på kommersiell basis med 

överenskommelser om biljettsamverkan. Den 

storregionala trafiken integrerar Västmanland med 

arbetsmarknaderna i Stockholm, Eskilstuna, Örebro, 

Uppsala och södra Dalarna. Trafiken är viktig för såväl 

kompetensförsörjning som vidga arbetsmarknaden för 

länets invånare. 

 
Figur 14 Inriktning storregional kollektivtrafik 2030, En Bättre Sits - 
Storregional systemanalys 

De senare årens utvecklingen av den storregionala 

trafiken i Mälardalsregionen har varit en starkt 

bidragande faktor till den ökade integrationen av 

arbetsmarknadsområden i storregionen. Genom redan 

gjorda satsningar på utökad trafik, nya tåg och biljetter 

som möjliggör sömlöst resande förväntas fortsatt stark 

utveckling under de kommande åren. 

I storregional systemanalys för Mälardalen har 

inriktningen för den storregionala kollektivtrafiken 

pekats ut med sikt både mot och bortom 2030. För 

Västmanland innebär det att inriktningen är fyra 

avgångar i timmen i de pendlingsstarka stråken mellan 

Västerås och Stockholm respektive mellan Västerås och 

Hallstahammar/Surahammar. I övriga relationer som 

berör länet är stommen en till två avgångar i timmen.  

Den storregionala trafiken planeras utifrån samverkan 

som utgår från flera läns behov. Grundprincipen är att 

trafiken förbinder kommunhuvudorter och nodstäder. 

Vissa övriga uppehåll görs i mindre tätorter där 

utgångspunkten är att nuvarande uppehållsbild ska 

bibehållas. 

Regional stomtrafik 

Regional stomtrafik är trafik inom länet som binder 

samman länets kommunhuvudorter. Stomtrafiken 

utförs med busstrafik eller, som del av den 

storregionala trafiken, med tågtrafik. Den regionala 

stomtrafiken hanterar de stora resandevolymerna 

inom länet och blir därmed starkt bidragande till att nå 

ökad marknadsandel. Därutöver ska regional stomtrafik 

möjliggöra och bidra till hållbar regional utveckling för 

hela länet. Detta innebär att den både behöver utgå 

från efterfrågan och användas för att bidra till hela 

länets utveckling. 

Grundprincipen för regional stomtrafik är att dess 

utbud utgår från efterfrågan mellan 

kommunhuvudorter utifrån pendlingssamband. I andra 

hand utgår utbud från att det bedöms vara viktigt för 

att bidra till regional utveckling och balans.  

Trafiken kan göra uppehåll på mellanliggande orter och 

hållplatser men utbud styrs utifrån efterfrågan mellan 

kommunhuvudorterna. 

Trafiken kan utföras med tåg eller buss. Sträckor med 

tåg kompletteras med buss om behov finns av 

kapacitetsskäl för att hantera efterfrågan mellan 

kommunhuvudorter och där befintlig infrastruktur inte 

klarar av att hantera denna trafik fullt ut med tågtrafik. 
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Figur 15 Inriktning trafikutbud storregional och regional trafik perioden 2022-2026.  
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Figur 16 Inriktning trafikutbud storregional och regional trafik perioden 2027-2030.  

Observera att bilderna över trafiksystemet är principbilder som ska utvecklas vidare i Trafikplan och kompletteras med inomkommunal trafik.. 
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Kapacitetsstark, modern och 
prioriterad stadstrafik i Västerås 

Enligt Västerås stads gällande Översiktsplan 2026 är 

planeringsinriktningen att Västerås befolkning ökar 

med drygt 80 000 invånare fram till år 2050.  

Redan idag har kollektivtrafiken i staden problem att 

hantera resandet under morgonens och 

eftermiddagens rusningstider och brottas med låg 

medelhastighet som följd av hög trafikbelastning. Då 

Västerås är målpunkt för många av länets invånare är 

vikten av en kapacitetsstark kollektivtrafik med hög 

framkomlighet avgörande för hela länets utveckling. 

 
Figur 17 Uppmätt medelhastighet för busstrafiken (linje 1-6) i 
Västerås 

Utbudet för stadstrafiken i Västerås har utökats under 

2010-talet och stomlinjerna har idag en relativt god 

turtäthet. Nästa steg är att gå från dagens turtäthet på 

fyra till åtta avgångar per timme till upp mot en avgång 

var femte minut. Risken är dock att det ger begränsad 

effekt då bussen riskerar fastna i samma köer som 

bilarna. 

För att identifiera framtida behov av kollektivtrafik och 

identifiera konsekvenser om inga förändringar görs av 

nuvarande kollektivtrafik, har Västerås stad genomfört 

en så kallad modellanalys. Utredningen gör 

bedömningen att ett kollektivtrafiksystem baserat på 

busstrafik i Västerås tätort fortsatt kan hantera 

framtidens behov av resor, men det kräver 

kapacitetshöjande åtgärder. Utredningen 

rekommenderar en satsning på BRT men utesluter inte 

satsning på spårvägstrafik i framtiden där BRT-stråk i 

sådana fall kan byggas för att i senare skede möjliggöra 

spårbyggnation när det finns tillräckligt 

resandeunderlag. I utredningen har tre stråk pekats ut 

att reservera för högre kapacitet i närtid och ytterligare 

fyra stråk på längre sikt. Därutöver förespråkar 

utredningen ett nytt stråk i form av ringled för att även 

snabb upp resor mellan angränsande områden. 

 
Figur 18 Prioriterade stråk för kapacitetsstark kollektivtrafik i 
Västerås (Källa: Framtidens Kollektivtrafik, slutrapport) 

För dessa stråk ska utöver prioritering av busstrafiken 

gällande dedikerade körfält även gälla att: 

• Hållplatsavstånd bör vara minst 400-500 meter, men gärna 

längre avstånd för att korta restiden och öka kapaciteten.  

• Vid utformning av hållplatser bör det för spårväg vara rakspår 

eller horisontalradie större än 700 meter längs plattformen.  

• Utrymme för plattformslängd om minst 35 meter krävs för att 

klara långa spårvagnar.  

• Signalprioritet bör ges längs hela sträckningen för att ge 

kollektivtrafiken bästa möjliga framkomlighet. 

Utifrån Trafikförsörjningsprogrammets mål att öka 

marknadsandelen och trafiksystemets effektivitet och 

användbarhet är det värdefullt om minst två av de 

utpekade stråken innan 2030 helt eller delvis, vid de 

mest belastade delarna, har BRT-standard. Därutöver 

bör åtgärder för samtliga stråk genomföras gällande 

viktiga korsningar för signalprioritering.  

Vad gäller hållplatsavstånd har flera linjer idag betydligt 

kortare avstånd än 400-500 meter mellan hållplatserna. 

Tar man det vidare ytterligare skulle körtiden för 

exempelvis linje 1, mellan linjens ändhållplatser, kunna 

reduceras med upp mot 10 minuter ifall 

rekommendationen på hållplatsavstånd på 600-800 

meter, som anges i handboken kol-TRAST 

(Kollektivtrafik för en attraktiv stad), skulle följas.  
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Inomkommunal trafik 

Inomkommunal trafik är kollektivtrafik som i första 

hand utförs inom respektive kommun mellan eller inom 

tätorter. Omfattningen av inomkommunal trafik utgår 

från beställning från respektive kommun och kan därför 

skilja sig i utformning och karaktär. Den 

inomkommunala busstrafiken utanför Västerås har i 

regel inte utvecklats i takt med övriga satsningar. 

Inomkommunal busstrafik planeras främst för 

skolornas behov eller andra särskilda grupper. Utbudet 

utanför skoltider är i regel begränsat och trafiken blir 

därmed i flera fall varken särskilt kostnadseffektiv eller 

användbar för andra resenärsgrupper. 

För att bidra till måluppfyllelse är det viktigt att det 

finns ett utbud anpassat inte bara utifrån skolors behov 

utan också utifrån arbetspendling. Inomkommunal 

trafik är också viktigt för att koppla samman mindre 

tätorter med kommunhuvudorter och nodstäder via 

strategiska bytespunkter.  

Flera kommuner har uttryckt behov av översyn av sin 

inomkommunala busstrafik med önskemål om ökad 

samordning mellan regional och inomkommunal trafik. 

I närtid ska därför en särskild utredning genomföras för 

hur planerings- och finansieringsprinciper kan 

kalibreras för att bättre stödja de kommunala behoven 

och samtidigt säkerställa att resurser utnyttjas på ett 

samhällsekonomiskt effektivt sätt.  

Anpassade tjänster för landsbygden 

Linjelagd kollektivtrafik kräver ett regelbundet 

resandeunderlag för att fungera effektivt. För att 

säkerställa god funktionalitet är det nödvändigt med 

ett jämnt utbud över större delen av dagen. I en stor del 

av länet finns inte sådana förutsättningar och här 

behöver särskilda tjänster därför utvecklas för att 

tillgodose grundläggande behov. Att samordna 

skolskjuts med linjetrafik för att möjliggöra för alla 

resenärer att nyttja trafik är en komponent. 

Anropsstyrd trafik som kan utgå från tillgängliga 

resurser såsom fordon som används för den särskilda 

kollektivtrafiken är en annan.  

Alla kommer dock inte kunna ha tillgång till 

kollektivtrafik nära hemmet inom den resursram som 

kan förväntas finnas tillgänglig. Det finns därför ett 

stort behov att även utveckla bytespunkter som 

underlättar kombinerat resande. Här är utveckling av 

pendlarparkeringar med laddmöjlighet och funktioner 

såsom cykelgarage en viktig strategi för utveckling av 

landsbygden. 

Anropsstyrd trafik kan bidra till utvecklad landsbygd. 

Här är särskilt digital utveckling central för att 

underlätta såväl bokning som samordning av sådana 

tjänster. På längre sikt kan utvecklingen av självkörande 

fordon skapa helt nya förutsättningar för områden med 

begränsat resandeunderlag.  

Förutsättningar för kommersiell trafik 
att bidra till måluppfyllelse 

Den kollektivtrafik som hittills utförs på kommersiell 

grund är den trafik som finns i stråket Örebro-Västerås 

mot Stockholm samt Falun/Borlänge-Sala-Uppsala-

Stockholm där SJ utför kommersiell trafik på 

Mälarbanan respektive Dalabanan. Kommersiell trafik 

finns även mot Arlanda där bland annat Vy har 

expressbusstrafik.  

Det är i första hand trafiken på Mälarbanan som är 

inriktad mot vardagsresande och därför prioriterad 

gällande att upprätta avtal kring biljettsamverkan. Det 

är därmed här särskilt viktigt att säkerställa att trafiken 

har tillräcklig kapacitet och standard för att hantera den 

ökade efterfrågan på sträckan. Det kan därför finnas 

behov att arbeta tillsammans med trafikutövare och 

våra bolag Mälardalstrafik och Tåg i Bergslagen för att 

utveckla trafiksystemet.  

Det har utöver det inte identifierats något intresse 

under åren att utföra kommersiell trafik i övriga delar 

av den regionala trafiken som berör länet men 

inriktningen är att kommersiell trafik ska uppmuntras 

om intresse och långsiktiga förutsättningar finns.
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Genomförande och ekonomi
Tidsperspektiv 

Trafikförsörjningsprogrammet ska hållas aktuellt och 

Region Västmanland har för avsikt att revidera 

programmet en gång per mandatperiod. Som följd av 

den osäkerhet, kopplat till Covid-19, som råder vid 

framtagande av programmet finns sannolikt behov av 

en relativt snar revidering av programmet.   

Trafikförsörjningsprogrammets mål sträcker sig framtill 

år 2030, men själva genomförandet och strategierna 

bygger på identifierade brister och möjligheter där 

arbetet behöver starta omgående men också åtgärder 

som sannolikt inte kommer kunna starta innan 2030. 

Målet att öka marknadsandelen till 30 procent år 2030 

är ambitiöst men ändå realistiskt att nå utifrån de 

åtgärder som har identifierats men det behöver också 

stöttas genom att arbeta med att aktivt påverka 

resvanor, informera och marknadsföra samt arbeta för 

ökad användarbarhet för kollektivtrafiken.  

Utökad trafik med hög tillförlitlighet på sträckorna Sala-

Västerås-Eskilstuna (UVEN), Fagersta-Västerås 

(Bergslagspendeln) samt Västerås-Stockholm 

(Mälarbanan) tillsammans med satsning på snabbare 

och mer kapacitetsstark kollektivtrafik i Västerås är 

exempel på beslutade eller planerade åtgärder som 

kommer bidra till måluppfyllelse.  

 
Figur 19 Steg mot 30 procent marknadsandel 2030 

 

Arbetsfördelning 

För måluppfyllelse och uppfyllnad av baskrav behövs en 

utvecklad samverkan mellan offentliga aktörer inom en 

rad olika områden. I enlighet med lag 2010:1065 är det 

de regionala kollektivtrafikmyndigheterna som 

ansvarar för planering, utveckling och försörjning av all 

icke kommersiell kollektivtrafik i länet. 

I Västmanland är det ett delat ansvar när det gäller 

finansiering av kollektivtrafik där kommunerna har en 

viktig roll att säkerställa trafikutbud som tillhandahåller 

ett trafikutbud för det inomkommunala behovet. Det är 

särskilt viktigt vid en sådan uppdelning att resurser för 

regional och inomkommunal trafik i så stor utsträckning 

kan samordnas vilket också innebär att det finns 

situationer där det regionala uppdraget även täcker det 

inomkommunala. Formerna för detta kan dock behöva 

utvecklas under kommande år och har initierats ett 

arbete under 2021 för att se hur nuvarande principer 

för planering och finansiering kan utvecklas ytterligare.  

Länets kommuner ansvarar för den fysiska planeringen 

och för infrastrukturen i de fall de är väghållare. 

Kommunerna ansvarar därmed för plattformar och 

mark vid hållplatser i det lokala vägnätet medan Region 

Västmanland ansvarar för utrustning ovan mark såsom 

väderskydd, skyltar och bänkar. Kommunerna har även 

ansvar för gång-och cykelväg till och från hållplatser där 

de är väghållare.  

När det gäller finansiering så bör detta avsättas i 

respektive aktörs investeringsbudgetar samt även i 

medel i Länsplanen för regional transportinfrastruktur 

för kollektivtrafikåtgärder.  

I programmet har det också identifierats att viktiga 

åtgärder är att utveckla de stationsnära områdena. Här 

är det också kommunerna som har planmonopol och 
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därmed ansvarar för bebyggelseplaneringen men där 

KTF, i ett så tidigt skede som möjligt behöver delta i 

kommunernas processer för att kunna förverkliga 

målen och ambitionerna i 

Trafikförsörjningsprogrammet.  

Trafikverket har motsvarande ansvar som 

kommunerna, det vill säga gällande infrastruktur 

kopplat på och i anslutning till hållplatser. Trafikverket 

har också ansvar för järnvägen och stationerna samt 

ansvarar för genomförandet av Länsplan för regional 

transportinfrastruktur och den nationella planen. I 

programmet har flera viktiga åtgärder avseende 

infrastruktur lyfts fram vilka är frågor som drivs 

gemensamt gentemot Trafikverket inom Region 

Västmanland och även inom ramen för En Bättre Sits-

samarbetet. Finansiering sker via nationell plan eller 

länsplan. Genom i första hand drivs också 

åtgärdsvalsstudier (ÅVS) av Trafikverket vilket är en 

viktig metodik för att identifiera samhällseffektiva 

lösningar för infrastruktur och trafikering.  

Behov infrastruktur  

Mälarbanan 

Mälarbanan är prioriterad i den regionala 

systemanalysen framtagen inom ramen för En Bättre 

Sits. Mälarbanan är även en del av den framtida 

primära järnvägsförbindelsen mellan Stockholm och 

Oslo.  

Utbyggnaden av Mälarbanan gör att den totala nyttan 

av Citybanan blir större, samtidigt som det samlade 

behovet från fjärrtrafiken, regionaltrafiken och 

pendeltågstrafiken kan mötas. Systemanalysen lyfter 

behovet att utöka kapaciteten på sträckan Kolbäck-

Hovsta, samt för att kunna vända fler tåg i Arboga vilka 

är åtgärder som även är till nytta för Svealandsbanan. 

Samtidigt behöver spårområdena på Örebro respektive 

Västerås central byggas om, för att klara utökade 

resenärsflöden och frigöra kapacitet för gods. Detta 

behöver vara åtgärdat innan 2030.  

Åtgärderna möjliggör en fortsatt integration av arbets, 

studie- och bostadsmarknaderna i Stockholm, Västerås 

och Örebro – och underlättar såväl nyrekrytering som 

att behålla befintliga medarbetare och kompetens. De 

är även en viktig del av ambitionerna att öka andelen 

gods och persontransporter på järnväg, för att 

därigenom minska transportsektorns klimat- och 

miljöpåverkan.  

Långsiktig målsättning för restid Stockholm-Västerås är 

40 minuter. Infrastrukturen ska möjliggöra minst 4 

avgångar per timme 2030.  

Svealandsbanan 

För Svealandsbanan är en huvudåtgärd dubbelspår 

Folkesta-Rekarne. Dessutom finns behov av 

trimningsåtgärder på sträckan Arboga-Kungsör. 

Därutöver gynnas Svealandsbanan av prioriterade 

åtgärder på Mälarbanan.  

Åtgärderna möjliggör framförallt ökad tillförlitlighet 

och kan på sikt möjliggöra utökad trafik mellan 

Eskilstuna -Kungsör-Arboga. 

UVEN-stråket 

Den så kallade UVEN-trafiken binder samman Uppsala 

och Västerås med Sala som en viktig kopplingspunkt 

mot Dalarna. Prioriterad åtgärd är kapacitet för utökad 

trafik på sträckan Folkesta-Rekarne vilket också finns 

prioriterad inom ramen för den storregionala 

systemanalysen.  

Därutöver finns behov av åtgärder som kan säkerställa 

robusthet i det trafikutbud som planeras mellan Sala 

och Eskilstuna. Ökad hastighet mellan Sala och Västerås 

är önskvärt och etablering av samtidig infart och 

byggande av andra plattform i Ransta nödvändigt. 

Därutöver finns på sikt behov av ytterligare mötesspår.  

På sträckan Sala-Uppsala, Dalabanan, finns åtgärder i 

nationell plan avseende hastighetshöjande åtgärder 

samt mötesspår i Heby vilket ökar tillförlitligheten i 

trafiksystemet. För att möjliggöra halvtimmestrafik på 

UVEN till Uppsala krävs ytterligare utbyggnader av 

dubbelspår. 

Bergslagspendeln 

Bergslagspendeln är målsättningen att restiden mellan 

Fagersta och Västerås åtminstone ska understiga 50 

minuter. I Länsplanen finns medel avsatta för 

förlängning av dubbelspåret Ramnäs – Brattheden som 
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en del i att möjliggöra att regelbunden och robust 30-

minuterstrafik Fagersta-Västerås kan etableras. 

Ytterligare mindre åtgärder kan vara nödvändiga för att 

åtgärden ska få full effekt vilket i sådana fall även kan 

behöva delfinansieras genom regional finansiering. 

 
Figur 20 Infrastrukturåtgärder på Bergslagspendeln, exempelvis 
förlängning av mötesspår mellan Ramnäs och Brattheden, är viktiga 
för att öka såväl marknadsandel som pendling mellan norra länet 
och Västerås (foto: Till Klingenhäger) 

Ytterligare insatstrafik för att hantera stora 

resandevolymer från Sura- och Hallstahammar 

planeras från 2030 vilket dock kräver minst att ett nytt 

mötesspår anläggs mellan de båda orterna.  

Åtgärder för att ytterligare reducera restiderna på 

sträckan bör identifieras. Ett önskescenario vore att nå 

en restid mellan Fagersta och Västerås på drygt 40 

minuter för att ge en restid mellan Norberg och 

Skinnskatteberg med Västerås på drygat timmen. Detta 

kommer dock kräva stora investeringar i 

infrastrukturen och sannolikt delvis ny sträckning på 

vissa delsträckor. 

Konkurrenskraftig restid och robusthet prioriteras 
före nya tågstopp 

I olika dokument lyfts har det lyfts upp behov av nya 

stationer för tåguppehåll runt om i länet. På 

Mälarbanan har Valskog i Kungsörs kommun, där 

Svealandsbanan och Mälarbanan går ihop, lyfts fram 

som tänkbart uppehåll. Därutöver uttrycker 

Surahammars kommun och Västerås Stad behov av nytt 

tåguppehåll i västra Västerås. Västerås Stad uttrycker 

behov av tåguppehåll i norra Västerås i anslutning till 

arbetsplatsområdet Finnslätten. På UVEN har Västerås 

uttryckt önskemål om att Tillberga återupprättats som 

ort för tåguppehåll och Hallstahammars kommun har 

lyft fram Strömsholm som ny stationsort.  

Varje nytt uppehåll för tågtrafiken innebär utökad 

restid för befintliga resenärer. KTF:s utgångspunkt är 

därför att nya uppehåll endast kan vara aktuella att 

etablera om den nytta som tillkommer genom att 

uppehållet genererar fler resenärer är större än den 

minskade nytta som en längre restid innebär för 

befintliga resenärer. Därutöver måste hänsyn tas till 

rådande och framtida kapacitetssituation och 

robusthet för järnvägssystemet.  

En analys som genomförts av extern konsult har 

identifierat att ett tågstopp i Tillberga, med nuvarande 

förutsättningar i övrigt, skulle innebära att UVEN:s 

sårbarhet för störningar skulle bli allt för stor då den lilla 

marginal som idag finns för återhämtning försvinner. 

Ett sådant uppehåll skulle således inte kunna vara 

aktuellt såvida inte åtgärder som medger högre 

hastighet på sträckan Sala-Västerås genomförs. 

Motsvarande problematik finns gällande eventuella 

nya uppehåll i Strömsholm och Västerås västra. 

Avseende Bergslagspendeln är inte nya uppehåll i linje 

med målsättning om reducerad restid och Västerås 

västra behöver då ställas mot nuvarande uppehåll i 

Dingtuna.  

Västerås norra/Finnslätten innebär ett tillkommande 

uppehåll på sträckan Stockholm-Västerås C en ökad 

restid på ca 3 minuter. Frågan behöver därför utredas 

närmare och behöver också ställas utifrån de planer 

som finns på utökad trafik. Här planeras därför som ett 

första steg en åtgärdsvalsstudie att initieras under 2021 

vilken ska belysa hur områdets behov av transporter 

bäst kan hanteras där tågstopp är en möjlig åtgärd. 

Ett nytt tåguppehåll i Valskog är inte aktuellt i 

dagsläget. Dels utifrån ortens storlek men framförallt 

utifrån att Mälarbanan och Svealandsbanan är mycket 

störningskänslig i detta område och behöver byggas ut 

för att frågan ska vara aktuell.  

Säkerställa att vägnätet har kapacitet 

Generellt har de vägar som trafikeras av den regionala 

busstrafiken god standard men framförallt i länets 

tätorter finns exempel på bristande framkomlighet för 

busstrafiken som följd av hög belastning. Det gäller i 
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synnerhet inom och omkring Västerås där åtgärder för 

att stärka infrastrukturen för att hantera alla trafikslag 

är särskilt viktig. I bland annat Fagersta och Köping finns 

behov av insatser i infrastrukturen som säkerställer hög 

framkomlighet för att restiderna för busstrafiken som 

ansluter till tågen kan reduceras. Tillsammans med 

Trafikverket är det också viktigt att arbeta för att 

antalet plankorsningar över järnväg kan reduceras. 

Bättre men kanske färre hållplatser 

Länets hållplatser byggs succesivt ut för att såväl öka 

kollektivtrafikens attraktivitet som tillgänglighet för 

resenärer med funktionsnedsättning. Prioritering 

behöver göras utifrån hållplatser med störst potential 

för ökat resande.  

I framförallt länets tätorter kan det vara aktuellt att se 

över om enstaka hållplatser kan dras in för att istället 

prioritera strategiska hållplatslägen som istället kan få 

betydligt högre standard inklusive realtidsinformation. 

Att minska antalet stopp för trafik genom tätorterna är 

också en viktig åtgärd för att reducera restider. Det 

ställer dock krav på säker trafikmiljö runt och i 

anslutning till hållplatserna och ska avvägas mot behov 

av tillgänglighet. 

Tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning 

Det är viktigt att kollektivtrafiken och dess anläggningar 

upplevs som tillgängliga, trafiksäkra och trygga. Så 

många som möjligt ska kunna använda kollektivtrafiken 

i Västmanlands län. I arbetet med tillgänglig-

hetsanpassning av kollektivtrafiken ska helaresan-

perspektivet vara vägledande, vilket kräver samverkan 

mellan Region Västmanland, kommuner och statliga 

företrädare samt andra utförare av kollektivtrafik. 

Bytespunkter och hållplatser 

KTF arbetar löpande med att tillgänglighetsanpassa 

hållplatser i länet. När det gäller 

tillgänglighetsanpassning och utformning av 

kollektivtrafikens infrastrukturanläggningar som 

hållplatser och stationer har staten (Trafikverket), den 

regionala kollektivtrafikmyndigheten samt 

kommunerna ett stort ansvar. Trafikverket är 

väghållare för den regionala infrastrukturen vilket 

också innebär att de bär ansvaret för genomförande av 

åtgärder på det statliga vägnätet. Trafikverket äger 

även alla spårområden och plattformar längs 

järnvägarna vilket också gör att de står för underhåll av 

dessa. Jernhusen äger och förvaltar bland annat 

järnvägsstationer, i Västmanland förvaltar Jernhusen 

Västerås centralstation. Övriga stationer ägs och 

förvaltas av respektive kommun. 

För att uppnå tillgänglighetsanpassning har KTF 

riktlinjer för tillgänglighetsanpassning av 

busshållplatser och infrastruktur för kollektivtrafik. 

Riktlinjerna är baserade på nationella riktlinjer som 

exempelvis Trafikverkets VGU (vägars och gators 

utformning), samt Boverkets föreskrifter och allmänna 

råd om tillgänglighet och användbarhet för personer 

med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga på 

allmänna platser och inom områden för andra 

anläggningar än byggnader (BFS 2011:5 ALM 2). Idag är 

endast 9 procent av alla hållplatser i Västmanland fullt 

ut tillgänglighetsanpassade för personer med 

funktionsnedsättning. Detta innebär att hållplatser 

har taktila plattor och kontrastmarkeringar samt en 

kantstenshöjd på 17 cm. Räknas alla hållplatser in som 

har en kantstenshöjd om minst 12 cm uppgår antalet 

till 14 %.  

Generellt ska alla regionala linjer vara fullt tillgängliga 

för alla resenärer när det gäller linjernas ändpunkter. 

Alla mellanliggande hållplatser kan dock inte garanteras 

fullt tillgänglighet men det ska eftersträvas. En allvarlig 

brist är att länets största hållplats och målpunkt för en 

majoritet av länets linjer, bussterminalen vid Västerås 

Resecentrum, inte fullt ut är tillgänglighetsanpassad. 

Ny bussterminal i Västerås är därför central för ökad 

tillgänglighet i hela länet.  

Fordon  

Fordonen skall vara av låggolv/lågentré där vägarna så 

medger. Där detta ej medges ska bussarna vara 

utrustade med ramp eller lift. Alla bussar skall vara 

utrustade med audiovisuellt utrop av hållplats.  

År 2019 var 66 procent av bussarna utrustade med 

audiovisuellt utrop och 72 procent av bussarna av 
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låggolvstyp. Inom tågtrafiken pågår en uppgradering av 

fordonsflottan inom både TiB och Mälardalstrafik.  

Informationskanaler 

Informationskanaler för reseinformation ska också 

uppfylla nationella och europeiska tillgänglighetskrav. 

Hemsidan vl.se samt VL-app ska uppfylla krav enligt 

WCAG 2.1 nivå AA.  

Kollektivtrafikens miljöpåverkan och 
åtgärder för att skydda miljön 

Utsläppen per resenär är mindre med kollektivtrafiken 

i jämförelse med om resenärerna hade färdats med bil. 

En elektrifiering av fordonsflottan kommer på sikt 

reducera denna skillnad och istället sätta fokus på 

energieffektivitet. Kollektivtrafik och särskilt tågtrafik 

är det mest energieffektiva transportslaget för att 

transportera större volymer. Kollektivtrafiken är också 

yteffektiv i förhållande till biltrafik. En övergång från bil 

till kollektivtrafik för de större resandeströmmarna blir 

därmed även positivt för stadsmiljön.  

Under de senaste fem åren har utfasningen av fossila 

bränslen i landets kollektivtrafik gått snabbt. I flera län, 

inklusive Västmanland, körs idag i stort sett all allmän 

kollektivtrafik med förnybara bränslen. 2019 var 

Västmanlands andel förnybara drivmedel i 

kollektivtrafiken knappt 80 procent. Det är en ökning 

från ca 55 procent år 2009 men innebär ändå att länet 

är bland de sämre i landet. Västmanland har idag för 

busstrafiken en energimix som i huvudsak omfattar 

Biogas samt HVO. Den biogas som levererats har dock 

haft inslag av naturgas vilket fått till följd att andelen 

förnybara bränslen blivit lägre än förväntat. Pågående 

elektrifiering av Västerås stadstrafik är en strategi för 

att komma tillrätta med detta. Detta ska kompletteras 

med hårdare krav i de avtal som Svealandstrafiken 

upphandlar gällande biogasförsörjning. HVO ska i de fall 

det används som bränsle inte innehålla palmolja som 

råvara.  

Därutöver ska den el som tillhandahålls för buss- och 

tågtrafik uteslutande komma från fossilfria och 

förnybara källor. Grön vätgas är också ett drivmedel 

vars förutsättningar att nyttjas för kollektivtrafiken kan 

komma att utvecklas snabbt de kommande åren.  

Konkurrensneutralt tillträde till 
kollektivtrafikens anläggningar 

Fördelning av kapacitet till resecentrum och 

hållplatslägen ska ske konkurrsneutralt och anpassas 

efter behov. Särskilt viktigt är dialog och samverkan där 

det kan tänkas uppstå kapacitetsbrist i infrastrukturen.  

I princip är det idag Västerås Resecentrum där det 

stundtals finns begränsad kapacitet. I samband med att 

Resecentrum inklusive bussterminal ska byggas om är 

det särskilt viktigt att säkerställa att det nya området 

hanterar dagens brister. Det kommer dock bli en 

särskild utmaning under byggnationsperioden där 

provisoriska lösningar kan behöva bli aktuella vid 

fördelning av kapacitet. 

Digitalisering 

Teknik ska utgå från nationella och internationella 

standards som möjliggör samverkan inom exempelvis 

biljettgiltigheter och informationsspridning. Genom 

Samtrafiken tillgängliggörs trafikdata och inriktning är 

att data i möjligaste mån ska vara öppen och tillgänglig 

för tredje part för utveckling av tjänster.  

Genom digitalisering har tjänster utvecklats i snabb takt 

där det redan idag erbjuds möjligt att få information i 

realtid och köpa biljetter och ladda resekort som 

aktiveras direkt via såväl mobilapp som webb. Nya 

tjänster utvecklas i takt med efterfrågan och tekniska 

förutsättningar. Generellt ska digital omställning leda 

till smarta lösningar som bidrar till effektiv trafik och 

utveckling av tjänster som bidrar till ökad användning 

av kollektivtrafiken. 

Samtidigt behöver tjänster fortsatt över en överskådlig 

tid tillhandahållas fysiskt. Inriktningen är därför att 

fysiska ombud fortsatt ska finnas tillgängligt i samtliga 

kommunhuvudorter och det ska alltid vara lätt att 

komma i kontakt med kundservice för information.  

Marknadsföring och information 

För att bidra till måluppfyllelse är det viktigt att 

kommunicera kollektivtrafikens fördelar och även 

arbeta med riktade insatser. För att öka resandet krävs 

att potentiella resenärer har god kännedom om 
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kollektivtrafiksystemet inklusive utbud, vad resan 

kostar och hur biljett köps. 

Riktade marknadsföringsinsatser bör i första hand ske 

för linjer eller områden där det bedöms finnas en 

potential att inom ramen för befintlig kapacitet, öka 

marknadsandelen. Det kan exempelvis omfatta prova-

på kampanjer eller andra insatser som har direkt 

påverkan på resandet.  

Uppmuntra och stimulera beteendeförändringar, 

exempelvis genom så kallad nudging kan också vara ett 

sätt att få nya resenärer att börja nyttja 

kollektivtrafiken.  

Utveckla innovativa lösningar 

Västmanland har goda förutsättningar att vara i 

framkant när det gäller nya innovativa lösningar. Länet 

är centrum för flera av landets och världens ledande 

högteknologiska företag. Från 2022 får Mälardalens 

högskola universitetsstatus vilket ytterligare stärker 

regionen och möjlig samverkan kring forskning och 

utveckling bör identifieras. Genom samverkan med 

våra trafikutövare finns förutsättningar att snabbt få på 

plats och testa ny teknik och nya typer av fordon.  

Västerås Stads vision för Finnslättsområdet är ett 

exempel på områden där nya innovativa 

transportlösningar har lyfts fram som ett sätt att 

hantera det framtida resandebehovet. Det finns också i 

länet ett antal förhållandevis perifert belägna stationer 

som exempelvis Virsbo där det kan vara särskilt 

intressant att testa autonoma fordon som 

kostnadseffektiv anslutningstrafik.  

Finansiering 

Utveckling av kollektivtrafiken är för Västmanland ett 

gemensamt åtagande där flera parter behöver vara 

delaktiga i finansiering av såväl trafik som infrastruktur.  

Utveckling behöver ske långsiktigt och i takt med att 

resurser finns tillgängliga. Exempelvis har den utökade 

tågtrafiken på UVEN som träder i kraft år 2022 föregåtts 

av minst fem års planering och processande där 

trafikens kostnader succesivt detaljerats.  

För utökad kapacitet och utbud är det givet att 

finansiella resurser behöver tillföras till 

kollektivtrafiken från såväl Region som länets 

kommuner samtidigt som det är viktigt att öka andelen 

finansiering via biljettintäkter.  

Parallellt med satsningar på utökad trafik behöver det 

säkerställas att resurser nyttjas så effektivt som möjligt 

och löpande måste avtal och principer för finansiering 

utvärderas, utvecklas och förfinas. Regional stomtrafik 

med buss kan behöva reduceras, förändras alternativt 

avvecklas på sträckor där tågtrafiken utökas.  

Särskilt centralt för måluppfyllelse är att åtgärder 

genomförs för att skapa konkurrenskraftig och 

kapacitetsstark kollektivtrafik i Västerås Stad. Här är 

finansiering en nyckelfråga där det exempelvis kan vara 

aktuellt med stadsmiljöavtal eller annan statlig 

medfinansiering. Sådan finansiering kan givetvis också 

vara aktuellt för andra åtgärder och satsningar.
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Samråd och underlag  

Samrådsprocess 

Samråd Tidpunkt Format Intressenter 

Gemensam förfrågan TFP och LTP 

kring prioritering av åtgärder 

April 2020 E-postutskick Länets kommuner 

Länsdelssamråd Oktober 2020 Fysiskt möte Länets kommuner 

Brukarråd Augusti 2020 Fysiskt möte 

med begäran 

om underlag 

Brukarorganisationer 

Seminiarum och workshop kring 

mål för kollektivtrafiken 

2020-09-23 Fysiskt möte Politiker och tjänstepersoner i Region 

Västmanland, länets kommuner samt 

Svealandstrafiken, Mälardalstrafik och 

TiB 

Kravseminarium 2020-11-27 Digitalt möte Internt KTF 

Samråd Trafikverket Januari 2021 Digitalt möte Trafikverket, Region Västmanland 

 

Samråd som återstår att genomföra: 

Samråd Trafikföretag Kvartal 1 2021 Digitalt möte Trafikföretag 

Samråd Angränsande län Kvartal 1 2021 Digitalt möte RKM 
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Förord 
Föreliggande rapport syftar till att ge en bild av 
nuläget, med fokus på trafikperspektivet, för 
Västmanlands kollektivtrafik och ska ge underlag 
för att vidare identifiera behov av regional 
kollektivtrafik och för aktörer att identifiera 
förutsättningar att bedriva kommersiell trafik i 
länet. Rapporten är ett underlag för revidering av 
Västmanlands Trafikförsörjningsprogram (TFP) 
vilket planeras beslutas av regionfullmäktige i sin 
tredje version sommaren 2021.  

Framtagandet av TFP är en del av Lag (2010:1065) 
om kollektivtrafik och rekommenderas uppdateras 
en gång per mandatperiod. Tidigare versioner av 
Västmanlands TFP har beslutats av dåvarande 
landstingsfullmäktige 2012 respektive2015. 

Innehåll 

Inledning .................................................................. 3 

Befolkning och pendling ........................................... 4 

Befolkning ............................................................................ 4 

Pendling................................................................................. 4 

Befolkning och pendling per kommun .................... 5 

Kollektivtrafik i Västmanland ..................................10 

Kollektivtrafikens organisation, finansiering och 
samverkan ......................................................................... 10 

Kollektivtrafikens struktur ........................................ 12 

Resande och resmönster ............................................ 14 

Tågtrafik ............................................................................. 15 

Regional Busstrafik ....................................................... 18 

Inomkommunal kollektivtrafik ................................ 26 

Övrig kollektivtrafik ...................................................... 30 

Trafikens kvalitet ........................................................... 33 

Framtida utveckling .................................................35 

Befintliga planer & projekt med påverkan ......... 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto baksida: Emil Amtak 

Sida 372 (550)



  

Nulägesbild - Kollektivtrafik i Västmanland –  Underlagsrapport 
Trafikförsörjningsprogram 

     

 

 

  
 
 

 

3 (38)  

  
    

 www.regionvastmanland.se 
  
 

Inledning 
Västmanlands län är strategiskt beläget med 
tillhörighet till både den expansiva 
Stockholm/Mälarregionen och den historiskt viktiga 
Bergslagsregionen som, trots strukturomvandling, 
har en fortsatt livskraftig och nationellt 
betydelsefull basindustri. År 2019 hade länet nästan 
280 000 invånare vilket innebär att antalet invånare 
sedan millennieskiftet ökat med över 30 000. Detta 
ska ses utifrån perspektivet att länet de sista 
decennierna av 1900-talet hade en negativ 
befolkningsutveckling.  

Länets läge speglar också väl Västmanlands struktur 
där flera av länets kommuner näringsliv domineras 
av få nationellt viktiga aktörer samtidigt som 
pendlingsrörligheten ökar, framförallt till och från 
länet. Pendlingsmönstret i länet är tydligt knytet till 
Västerås och i allt större utsträckning mot 
Stockholms län. Betydelsefulla lokala 
arbetsmarknadsområden finns i norra länet och 
sydvästra delen av länet med Fagersta respektive 

Köping som nav. Länet gynnas av närhet till 
arbetsmarknader i viktiga nodstäder som Uppsala, 
Örebro och Eskilstuna. Arbetsmarknaden knyts 
särskilt i allt större utsträckning ihop med 
Stockholms län med vilket arbetspendlingsutbytet 
ökar för varje år. Storregional samverkan med 
omgivande regioner blir en naturlig förutsättning 
för länets tillväxt. 

Regionens ambitioner att öka tillgängligheten och 
integrationen i regionen behöver gå hand i hand 
med en ambition att eliminera klimatpåverkan, 
minska trängseln, åtgärda bostadsbristen och bidra 
till en god folkhälsa. Prioriteringarna behöver ligga 
mer på kapacitetsstarka färdmedel som 
kollektivtrafik på väg och spår i kombination med 
stärkta förutsättningar för cykel och gång, till 
exempel genom sammanhängande regionala 
cykelvägnät av hög standard och en tät, 
funktionsblandad bebyggelsestruktur.

 
Figur 1 Pendlingsmönster Västmanlands län (Källa: SCB och Mälardalsrådet).
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Befolkning och pendling 

Befolkning 
Vid utgången av 2019 nådde Sverige en befolkning 
på 10 327 589 personer, en ökning på nästan 94 
000 personer under 2019. Befolkningsstatistik från 
SCB visar att befolkningen i Västmanlands län ökade 
med 1 916 personer (0,7 %) under 2019. Det är en 
lägre ökning jämfört med de senaste åren. I fem av 
länets tio kommuner minskade befolkningen under 
2019.  

Mest minskade befolkningen i Norberg och Fagersta 
kommun men även i Arboga, Köping och 
Skinnskatteberg. 10 383 personer flyttade till 
Västmanlands län under 2019 och 8 863 personer 
flyttade från länet. Det innebär att flyttningsnettot 
var positivt även om det är mindre än 2018. Av de 
som flyttat till länet kom 8 192 personer från andra 
delar av Sverige medan 2 281 personer flyttade hit 
från utlandet. Flyttningsnettot mot utlandet var 
positivt i samtliga av länets kommuner. 

Tabell 1 Förändring av folkmängden 2018–2019 (SCB 2020) 

 
Antal 

Förändring 2018–
2019 

Kommun/Region 2018 2019 Antal Procent 

Arboga 14 138 14 089 -51 -0,4 

Fagersta 13 464 13 391 -73 -0,5 

Hallstahammar 16 186 16 346 160 1 

Kungsör 8 667 8 675 8 0,1 

Köping 26 268 26 214 -54 -0,2 

Norberg 5 795 5 690 -105 -1,8 

Sala 22 816 22 894 78 0,3 

Skinnskatteberg 4 429 4 393 -36 -0,8 

Surahammar 10 088 10 106 18 0,2 

Västerås 152 078 154 049 1971 1,3 

Västmanlands län 273 929 275 845 1916 0,7 

Riket 10 230 185 10 327 589 97 404 1,0 

Västerås är Sveriges sjunde största kommun, i 
kommunen bodde 154 049 personer i slutet av 
2019. Befolkningsökningen har under 2000-talet 
präglats av goda siffror, i genomsnitt har 
befolkningen ökat med ungefär 1 400 personer per 
år men de senaste fem åren har ökningen varit 
ovanligt stor. Under den perioden har befolkningen 
ökat med i genomsnitt cirka 2 000 personer per år. 
Befolkningsökningen beror främst på att fler födds 
än avlider men också pga. ett stort 
flyttningsöverskott. 

Pendling 
Västmanland läns geografiska läge i 
Mälardalsregionen gör det attraktivt för både in- 
och utpendling där statistiken visar att såväl in- som 
utpendling ökar för varje år som går. 

In- och utpendlingen från Västmanlands län till 
övriga län skedde framför allt till och från våra 
grannlän Stockholm, Uppsala, Södermanland, 
Dalarna och Örebro län. Utpendlingen från 
Västmanland till dessa län har de senaste åren ökat 
snabbare än inpendling och uppnådde 2018 18 322 
personer medan inpendlingen från dessa län till 
Västmanlands län har uppnått 12 795 personer 

 

Figur 2 Procentuell utveckling pendling in, ut och inom länet 

Huvuddelen av arbetspendlingen i länet sker inom 
kommungränserna. Pendlingen mellan 
kommunerna i länet sker främst till och från 
Västerås kommun. Däremot sker arbetspendlingen i 
Norberg, Kungsör och Arboga kommun främst till 
sina grannkommuner Fagersta och Köping. Med 
största sannolikhet beror detta på 
pendlingsavståndet till Västerås kommun.  Även 
studiependlingen sker främst till Västerås kommun.  

Tabell 2 Arbetspendling Västmanlands län (SCB 2015-2017)  

 2015 2017 

Ort Inpendling Utpendling Inpendling Utpendling 

Stockholms län 2 166 6 163 2 157 6 738 

Uppsala län 2 774 2 842 2 852 3 707 

Södermanlands 
län 

2 723 2 857 2 782 3 153 

Dalarnas län 1 900 1 649 1 972 1 749 

Örebro län 1 668 1 554 1 816 1 645 

Summa 12 455 16 345 12 797 18 323 
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Befolkning och pendling per kommun 

Arboga kommun 
Arboga är länets femte största kommun med 14 087 
invånare (SCB 2020). Centralorten Arboga har ett 
strategiskt läge där E20 och E18 samt Svealands- 
och Mälarbanan möts vilket ger goda 
kommunikationer. Förutom kommunhuvudorten 
med knappt 11 000 invånare finns de mindre 
tätorterna Götlunda och Medåker med 269 
respektive 203 invånare (SCB 2018).  

 

Figur 3 Befolkningsutveckling Arboga kommun (SCB 2020) 

Större arbetsplatser i kommunen är lokaliserades 
kring centrum samt i den östra utkanten av tätorten 
inklusive Saab Group och Försvarsmakten. Kring 
Sätra trafikplats, ca fem kilometer från centrum, 
utefter E20 finns ett handelsområde som växer i 
betydelse.  

40 procent av kommunens förvärvsarbetande 
befolkning (nattbefolkning), som uppgår till drygt 
6 400 invånare, har sin arbetsplats utanför 
kommunen. Köping följt av Örebro kommuner är de 
viktigaste målkommunerna.  

 

Figur 4 Arbetskommun för nattbefolkning Arboga kommun (SCB 
2018) 

Kommunen har en gymnasieskola, Vasagymnasiet, 
lokaliserad nära centrum, med ca 420 elever. 
Därutöver finns flera grundskolor varav två med 
årskurser 7-9. Förutom i centralorten finns 
grundskola i Götlunda ( F-5).  

Kungsörs kommun 
Kungsörs kommun är länets tredje minsta kommun 
med knappt 8 675 invånare (SCB 2019). Kommunen 
har relativt goda kommunikationer som följd av 
dess lokalisering vid E20, riksväg 56 och 
Svealandsbanan. Vilket ger bra förbindelser mot 
Eskilstuna, Köping, Arboga och Örebro men något 
sämre förutsättningar för resor till Västerås. 
Förutom centralorten med knappt 6 000 invånare 
finns ytterligare en tätort, Valskog, med 674 
invånare (SCB 2018).  

 

Figur 5 Befolkningsutveckling Kungsörs kommun (SCB 2020) 

Kommunen präglas av småindustri och annan 
verksamhet. Den största koncentrationen av 
arbetsplatser finns i centrala stadskärnan samt i de 
östra delarna av centralorten.  

Kommunen är en relativt utpräglad 
utpendlingskommun där över hälften av 
kommunens förvärvsarbetande befolkning 
(nattbefolkning), som uppgår till drygt 3 700 
invånare, har sin arbetsplats utanför kommunen. 
Köping följt av Eskilstuna kommun är de viktigaste 
målkommunerna. 

 

Figur 6 Arbetskommun för nattbefolkning Kungsörs kommun (SCB 
2018) 

Kommunen saknar egen gymnasieskola och har 
därför samverkansavtal med Arboga, Köping och 
Eskilstuna. Det finns fyra grundskolor i kommunen 
varav tre finns i centralorten (varav en 7-9) och en i 
Valskog (F-6).  
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Köpings kommun 
Köpings kommun är länets näst största med 26 214 
invånare. (SCB 2019). Centralorten Köping är 
strategiskt lokaliserad utefter E18 och Mälarbanan 
vilket ger goda kommunikationer mot Västerås, 
Stockholm samt Arboga och Örebro. I kommunen 
finns även den större tätorten Kolsva med nästan 
2 500 invånare samt Munktorp med drygt 400 
invånare (SCB 2018).  

 

Figur 7 Befolkningsutveckling Köpings kommun (SCB 2020) 

Kommunen har en stark arbetsmarknad som 
domineras av flera större företag. Kring 
industriområdet i södra delen av centralorten finns 
närmare 3 000 arbetsplatser. Kommunen är som 
följd av detta framförallt en viktig 
inpendlingskommun. 

Av kommunens förvärvsarbetande befolkning är det 
följaktligen relativt få som har sin arbetsplats 
utanför kommunen. 10 procent arbetar i Västerås, 
därutöver har exempelvis Arboga, Kungsör, 
Hallstahammar, Eskilstuna viss betydelse.  

 

Figur 8 Arbetskommun för nattbefolkning Köpings kommun (SCB 
2018) 

I kommunen finns en större gymnasieskola, 
Ullvigymnasiet, med över 1000 elever. Därutöver 
finns ett flertal grundskolor i kommunen varav tre 
har årskurser 7-9 (två i Köping och en i Kolsva). I 
kommunen finns utöver skolor i tätorterna även två 
landsbygdsskolor, i Himmeta respektive Odensvi. 

Sala kommun 
Sala kommun är länets tredje största kommun med 
22 894 invånare (SCB 2019). Sala har goda 
kommunikationer såväl norrut mot Dalarna och 
söderut mot Västerås och österut mot Uppsala. 
Kommunen är till ytan länets största med utspridd 
landsbygd och flera mindre tätorter. Totalt finns 
inom kommunen, utöver centralorten, fem mindre 
tätorter. Störst av dessa är Ransta med ca 850 
invånare.  

 

Figur 9 Befolkningsutveckling Sala kommun (SCB 2020) 

Kommunens arbetsmarknad präglas av mindre 
företag och offentlig verksamhet såsom sjukhuset 
och Salbergaanstalten.  

Ca 40 procent av kommunens förvärvsarbetande 
arbetspendlar utanför kommunen. I första hand 
Västerås men även Heby, Uppsala och Avesta är 
arbetsmarknader med viss betydelse.   

 

 

Figur 10 Arbetskommun för nattbefolkning Sala kommun (SCB 2018) 

I kommunen finns två gymnasieskolor varav 
Kungsgymnasiet i centrala Sala samt Ösby 
Naturbruksgymnaium, med betydelse för hela länet, 
i Saladamm. Många gymnasieelever reser också till 
Västerås. Kommunen har 13 grundskolor varav fem, 
inklusive två för årskurs 7-9, är lokaliserade  i 
centralorten. Som följd avbefolkningsstruktur har 
kommunen förhållandevis stor mängd 
landsbygdsskolor.   
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Hallstahammars kommun 
Hallstahammars kommun är länets fjärde största 
med 16 346 invånare (SCB 2019). Kommunen delas 
av E18 i en nord och sydlig del. Drygt 11 000 bor i 
centralorten (inklusive tätorterna Näs och 
Lustigkulla) medan drygt 3 000 bor i tätorterna 
söder om E18 (Kolbäck 2 051, Strömsholm 691 och 
Sörstafors 272). Kommunen trafikeras av 
Bergslagspendeln och UVEN-banan. 

 

Figur 11 Befolkningsutveckling Hallstahammars kommun (SCB 2020) 

Hallstahammar är historiskt en utpräglad bruksort 
som utvecklats utifrån Kolbäcksån vattenkraft. 
Större arbetsplatser finns inom centralorten samt i 
kommunens södra del i Strömsholm, Kolbäck och 
Mölntorp.  

Kommunen har i allt större utsträckning fått 
karaktär av utpendlingskommun. Idag arbetar 
hälften av kommunens förvärvsarbetande invånare 
utanför kommunen, i första hand i Västerås 
kommun. 

 

Figur 12 Arbetskommun för nattbefolkning Hallstahammars 
kommun (SCB 2018) 

Kommunen saknar egen gymnasieskola och har 
därför samverkansavtal med Västerås stad. 
Grundskolor finns i centralorten, Kolbäck och i 
Strömsholm varav högstadieskolor finns i de två 
förstnämnda.  

Surahammars kommun 
Surahammars kommun är en av länets mindre 
kommuner med drygt 10 000 invånare (SCB 2019). 
I kommunen finns, utöver centralorten med knappt 
6 400 invånare, två större tätorter. Virsbo med 
1 320 och Ramnäs med 1 263 invånare (SCB 2018).  

Befolkningsstrukturen är koncentrerad utefter 
Kolbäcksån, riksväg 66 och Bergslagspendeln.  

 

Figur 13 Befolkningsutveckling Surahammars kommun (SCB 2020 

Surahammar är som Hallsta en historiskt utpräglad 
brukskommun som i allt större utsträckning fått 
karaktär av utpendlingskommun. Bruksnäringen är 
dock fortsatt betydelsefull för kommunen och 
framförallt Virsbo bruk har fortsatt intensiv 
verksamhet och sysselsätter runt 500 personer. 

Idag arbetar över hälften av kommunens 
förvärvsarbetande invånare utanför kommunen. En 
stor andel, närmare 40 procent, arbetar i Västerås 
men även Hallstahammar och Fagersta samt i viss 
mån Köping och Stockholm har betydelse.  

 

Figur 14 Arbetskommun för nattbefolkning Surahammars kommun 
(SCB 2018) 

Även Surahammar saknar egen gymnasieskola utan 
har samverkansavtal med Västerås stad. 
Grundskolor finns i samtliga av kommunens 
tätorter men årskurs 7-9 finns endast i Surahammar 
tätort.  
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Fagersta kommun 
Fagersta kommun är länets sjätte största kommun 
med 13 391 invånare (SCB 2019) varav knappt 
12 000 bor i centralorten. Kommunen har således i 
förhållande till övriga kommuner i länet en relativt 
liten andel landsbygdsbefolkning. Ängelsberg som 
har station räknas sedan 1990 inte som tätort. I 
Fagersta korsar såväl järnväg som väg, 
Bergslagspendeln och Godsstråket genom 
Bergslagen respektive riksvägarna 66 och 68, vilket 
ger goda kommunikationer i alla riktningar.  

 

Figur 15 Befolkningsutveckling Fagersta kommun (SCB 2020) 

Fagersta har en stark lokal arbetsmarknad och 
bildar centrum för Fagersta lokala 
arbetsmarknadsregion dit även Norberg och 
Skinnskatteberg hör. Järnverket Ovako Steel 
sysselsätter runt 2 000 och är navet i kommens 
industri. Som följd av detta är det endast en 
femtedel av kommunens förvärvsarbetande 
invånare som pendlar över kommungränsen.   

 

Figur 16 Arbetskommun för nattbefolkning Fagersta kommun (SCB 
2018) 

Fagersta kommun har egen gymnasieskola, 
Brinellskolan, i centralorten. Gymnasiet drivs 
tillsammans med Norberg och Skinnskattebergs 
kommuner via Norra Västmanlands 
Utbildningsförbund. Därutöver finns fyra 
grundskolor, varav en 7-9, i kommunen, samtliga 
inom Fagersta tätort.  

Norbergs kommun 
Norberg är länets näst minsta kommun med 5 690 
invånare (SCB 2019) varav huvuddelen, 4 543 bor i 
centralorten som också är kommunens enda tätort. 
Kommunen korsas av riksvägarna 68 och 69 mot 
Fagersta, Avesta samt Hedemora. Godsstråket 
genom Bergslagen har stationsuppehåll i småorten 
Karbenning ett par mil öster om centralorten.  

 

Figur 17 Befolkningsutveckling Norbergs kommun (SCB 2020) 

Norberg är uppbyggd kring gruvnäringen som även 
om den numera är avvecklad fortsatt ger en stark 
prägel på kommunen. Näringslivet domineras idag 
av småföretag.  

Ungefär hälften av kommunens förvärvsarbetande 
pendlar över kommungräns. Närheten till stark 
arbetsmarknad i Fagersta och Avesta gör att 24 
respektive 13 procent av nattbefolkningen pendlar 
till dessa kommuner. Därutöver finns en viss 
pendling till Västerås, Hedemora och Sala.  

 

Figur 18 Arbetskommun för nattbefolkning Norbergs kommun (SCB 
2018) 

Norberg ingår i Norra Västmanlands 
Utbildningsförbund vilket innebär att 
gymnasieelever i huvudsak läser vid Brinellskolan i 
Fagersta. I centralorten finns två grundskolor, en F-
3 och en 4-9. 
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Skinnskattebergs kommun 
Skinnskatteberg är länets minsta kommun med 
knappt 4 400 invånare (SCB 2019). Utöver 
centralortens 2 349 invånare finns den mindre 
tätorten Riddarhyttan med knappt 300 invånare 
(SCB 2018). En relativt stor andel av befolkningen 
bor således utanför tätorterna och då i huvudsak i 
södra delen av kommunen. Kommunen 
genomkorsas av Godsstråket genom Bergslagen 
samt riksväg 68.  

 

Figur 19 Befolkningsutveckling Skinnskattebergs kommun (SCB 
2020) 

Skinnskatteberg har historiskt haft stark prägel av 
järnhantering. Idag präglas den lokala industrin av 
träindustri och viss tillverkningsindustri. En 
tredjedel av kommunens förvärvsarbetande 
invånare pendlar över kommungräns och då relativt 
jämnt fördelat mellan Fagersta och Köping.  

 
Figur 20 Arbetskommun för nattbefolkning Skinnskattebergs 
kommun (SCB 2018) 

Skinnskatteberg ingår i Norra Västmanlands 
Utbildningsförbund vilket innebär att 
gymnasieelever i huvudsak läser vid Brinellskolan i 
Fagersta. I kommunen finns en grundskola, 
Klockarbergsskolan, med elever från förskoleklass 
till årskurs 9.  

 

Västerås Stad 
Västerås stad är länets största kommun och den 
viktigaste arbetsmarknaden för flera av länets 
kommuner. Västerås är landets sjunde största 
kommun och centralorten landets sjätte största 
tätort.  

Kommunen har haft en stabil befolkningsutveckling 
där befolkningen de senaste åren ökat med runt 
2 000 invånare per år. Förutom Västerås centralort 
med ca 126 000 invånare finns flera större tätorter 
av förortskaraktär. Exempelvis Skultuna (3 328), 
Irsta (2 744) och Tillberga (2 118 invånare, SCB 
2018).  

 

Figur 21 Befolkningsutveckling Västerås stad (SCB 2020) 

Västerås har även på nationell nivå en stark 
arbetsmarknad med karaktär av högteknologisk 
industri och logistikverksamhet. Mälardalens 
högskola har campus i både Västerås och Eskilstuna. 
Erikslund och centrum är viktiga målpunkter för 
handel. Västerås är en stor konferensstad med 
flertal större event under året. Vid Rocklunda finns 
flera större idrottsanläggningar. Ungefär en 
femtedel av kommunens förvärvsarbetande 
invånare pendlar utanför kommunen och då i första 
hand utanför länet. Viktigast målpunkt är Stockholm 
följt av Enköping och Eskilstuna. Inom länet är 
Hallstahammar, Köping och Sala av störst betydelse.  

 

Figur 22 Största målkommuner för nattbefolkning i Västerås (SCB 
2018) 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

1989 1994 1999 2004 2009 2014 2019

Skinnskatteberg, 66%

Fagersta, 13%

Köping, 10%

Västerås, 6%

Övriga, 5 %

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

1989 1994 1999 2004 2009 2014 2019

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Sida 379 (550)



  

Nulägesbild - Kollektivtrafik i Västmanland –  Underlagsrapport 
Trafikförsörjningsprogram 

     

 

 

  
 
 

 

10 (38)  

  
    

 www.regionvastmanland.se 
  
 

Kollektivtrafik i 
Västmanland 
Kollektivtrafikens organisation, 
finansiering och samverkan 
Organisation  
Vid årsskiftet 2011–2012 blev dåvarande 
Landstinget Västmanland, sedan 2017 Region 
Västmanland, en regional kollektivtrafikmyndighet 
och tog över ansvaret från dåvarande Länstrafiken 
Mälardalen. I ansvaret ingår att planera all 
kollektivtrafik i länet som är av ett allmänt intresse 
och som inte kan bedrivas på kommersiell grund. 
Trafiken ska planeras både utifrån ett lokalt och ett 
storregionalt perspektiv.  

Kollektivtrafikmyndigheten har en politisk nämnd 
bestående av sju ledamöter från regionens majoritet 
respektive opposition. Kollektivtrafikmyndighetens 
arbete bedrivs i förvaltningsform. Förvaltningen 
fungerar som tjänstemannastöd till nämnden. Två 
gånger om året anordnas regionala länsdelsträffar 
där kommunpolitiker, tjänstemän och företrädare 
för kollektivtrafiken träffas och diskuterar aktuella 
och strategiska trafikfrågor. 

Kollektivtrafikmyndigheten har ett nära samarbete 
och regelbunden dialog med länets kommuner. 
Även samråd med angränsade län sker 
kontinuerligt kring olika aktuella frågor. Trafik- och 
infrastrukturfrågor behandlas i möten myndigheten 
har med Trafikverket. Samråd med resenärsgrupper 
och övriga intressenter har skett, dels genom 
ömsesidiga möten, dels genom att dessa grupper 
och organisationer bjuds in till sammanträden kring 
kollektivtrafiken som myndigheten bjuder in till.  

Kollektivtrafikens finansiering 
Länets kollektivtrafik finansieras av biljettintäkter 
och resterande (underskott) via skattemedel. Totalt 
var underskottet 2019 knappt 630 mkr medan 
intäkter från biljettintäkter, skolkort med mera 
uppgick till knappt 200 mkr. Generellt är det stora 
skillnader mellan hur mycket länets kommuner 
betalar för kollektivtrafiken. Det kan bero på såväl 
skillnader i ambitionsnivåer och att de geografiska 
förutsättningarna skiljer sig åt.  

 

Figur 23 Bruttokostnad, allmän kollektivtrafik, per invånare (2019) 

Hur underskottet för kollektivtrafiken ska regleras 
mellan Region Västmanland (Regionen) och länets 
kommuner regleras i ett avtal (Avtal om 
kollektivtrafik i Västmanlands län). Regionen 
tillhandahåller och finansierar underskott i 
stomtrafik vilken omfattar tåg- och busstrafik 
mellan kommunhuvudorter. Övrig trafik, vilken i 
huvudsak trafikeras inom respektive kommun, 
finansieras av kommunerna.  

 

Figur 24 Kostnader för olika trafikslag 2019. Observera att 
tågtrafikens kostnader är nettokostnader i och med att intäkter i 
huvudsak tillfaller respektive operatör 

Underskott fördelas mellan Regionen och 
kommunerna. Fördelningen görs på linjenivå där 
respektive linjes intäkter beräknas utifrån 
påstigande per biljettkategori utifrån varje 
biljettkategoris intäktsmassa sedan fördelas. 
Effekten är att mer än 70 procent av 
biljettintäkterna (exklusive skolkort) återförs till 
Västerås kommun och 27 procent till Regionen. 
Övriga kommuner delar således på 1procent av 
intäkterna. Det är en följd av att dessa kommuner 
har begränsat trafikutbud som i stort sett omfattar 
trafik för skolelever, alternativt eller i kombination 
med, avgiftsfri trafik. 

Kollektivtrafikens utövare 
Region Västmanland äger tillsammans med Region 
Örebro län bolaget Svealandstrafiken AB som är 
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utförare av all regional busstrafik inom länet. 
Kollektivtrafikmyndigheten är beställare av trafik 
och kravställare för trafiken. Svealandstrafiken har i 
sin tur upphandlade underentreprenörer som kan 
avropas av Svealandstrafiken.  

Därutöver finns samverkansavtal med Upplands 
lokaltrafik för viss tåg- och busstrafik över 
länsgräns. Tågtrafik upphandlas via gemensamt 
ägda bolag via storregional samverkan.  

Storregionala samarbeten 
Mälardalstrafik 
Mälardalstrafik ägs gemensamt av länen i 
Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland, 
Örebro och Västmanland. För Västmanlands del 
omfattar trafiken inom Mälardalstrafiks ansvar 
Mälarbanan, UVEN och Svelandsbanan.  

Mälardalstrafiks trafiksystem är idag en blandning 
av upphandlad trafik via tjänstekoncessionsavtal 
och kommersiell trafik med avtal om 
biljettsamverkan. Som följd av att Mälardalstrafik 
anskaffat egna fordon, Mälartåg, kommer trafiken 
på UVEN och Svealandsbanan definieras som 
Mälartågslinjer och upphandlas via bruttoavtal med 
planerad avtalsstart december 2021.  

För trafiken på Mälarbanan är målsättningen att via 
särskilda avtal med SJ som utför kommersiell trafik 
köpa kapacitet för Movingo biljettgiltighet. Movingo 
är namnet på pendlarbiljetten för resenärer som 
reser med tågtrafik i Mälardalen över länsgräns. En 
Movingobiljett köps mellan två stationer inom 
Mälardalstrafiks område och omfattar då även 
giltighet för resa i lokaltrafik i de län som resan 
omfattar.  

Tåg i Bergslagen (TiB) 
Tåg i Bergslagen är en samverkan mellan länen i 
Örebro, Västmanland, Dalarna och Gävleborg. TiB-
trafiken omfattar för Västmanlands del persontrafik 
på Bergslagspendeln mot Dalarna samt Godsstråket 
genom Bergslagen (Örebro-Gävle via Fagersta). Tåg 
i Bergslagens trafik är upphandlad i ett paket där 
nuvarande avtal, med SJ som utövare, löper mellan 
december 2016 och december 2026. Avtalsformen 
är tjänstekoncessionsavtal där utövaren behåller 
biljettintäkter och ansvarar för prissättning. 

Mälardalsrådet/En Bättre Sits 
En Bättre Sits (EBS) är ett brett transportpolitiskt 
samarbete mellan intressenter i de sju länen 
Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, 
Sörmland, Östergötland och Gotland.  

Länsplaneupprättare, kollektivtrafikmyndigheter 
och kommuner arbetar inom ramen för EBS 
tillsammans för en sammanhållen, hållbar region 
med infrastruktur och kollektivtrafik som 
underlättar människors vardag. Aktörerna för EBS 
tar fram en gemensam systemanalys över behov av 
transportinfrastruktur utifrån ett storregionalt 
perspektiv av gods- och persontransporter.  

Systemanalysen tar sin utgångspunkt i och är 
inriktad på storregionala samband, utmaningar, 
behov, brister och prioriteringar. Fokus ligger 
således på de gemensamma prioriteringarna i 
infrastrukturplaneringen.  

Exempel övriga samarbeten 
Bergslagspendelns intressegrupp 
Bergslagspendelns intressegrupp är en gruppering 
av kommuner, regioner och näringsliv i nära 
anslutning till Bergslagspendeln. Grupperingens 
intresse är att utveckla banan för att möjliggöra 
trafikering av så väl person- som godstrafik för att 
stärka den regionala tillväxten. Tillsammans har 
intressegruppen tagit fram en gemensam 
prioriteringslista för utvecklingen av banan. Ett 
resultat av arbetet är den kommande byggnationen 
av mötesspåret Ramnäs-Brattheden. 

Dalabanans intressenter 
Dalabanans intressenter är en förening med 
kommuner och regionala organ utmed eller i nära 
anslutning till Dalabanan. Föreningens 
huvuduppgift är att verka för en positiv utveckling 
för banan och dess trafik. Den regionala tillväxten är 
beroende av kortare restider och bättre turtäthet. 
För att tydliggöra parternas gemensamma 
ambitionsnivå och prioritering av arbeten längs 
sträckan, genomförs nu arbetet med Paket för 
Dalabanan. Arbetet ska resultera i en gemensam 
prioriteringslista inför planeringsomgången för 
kommande nationella transportinfrastrukturplan 
2022–2033. 

Stockholm – Oslo 2.55  
Stockholm-Oslo 2.55 AB är ett bolag som ägs av 
Karlstad kommun, Region Värmland, Region 
Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och 
Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda 
utbyggnaden av infrastrukturen i stråket för att 
möjliggöra en bättre tågtrafik mellan Oslo och 
Stockholm och på delsträckorna där emellan. 
Transportsystemet mellan huvudstäderna 
Stockholm och Oslo är viktigt för de expansiva 
huvudstäderna men det är också viktigt för de som 
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lever och verkar i städer och regioner som finns 
längs med stråket. Det finns brister i dagens 
infrastruktur både för person- och godstransporter 
och av det skälet finns stråket utpekat som en brist i 
den nationella transportinfrastrukturplanen för 
åren 2018–2029. 

Kollektivtrafikens struktur 
Region Västmanlands uppdrag är att se till att det 
finns en väl fungerande kollektivtrafik och 
transportinfrastruktur i regionen. 

Region Västmanland ansvarar särskilt för 
stomtrafik mellan kommunhuvudorter och 
huvudorter i angränsande län medan det är länets 
kommuner ansvar att beställa och finansiera trafik 
som tillgodoser resandet inom respektive kommun.  

Stomtrafik är till stor del tågtrafik men busstrafik 
kompletterar där tågtrafik saknas eller där dess 
utbud inte är tillräckligt för att matcha efterfrågan.  

Resandeutvecklingen har under lång tid varit 
positiv där resandet inom VL-trafiken mellan 2006 
och 2019 ökat med 80 procent. Under samma 
period har utbudet (antal utbudskilometer) ökat 
med 30 procent och befolkning med 10 procent. 
Såväl antal påstigande per utbudskilometer som per 
invånare har således ökat.  

Den positiva resandeutvecklingen är bland annat en 
effekt av Smartkoll, den linjeomläggning som 
gjordes i Västerås stadstrafik 2013. Senare år har 
även regiontrafiken sett en positiv 
resandeutveckling som delvis varit starkare än 
motsvarande utveckling inom stadstrafiken.  

Busstrafiken utförs av det av Region Västmanland 
och Region Örebro län ägda bolaget 
Svealandstrafiken. I Hallstahammar och 
Surahammars kommuner har kommunerna på 
uppdrag av Kollektivtrafikförvaltningen upphandlat 
trafiken (den så kallade Brukslinjetrafiken) som för 
närvarande utförs av Björks buss. 

 
Figur 25 Översikt regional kollektivtrafik 2020, tåg- och busstrafik, siffrorna anger antal dubbelturer under en normal vintervardag. 
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Figur 26 Resandeutveckling 2006-2019, VL:s busstrafik 

 

Figur 27 Fördelning utbudskilometer 2019, tåg avser av regionen finansierad tågtrafik inom länet vilket exkluderar trafiken på Mälarbanan.  
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Resande och resmönster  
Under en normal vardag registreras mellan 50 - och 
60 000 påstigningar i Region Västmanlands buss-
och tågtrafik inom länet. I Västmanland är 
kollektivtrafikens andel av de motorburna 
transporterna runt 15 procent.  

Volymmässigt är resandet i Västmanland starkt 
koncentrerat till Västerås stad. Nära 85 procent av 
alla registrerade påstigningar är resor som görs 
inom Västerås.  

De regionala linjerna står för drygt 10 % och 
tågtrafiken (inom länet) för runt 4 %. Därutöver 
görs en stor del tågresor till/från målpunkter 
utanför länet. Lokala, inomkommunala, linjer står 
för 1 % av registrerade påstigningar (exklusive 
Västerås). Flera av dessa linjer trafikeras dock av 
fordon utan utrustning för att registrera påstigande, 
vilket till viss del kan påverka siffrorna. Därutöver 
har flera kommuner nolltaxa. 

I den regionala buss- och tågtrafiken speglar 
resandet relativt väl pendlingsmönstret i länet. Det 
innebär att resandet till/från Västerås dominerar 
med flest resor mellan Hallstahammar och Västerås 
kommuner följt av Surahammar-Västerås, Sala-
Västerås och Köping-Västerås. Det finns också ett 
relativt omfattande resande i norra länet mellan 
Fagersta och Norbergs kommuner samt i sydvästra 
länet (KAK) mellan Arboga och Köping respektive 
Kungsör och Köping.  

Färdbevisfördelning 
Periodkort används av resenärer som reser ofta. Det 
är den huvudsakliga biljettprodukten för 
arbetspendlare och är giltig på tåg och buss inom en 
zon eller mellan två valda zoner. Periodkort finns 
för vuxen och ungdom samt i Västerås kommun 
även för seniorer. De finns även som länskort 
(vuxen) och är då också giltiga på vissa tågsträckor 
utanför länet. Periodkort gäller 30 dagar men kan 
även köpas som årskort. 

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

 

 

Figur 28 Antal sålda periodbiljetter 30-dagar (Vuxen) inom och 
mellan zoner, mars månad 2019. Observera att siffrorna anger sålda 
kort och inte antal resor. Normalt görs ca 40 resor per sålt kort.  

 
Figur 29 Antal enkelresor (rabattkort och enkelbiljetter Vuxen) 
mellan och inom zoner, mars månad 2019 
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Tågtrafik 
Västmanland har ett gynnsamt läge utifrån 
tågtrafiksförsörjning. Länet berörs av fem linjer 
med persontrafik där samtliga länets tio kommuner 
(varav nio kommunhuvudorter) har tågstopp.  

Mälarbanan 
Mälarbanan är länets, resandemässigt, största linje 
och förbinder Arboga, Köping och Västerås med 
Stockholm via Enköping och Bålsta samt med 
Örebro. Trafiken är en del av SJ:s kommersiella 
trafik med avtal för Movingogiltighet inom 
Mälardalen samt VL-giltighet på sträckan Arboga-
Köping-Västerås.  

Pendlingsunderlaget utifrån ett västmanländskt 
perspektiv är omfattande, i synnerhet från Västerås 
och österut.  

 

Figur 30 Ackumulerad pendling mellan stationsorter Mälarbanan, 

endast pendling till, från och inom Västmanlands län (Källa: IWA/SCB 

2018) 

Svealandsbanan 
I södra delen av länet finns Svealandsbanan med 
uppehåll i Arboga och Kungsör. Från och med 2020 
trafikeras banan av Mälardalstrafiks nya fordon, 
ER1, som innebär ökad kapacitet samt även kortare 
restider. Utifrån ett västmanländskt perspektiv är 
banan en viktig länk för framförallt Kungsörs 
kommun och dess pendling mot Eskilstuna och 
Stockholm.  

Pendlingsunderlaget är för Västmanlands del 
förhållandevis begränsat. Linjens underlag är främst 
från Eskilstuna mot Stockholm där utbudet också är 
mer omfattande.  

 

Figur 31 Ackumulerad pendling mellan stationsorter Svealandsbanan, 

endast pendling till, från och inom Västmanlands län (Källa: IWA/SCB 

2018) 

UVEN 
UVEN trafikerar Sala-Västerås-Eskilstuna-
Norrköping-Linköping med uppehåll även i Ransta i 
Sala kommun, Kolbäck i Hallstahammars kommun 
samt Kvicksund i, delvis, Västerås kommun. 

Sträckan Sala till Uppsala är idag en del av Upplands 
Lokaltrafiks pendeltågssystem men kommer från 
2022 bli en del av UVEN-systemet vilket innebär 
genomgående trafik mellan Uppsala-Västerås. 

UVEN har ett relativt jämnt fördelat 
pendlingsunderlag. Till detta kommer linjens 
funktion som viktig anslutningslinje.  

 
Figur 32 Ackumulerad pendling mellan stationsorter UVEN, endast 

pendling till, från och inom Västmanlands län (Källa: IWA/SCB 2018) 

Bergslagspendeln 
Bergslagspendeln är en del av Tåg i Bergslagens 
trafiksystem och trafikerar sträckan Ludvika-
Fagersta-Surahammar-Hallstammar-Västerås med 
uppehåll även i Virsbo, Ramnäs och Dingtuna. 
Utbudet Ludvika – Västerås omfattar i stort sett 
tvåtimmarstrafik medan det mellan Fagersta-
Västerås är timmestrafik med halvtimmesinsatser 
under morgonens och eftermiddagens rusning.  

Pendlingsunderlaget skiljer sig relativt kraftigt 
mellan södra och norra delen varför trafiken också 
kompletteras med busstrafik på den södra sträckan.  

 
Figur 33 Ackumulerad pendling mellan stationsorter 

Bergslagspendeln, endast pendling till, från och inom Västmanlands 

län (Källa: IWA/SCB 2018) 
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Godsstråket 
Skinnskatteberg, Fagersta och Karbenning i 
Norbergs kommun berörs av trafiken på 
Godsstråket i Bergslagen mellan Örebro och Gävle. 
Trafiken är dock mindre omfattande sett till utbud 
jämfört med övriga linjer som berör länet. Dagens 
utbud motsvarar fem dubbelturer per vardag.  

Beslutade trafikförändringar 

Under programperioden kommer, inom ramen för 
Mälardalstrafik etapp 2 från 2022, utbudet på UVEN 
att utökas till halvtimmestrafik i stråket Uppsala-
Sala-Västerås-Eskilstuna.  

Trafikens utveckling 
Med hjälp av KTH:s databas för tågtrafikens 
utveckling, kompletterad av professor emiruts Bo-
Lennart Neddal, går det att se utvecklingen av 
tågtrafiken i de stråk som berör Västmanland.  

Analysen av utbudet på de viktigaste tåglinjerna 
som berör Västmanland visar på stora förändringar 
under perioden 1965 till 2020. Den första 
iakttagelsen är att det har hänt ganska mycket 
mellan 1965 och 1990 trots att många järnvägar 
och tåg lades ner under denna period. På många 
linjer har utbudet ökat. Färre uppehåll ligger bakom 
att medelhastigheten ökade på alla linjer från 1965 
till 1990. 

Med 1988 års trafikpolitiska beslut delade man på 
infrastrukturen och driften av järnvägarna och lade 
grunden till avregleringen av järnvägen. Banverket 
fick ta hand om infrastrukturen och började 
investera på samhällsekonomiska villkor. De 
regionala kollektivtrafikhuvudmännen fick 
bestämma över den regionala trafiken och kunde 
upphandla driften i konkurrens. Det ledde till stora 
investeringar i järnvägarna inte minst i Mälardalen 
med Mälarbanan och Svelandsbanan. Mälarbanan 
har haft stor betydelse för tågtrafiken i 
Västmanland tillsammans med Bergslagspendeln 
som var en regional satsning som började redan 
1991. 

Sammantaget går det att konstatera att 
Västmanland aldrig har haft bättre tågutbud än år 
2020. Det går minst ett tåg per timme på nästan alla 
linjer. Medelhastigheten har ökat från omkring 60 
km/h år 1990 till omkring 100 km/h år 2020, de 
bästa linjerna nästan 120 km/h. Genomsnittspriset 
var 1,37 kr per kilometer såväl 1965 som 2020 i 
dagens penningvärde, därutöver utveckling av 
Movingo periodkort.  

Det går dock att se att utvecklingen inte är jämnt 
spridd. I synnerhet Bergslagspendeln norr om 
Fagersta har utvecklats svagts restidsmässigt. Sala-
Västerås har som följd av brister i infrastruktur fått 
minskad medelhastigheten mellan 2010 och 2020. 

Tabell 3 Sammanställning, historisk utveckling utbud, hastighet och pris för regionaltågstrafik i Västmanland, 1965-2020 (Källa: KTH 

järnvägsgrupp och Bolle Rail Research) 

 

Pris kr enkel 2klass Sala Ludvika- Fagersta- Västerås- Arboga- Arboga- Västerås- Eskilstuna- Medel-

2019 års prisnivå Västerås Fagersta Västerås Norköping Västerås Eskilstuna Stockholm Stockholm tal Faktor

Avstånd km 38 49 80 161 52 44 107 117 81

Utbud

Antal turer per dag och riktning

1965 7 6 6 7 5 5 11 8 7 1

1990 13 6 5 8 13 2 17 7 9 1

2000 13 4 13 10 16 10 20 18 13 2

2010 13 7 15 11 14 11 23 16 14 2

2020 17 10 18 17 21 17 32 24 20 3

Resehastighet

Medelhastighet km/h alla tåg

1965 55 59 63 50 59 50 54 59 56 1

1990 71 69 73 83 80 68 82 69 74 1

2000 76 65 75 76 90 77 96 112 83 1

2010 97 70 84 86 107 90 114 110 95 2

2020 88 64 84 88 107 90 117 117 94 2

Pris enkel 2klass

Kr/km i 2019 års priser

1965 1,45 1,41 1,36 1,31 1,44 1,43 1,35 1,32 1,38 1,0

1990 1,30 1,31 1,42 1,35 1,35 1,0

2000 1,07 1,42 1,33 1,32 1,28 0,9

2010 1,45 1,56 1,23 1,12 1,34 1,0

2020 1,45 1,73 1,19 1,52 1,25 1,25 1,36 1,24 1,37 1,0
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2000  

Tåg i Bergslagen bildas av landstingen i Örebro, Västmanland, Dalarna och Gävleborg. 

Trafiken samordnas och upphandlas och nya tåg köps in, bland annat för Bergslagspendeln. 

2003 

En Bättre Sits formas i syfte att gemensamt prioritera investeringar i infrastruktur i länen.  

2012  

Avsiktsförklaring, att etablera ett nytt gemensamt trafiksystem, ett storregionalt stomnät för 

arbets- och vardagsresande i Östra Mellansverige, undertecknas mellan ansvariga 

kollektivtrafikmyndigheter i Stockholm, Uppsala, Sörmland, Östergötland, Örebro och 

Västmanlands län. Avsiktsförklaringen inkluderade bland annat åtagande att 

anskaffa/finansiera fordon samt utöka trafikens omfattning.  

2012 

Byggnationen av Fyrspår Tomteboda – Kalhäll, som är en viktig pusselbit för länets tågtrafik 

börjar byggas. Idag är hela sträckan förutom Spånga-Huvudsta klar. Den sista sträckan 

genom bland annat Sundbyberg är dock den mest komplexa och förväntas inte vara 

färdigbyggd förrän 2030 

Juli 2017 

Citybanan, som medfinansierats av Västmanlands län och kommuner, invigs i Stockholm och 

bidrar till ökad kapacitet för regionens tågtrafik.  

Oktober 2017  

Movingo, den nya gemensamma biljetten för Mälardalstrafiken lanseras och möjliggör att 

det går att pendla med en biljett från exempelvis Surahammar till Nacka.  

December 2019 

De nya Mälartågen börjar trafikera Västmanland. Inledningsvis på Svealandsbanan men 

under 2020 införs de succesivt även på UVEN. 

NÅGRA MILSTOLPAR UNDER 2000-TALET FÖR TÅGTRAFIKEN 
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Regional Busstrafik  

Den regionala stomtrafiken med buss förbinder 

länets kommunhuvudorter som komplement till 

tågtrafiken eller där direkttrafik med tåg saknas. 

Med undantag av linje 511 mellan Hallstahammar 

och Västerås samt linje 514 mellan Surahammar 

och Västerås trafikeras även mellanliggande 

tätorter och hållplatser på. Uppskattningsvis sker 

dock fyra av fem resor mellan kommunhuvudorter. 

Ungefär 5 % uppskattas vara resor som görs 

till/från hållplatser på landsbygd och 15 % till/från 

övriga tätorter. 

 
Figur 34 Påstigande (tusental) per regional busslinje (2019) 

I genomgången redovisas diagram över belastning på linjerna. Diagrammen visar då den mest respektive minst 

belastade avgångarna samt medianvärde samt övre och nedre percentilen, se figur nedan för förklaring.  

 

Figur 35 Förklaring belastningsdiagram per linje 
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500 – Skinnskatteberg-Fagersta-Norberg-Avesta/Krylbo 

 

Nyckeltal Linje 500 

Sträckning: 

Skinnskatteberg-Fagersta-Norberg-Avesta 

Huvudsakligt resande: 

Mellan kommunhuvudorter 

Funktion 

Skol- och arbetspendling, anslutning tåg 

Utbudskilometer 

704 000 

Antal resor 

231 000 (3,5/km) 

Kostnader (2018): 

17,8 mkr (77 kr/påstigande) 

Intäkter (2018): 

5,9 mkr (25 kr/påstigande) 

Kostnadstäckningsgrad: (2018): 

33% (52 kr/påstigande) 
 

 

 
Figur 36 Påstigande per avgång, linje 500, vardagar vecka 41 och 42 2019, riktning Avesta-Skinnskatteberg respektive Skinnskatteberg-Avesta 
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Linje 501 (550A) 

 

Nyckeltal Linje 550A 

Sträckning: 

Skinnskatteberg-Kolsva-Köping 

Huvudsakligt resande: 

Inomkommunalt (Köpings kommun) 

Funktion 

Skol- och arbetspendling, anslutning tåg 

Utbudskilometer 

484 000 

Antal resor 

136 982 (3,5/km) 

Kostnader (2018): 

11,5 mkr (83 kr/påstigande) 

Intäkter (2018): 

3,4 mkr (25 kr/påstigande) 

Kostnadstäckningsgrad (2018): 

30 % (58 kr/påstigande) 
 

 

 
Figur 37 Påstigande per avgång, linje 550 A, vardagar vecka 41 och 42 2019, riktning Skinnskatteberg-Köping respektive Skinnskatteberg-Köping 
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Linje 502 (550B) 

 

Nyckeltal Linje 550B 

Sträckning: 

Köping-Kungsör-Eskilstuna 

Huvudsakligt resande: 

Mellan kommunhuvudorter 

Funktion 

Skol- och arbetspendling, anslutning tåg 

Utbudskilometer 

502 000 

Antal resor 

153 000 (3,3/km) 

Kostnader (2018): 

12,2 mkr (79 kr/påstigande) 

Intäkter (2018): 

4,1 mkr (27 kr/påstigande) 

Kostnadstäckningsgrad (2018): 

34 % (52 kr/påstigande) 
 

 

 
Figur 38 Påstigande per avgång, linje 550 B, vardagar vecka 41 och 42 2019, riktning Köping-Eskilstuna respektive Eskilstuna-Köping 
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Linje 511 och 514 

Nyckeltal Linje 511 

Sträckning: 

Hallstahammar-Västerås (expressbuss) 

Huvudsakligt resande: 

Mellan kommunhuvudorter 

Funktion 

Skol- och arbetspendling 

Utbudskilometer 

625 000 

Antal resor 

356 000 (0,6/km) 

Kostnader (2018): 

14,9 mkr (42 kr/påstigande) 

Intäkter (2018): 

8,3 mkr (23 kr/påstigande) 

Kostnadstäckningsgrad (2018): 

56 % (18 kr/påstigande) 
 

Nyckeltal Linje 514 

Sträckning: 

Surahammar-Västerås (expressbuss) 

Huvudsakligt resande: 

Mellan kommunhuvudorter 

Funktion 

Skol- och arbetspendling 

Utbudskilometer 

508 000 

Antal resor 

207 000 (0,4/km) 

Kostnader (2018): 

12,0 mkr (58 kr/påstigande) 

Intäkter (2018): 

5,0 mkr (24 kr/påstigande) 

Kostnadstäckningsgrad (2018): 

41 % (34 kr/påstigande) 
 

  

Figur 39 Genomsnittlig beläggning per avgång, vardagar vecka 41-42 2019, Västerås-Hallsta respektive Hallsta-Västerås 

  

Figur 40 Genomsnittlig beläggning per avgång, vardagar vecka 41-42 2019, Västerås-Sura respektive Sura-Västerås 
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Linje 515 

 

Nyckeltal Linje 515 

Sträckning: 

Köping-Kolbäck-Västerås 

Huvudsakligt resande: 

Mellan kommuner och inomkommunalt 

Funktion 

Skol- och arbetspendling 

Utbudskilometer 

443 000 

Antal resor 

180 000 (0,4/km) 

Kostnader (2018): 

11,1 mkr (62 kr/påstigande) 

Intäkter (2018): 

4,2 mkr (23 kr/påstigande) 

Kostnadstäckningsgrad (2018): 

37 % (39 kr/påstigande) 
 

 

 

Figur 41 Påstigande per avgång, linje 515, vardagar vecka 41 och 42 2019, riktning Västerås-Köping respektive Köping-Västerås 
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Linje 551 

 

Nyckeltal Linje 551 

Sträckning: 

Arboga-Köping-Valskog 

Huvudsakligt resande: 

Mellan kommuner  

Funktion 

Skol- och arbetspendling 

Utbudskilometer 

241 000 

Antal resor 

104 000 (0,43/km) 

Kostnader (2018): 

6,1 mkr (58 kr/påstigande) 

Intäkter (2018): 

2,6 mkr (25 kr/påstigande) 

Kostnadstäckningsgrad (2018): 

43 % (33 kr/påstigande) 
 

 

 
Figur 42 Påstigande per avgång, linje 551, vardagar vecka 41 och 42 2019, riktning Köping-Arboga respektive Arboga-Köping 
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Linje 569 

 

Nyckeltal Linje 569 

Sträckning: 

Sala-Västerås 

Huvudsakligt resande: 

Mellan kommuner  

Funktion 

Skol- och arbetspendling 

Utbudskilometer 

605 512 

Antal resor 

164 000 (0,27/km) 

Kostnader (2018): 

14,4 mkr (88 kr/påstigande) 

Intäkter (2018): 

4,4 mkr (27 kr/påstigande) 

Kostnadstäckningsgrad (2018): 

30 % (61 kr/påstigande) 
 

 

 

Figur 43 Påstigande per avgång, linje 569, vardagar vecka 41 och 42 2019, riktning Västerås-Sala respektive Sala-Västerås 
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Inomkommunal kollektivtrafik 

Inom kommuner är det respektive kommun som 
ansvarar för att beställa och finansiera 
trafikutbudet. 

Den inomkommunala trafiken skiljer sig mellan 
kommuner. Västerås som den största kommunen 
har en omfattande trafik där stadstrafiken står för 
mer än hälften av länets totala utbud av busstrafik. 

I övriga kommuner är det inomkommunala 
trafikutbudet i första hand landsbygdstrafik men 
tätortstrafik med begränsat utbud finns i Arboga 
och Köping där den är anropsstyrd samt i Sala och 
Fagersta där den är linjelagd.  

Landsbygdstrafik är i första hand inriktad på 
skolans behov. Hallsta och Surahammars 
kommuner har den inomkommunala trafiken 
upphandlats av kommunerna på egen hand och har 
därmed inte varit en del av VL-trafiken. Av länets 
kommuner utanför Västerås är det i första hand Sala 
som har ett relativt omfattande linjenät inom VL-
trafiken.  

Västerås kommun 

Stadsbusslinjerna i Västerås kommun passerar 
genom centrala Västerås och har sin start- och 

slutpunkt i de yttre delarna av staden. Utöver 
stadsbusslinjerna finns kompletterande 
servicelinjer och förortslinjer. 

Under 2013 gjordes en större omläggning av 
busslinjenätet med rakare linjer, tätare turer och 
längre trafikdygn, resandet fördubblades efter 
denna omläggning vilket också lett till problem med 
överfulla bussar på vissa linjer och resenärer som 
tvingas vänta på nästa buss. Det har också lett till 
bussar som kör ikapp varandra pga. begränsad 
framkomlighet på vägnätet. Den viktigaste frågan 
kring infrastruktur för busstrafiken handlar om 
ökad framkomlighet där åtgärder förväntas under 
programperioden inom i första hand Västerås stad.  

Analyser gjorda på bussarnas medelhastighet visar 
att hastigheten är som mest nedsatt innanför 
cityringen längs Stora Gatan, Vasagatan samt Södra 
och Östra Ringvägen. Då samtliga av de analyserade 
busslinjerna passerar genom de centrala delarna 
längs samma gator drabbar denna 
framkomlighetsbegränsning väldigt många 
bussresenärer. Även flera regionbusslinjer passerar 
genom de centrala delarna av Västerås och påverkas 
även de negativt av framkomlighetsproblem.  

 

 

 
Figur 44s Påstigande per linje (2019), Västerås stad och förort
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Figur 45 Linjenät Västerås (2020) 

 
Figur 46 Medelhastighet i Västerås linjenät (linjerna 1–6) 
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Övriga kommuner 
Inomkommunal kollektivtrafik i länets övriga nio kommuner är mer begränsad i omfattning och många 
kommuners trafikförsörjningsbehov täcks till stor del genom den regionala trafiken. Den inomkommunala 
trafiken präglas av skolans behov kompletterat med trafik av servicekaraktär. En stor del av trafiken är 
anropsstyrd och i flera av kommunerna är trafiken helt eller delvis avgiftsfri. Nedan redovisas uppgifter om 
resande och utbud för respektive kommun. Observera att underlag gällande resande är begränsat och all trafik 
inte har utrustning för registrering av resor. För Hallsta och Surahammars kommuner baseras underlaget på 
manuell räkning via trafikutövaren. 

 
Figur 47 Utbudskilometer och antal påstigande 2019, inomkommunal busstrafik (VL-linjer)  

Sala kommun 
Sedan 1 april 2018 är det avgiftsfritt att åka 
inomkommunal kollektivtrafik inom Sala kommun. 
Detta gäller även all anropsstyrd kollektivtrafik och 
kompletteringstrafik. 

Viktiga målpunkter som Salas kollektivtrafik 
trafikerar är matbutiker, handelsområden, 
servicehus, vårdcentral och sjukhuset i kommunen.  

Tabell 4 Sammanställning linjer, utbud och resande Sala kommun 
(2018) 

Linje Utbudskm 
(tusental) 

Påstigande 
(Tusental) 

Påstigande per 
avgång 

60 101,7 49,3 15,3 

61 126,4 41,2 7,9 

62 155,6 32,4 6,2 

63 124,2 41,0 9,3 

64 43,8 5,6 3,9 

65 112,8 42,4 8,8 

66 33,0 8,5 4,0 

461 37,0 14,2 10,6 

464 8,6 2,3 3,9 

467 13,3 7,1 18,5 

401 62,8 27,4 3,9 

Köpings kommun 
Köpings stadstrafik är anropsstyrd. I Köping finns 
90 flexpunkter att välja mellan och är möjligt att 
resa vardagar mellan kl. 09.00-17.00 och lördagar 
kl. 09.30-13.30, resan måste förbeställas i förväg. 

I övrigt saknas inomkommunal trafik i kommunen 
undantaget skolskjutsar som organiseras av 
kommunen på egen hand.  

Arboga kommun 
Arboga har anropsstyrd tätortstrafik och resorna 
körs med taxi. Resan måste förbeställas i förväg. 
Tätortstrafiken går inom en radie på fyra kilometer 
från Stora Torget, till exempel till Skogsborgs 
kyrkogård, Ekbacken, Vinbäcken och Högsta 
koloniområde. 

Därutöver finns i Arboga linje 2 mellan Arboga 
Teknikpark och Resecentrum sant två 
landsbygdslinjer som delvis är anropstyrda. 

Tabell 5 Sammanställning linjer, utbud och resande Arboga kommun 

Linje Utbudskm 
(tusental) 

Påstigande 
(Tusental) 

Påstigande per 
avgång 

54 37,6 1,6 0,5 

59 38,6 0,7 0,4 

2 11,5 5,5 1,9 
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Kungsörs kommun 
Kungsör har tre inomkommunala linjer som är 

anpassad till skoltider.  

Tabell 6 Sammanställning linjer, utbud och resande Kungsörs 
kommun 

Linje Utbudskm 
(tusental) 

Påstigande 
(Tusental) 

Påstigande per 
avgång 

49 22,0 8,3 4,5 

53 26,0 6,2 4,4 

252 14,4 4,3 4,4 

Fagersta kommun 
Även Fagersta kommuns stadstrafik är avgiftsfri, 
Fagerstas stadstrafik är uppdelad i två olika linjer: 
Fagerstalinjen och flexlinjen med resandemöjlighet 
vardagar mellan kl. 09.00-14.00. Resor med 
flexlinjen måste förbeställas i förväg. Fagerstalinjen 
trafikerar Fagersta tätort och täcker upp stora delar 
av tätorten. Linjen trafikerar målpunkter som Fårbo 
industriområde, sjukhuset, Fagersta Central samt 
centrum och möjliggör arbets- och skolpendling.  

Därutöver finns viss landsbygdstrafik för skolans 
behov (linje 82, 83 och 84).  

Tabell 7 Sammanställning linjer, utbud och resande Fagersta 
kommun (2018) 

Linje Utbudskm 
(tusental) 

Påstigande 
(Tusental) 

Påstigande per 
avgång 

82 37,0 7,1 3,4 

83 28,8 4,4 4,3 

84 13,7 5,0 6,1 

303 37,0 81,6 16,9 

Norbergs kommun 
Norberg har tre inomkommunala linjer vilka i 
huvudsak är anpassade för skoltider i Norbergs 
kommun och för anslutning till linje 500 till/från 
Fagersta.  

Kollektivtrafiken trafikerar bland annat centrum, 
Skallberget och Norbergs vårdcentral vilket 
möjliggör serviceresande inom tätorten.  

Tabell 8 Sammanställning linjer, utbud och resande Norbergs 
kommun 

Linje Utbudskm 
(tusental) 

Påstigande 
(Tusental) 

Påstigande per 
avgång 

85 75,8 47,6 7,0 

86 104,7 7,8 2,3 

87 32,7 1,1 2,3 

Skinnskattebergs kommun 
Den inomkommunala kollektivtrafiken omfattar tre 

linjer med huvudsyfte i att fungera som anslutning 

till/från regionbusslinje 500. 

Tabell 9 Sammanställning linjer, utbud och resande 
Skinnskattebergs kommun 

Linje Utbudskm 
(tusental) 

Påstigande 
(Tusental) 

Påstigande per 
avgång 

56 58,7 2,0 0,9 

81 55,6 6,1 2,2 

Hallstahammars och Surahammars kommuner 
Den så kallade Brukslinjetrafiken i Hallsta- och 
Surahammars kommuner är ett integrerat 
trafiksystem omfattande allmän och viss särskild 
kollektivtrafik.  

Trafiken omfattar i dagsläget tidtabellslagd (allmän) 
linjetrafik, flexlinjetrafik, servicelinjetrafik, 
skolskjuts, särskoleresor, omsorgs- och 
dagvårdsresor samt i begränsad utsträckning, 
arbetsresor med färdtjänst. Brukslinjen startade 
som ett projekt i augusti 2001 och har sedan dess 
permanentats och utvecklats. Trafiken är avgiftsfri 
för resenärerna (nolltaxa).  

Den tidtabellslagda trafiken följer i huvudsak 
Kolbäcksån i stråket Virsbo-Ramnäs-Surahammar-
Hallstahammar-Kolbäck-Borgåsund. Trafiken är 
uppdelad i två linjedelar, en nordlig mellan Virsbo 
och Surahammar respektive en sydlig mellan 
Hallstahammar och Borgåsund. Eftersom stråket 
Virsbo-Ramnäs-Surahammar-Hallstahammar även 
trafikeras av tåg via Tåg i Bergslagens trafik, har 
brukslinjen i första hand funktion för lokala resor 
samt för anslutning till tåg- och busstrafik. 

I samband med att nuvarande avtal med Björks 
buss löper ut sommaren 2021 planeras den 
linjelagda trafiken åter organiseras via RKM och 
utföras via Svealandstrafiken. 

Tabell 10 Sammanställning linjer och resande Brukslinjen 

Linje Påstigande 
(Tusental) 

Påstigande 
per avgång 

Hallsta-Borgåsund 205,4 5,2 

Sura-Virsbo 52,2 3,1 

Virsbo-Virsbo stn 21,1 0,9 
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Övrig kollektivtrafik 

MDH-bussen Västerås-Eskilstuna 
Mälardalens högskola har upphandlat busstrafik för 
skolans personal och studenter som ofta har 
föreläsningar vid både Västerås och Eskilstuna 
Campus. Trafiken körs mellan respektive 
Resecentrum men stannar dessutom i anslutning till 
högskolornas entréer. I övrigt körs trafiken direkt 
utan uppehåll. Trafiken är även öppen för 
allmänheten som kan köpa både enkelbiljett och 
månadskort. Personal och studenter reser 
avgiftsfritt. Utbudet motsvarar 12,5 dubbelturer 
måndag-fredag.  

Kommersiell trafik 
Kollektivtrafik som utförs på kommersiell grund 
omfattar dels SJ:s trafik på Mälarbanan, se tidigare 
avsnitt, samt expressbusstrafik.  

Av expressbusstrafiken är det Vys (tidigare 
Nettbus) trafik mellan Västerås-Arlanda som är den 
mest omfattande med ett utbud motsvarande 16 
dubbelturer. Trafiken är strategiskt viktig för resor 
vidare med flyg till/från Arlanda. Trafiken har en 
relativt god konkurrenskraft i och med att det är 
den enda direktförbindelsen där alternativet ofta är 
att resa via Mälarbanan och byte till UL:s busstrafik 
i Bålsta alternativt Arlanda Express på Stockholm C. 

Trafiken angör Västerås Resecentrum och har där 
tillgång till egna lägen för på- och avstigande. 

Tabell 11 Utbud kommersiell trafik (feb 2020) 

Sträcka Utövare Utbud M-F 

(dubbelturer) 

Ludvika-Fagersta-

Västerås-Stockholm 

Vy 1 

Oslo-Örebro-Arboga-

Västerås-Arlanda 

Vy 161 

Västerås-Stockholm Flixbus 5 

Västerås-Oslo Flixbus 2 

Västerås-Arlanda Flexbus 13 

Skolskjuts  

I Västmanlands län är det kommunerna som 
ansvarar för skolskjutsreglemente och beslut 
gällande skolskjuts. Samtliga kommuner i 

 
1 Avser Västerås-Stockholm, Arboga – Stockholm 
motsvarar ca 4 dubbelturer. Västerås-Karlstad ca 12 och 
Västerås-Oslo ca 4 dubbelturer. 

Västmanland har helt, eller delvis lämnat över 
planering och genomförande av skolskjuts till 
Kollektivtrafikmyndigheten. Där det är möjligt ingår 
skolskjutsen i den linjelagda kollektivtrafiken. 
Kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för att 
administrera skolkort till de elever som har rätt till 
sådana.  

Färdtjänst och riksfärdtjänst 

Länets respektive kommun beslutar om riktlinjer, 
visioner och egenavgift för färdtjänst. Taxan för 
riksfärdtjänst regleras statligt i Förordning 
(1993:1148) om egenavgifter vid resor med 
riksfärdtjänst. Kollektivtrafikmyndigheten har till 
ansvar att upphandla, planera och utföra färdtjänst i 
Västerås, Sala, Hallstahammar och Surahammars 
kommun. Den 19 december år 2019 beslutade 
Hallsta- och Surahammars kommuner att 
färdtjänstens planering och utförande ska övergå 
till egen regi. Kollektivtrafikmyndigheten har 
myndighetsutövningen för färdtjänst- och 
riksfärdtjänst för Västerås och Sala kommun.  

I Västmanlands län fanns år 2018, 8 510 personer 
som hade färdtjänsttillstånd. Antalet 
färdtjänsttillstånd per 1000 invånare var i 
genomsnitt 31 personer. Variationen mellan länets 
kommuner är relativt stor, från 17 
färdtjänsttillstånd till 48 per 1000 invånare. Antalet 
färdtjänstresor uppgick till 173 388 år 2018, varav 
ca 62 % i regionens regi. År 2018 genomfördes även 
4310 riksfärdtjänstresor. Det genomsnittliga antalet 
färdtjänstresor per tillstånd var 20. Variationen 
mellan länets kommuner är mellan 8 och 34 resor 
per tillstånd. 

Ingen kommun har i övrigt inte överlåtit det 
övergripande ansvaret för färdtjänst och 
riksfärdtjänst till kollektivtrafikmyndigheten, 
därmed är det respektive kommun som ska 
upprätta trafikförsörjningsprogram avseende 
färdtjänst och riksfärdtjänst. 

Kompletteringstrafik  

Den resenär som är skriven på en adress som ligger 
mer än 1 200 meter från närmaste hållplats har rätt 
till kompletteringstrafik. Hållplatsen ska också ha 
ett så kallat minimiutbud av trafik, vilket betyder att 
bussen passerar hållplatsen minst en gång per dag i 
varje riktning på vardagar mellan kl. 08.00 och 
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18.00. Kompletteringstrafik måste ansökas och görs 
via en blankett som finns tillgänglig på VL.se. 

Exempel strategiska bytespunkter  
En bytespunkt är en hållplats som angörs av flera 
trafikslag samt linjer och möjliggör byte av 
färdmedel med god tillgång till gång- och cykelnät 
samt tillgång till säkra pendlarparkeringar för cykel 
och bil. De kan även kallas omstigningspunkter. I 
länet finns ett flertal större bytespunkter som har 
strategisk betydelse för kollektivtrafiken. Några 
exempel redovisas nedan. 

Västerås resecentrum 
Västerås resecentrum är länets största bytespunkt 
och en knutpunkt för både tåg, buss och bil men 
även för cyklister och gående där länets 
kollektivtrafik knyts ihop. På Västerås resecentrum 
ges möjlighet att byta mellan inomkommunal 
stadsbusstrafik, förortstrafik samt regionala 
busslinjer. Även byte till tåg mot bland annat 
Stockholm, Göteborg, Ludvika, Sala m.fl. orter. Flera 
kommersiella bussoperatörer angör Västerås 
Resecentrum.  

Fagersta central 
Fagersta central är särskilt viktig för Norberg då det 
även är Skinnskattebergs och Norbergs 
huvudsakliga koppling till persontrafik med 
järnväg.  

Anslutningar med busstrafik till Fagersta central är 
avgörande för möjligheten att resa med tåg mot 
exempelvis Västerås via Bergslagspendeln och Sala 
via Dalabanan, samt vidare mot Arlanda och 
Stockholm.  

Sala Resecentrum 
Sala resecentrum fungerar som en bytespunkt för 

buss- och tågtrafik som går inom och utanför länet 

med målpunkter som Uppsala, Arlanda och Falun.  

Tomta vägskäl 
Tomta vägskäl ligger i Sala kommun och möjliggör 
byte mellan regionbusslinje 569 och 
inomkommunala linjerna 62 och 65. Tomta vsk 
erbjuder även en pendlarparkering med 11 
parkeringsplatser.  

Kollektivtrafikens tillgänglighet 

Det är viktigt att kollektivtrafiken och dess 
anläggningar upplevs som tillgängliga, trafiksäkra 

och trygga. Det måste finnas ett hela-resan-
perspektiv i vårt och våra samverkanspartners 
synsätt. Kollektivtrafikmyndigheten arbetar 
löpande med att tillgänglighetsanpassa hållplatser i 
länet. När det gäller tillgänglighetsanpassning och 
utformning av kollektivtrafikens 
infrastrukturanläggningar som hållplatser och 
stationer har staten (Trafikverket), den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten samt kommunerna ett 
stort ansvar.  Trafikverket är väghållare för den 
regionala infrastrukturen vilket också innebär att 
de bär ansvaret för genomförande av åtgärder på 
det statliga vägnätet. Trafikverket äger även alla 
spårområden och plattformar längs järnvägarna 
vilket också gör att de står för underhåll av dessa. 
Jernhusen äger och förvaltar bland annat 
järnvägsstationer, i Västmanland förvaltar 
Jernhusen Västerås centralstation. Övriga stationer 
ägs och förvaltas av respektive kommun.  

I uppdraget ingår att medverka till att stationer och 
verkstäder utvecklas och ställs till 
trafikoperatörers, resenärers och andra användares 
förfogande på konkurrensneutrala villkor. De ska 
också se till att resenärernas behov av trygghet, 
säkerhet och service uppfylls. Det innebär att 
stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, 
toaletter m.m. 

Kollektivtrafiken nyttjas av olika kategorier av 
människor, där ibland barn, ungdomar samt 
personer med funktionsvariation. För att 
kollektivtrafiken ska kunna sägas vara tillgänglig för 
alla kundgrupper måste förutom högre kantsten, 
taktilt och visuellt ledstråk finnas, även upplysning 
om trafikupplysningsnummer i punktskrift. För ett 
hela-resan-perspektiv är det även viktigt att gång- 
och cykelanslutning finns till och från hållplatsen. 
Dessa ska vara trafiksäkra och helst också vara gena 
och trygga. Hållplatserna måste också skötas om 
regelbundet samt vara överblickbar i alla 
ljusförhållanden. Belysning krävs dels för att kunna 
öka tryggheten, dels för att resenären ska kunna ta 
del av informationen samt för att föraren tidigt ska 
kunna upptäcka väntade resenärer. Förutom 
tillgänglighetsanpassad infrastruktur är det även 
viktigt att tillgänglighetsanpassa vår digitala 
infrastruktur, exempelvis informationssystem för 
realtid och trafikstörningar samt system för köp av 
biljetter. Det ska även vara möjligt att få personlig 
service vid köp av biljetter. Fordonen ska vara av 
låggolv/lågentré och ha rullstolsplats samt ha 
audiovisuella utrop både invändigt och utvändigt.  
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För att uppnå tillgänglighetsanpassning arbetar vi 
utefter våra riktlinjer för tillgänglighetsanpassning 
av busshållplatser och infrastruktur för 
kollektivtrafik som är baserad på nationella 
riktlinjer som exempelvis Trafikverkets VGU 
(vägars och gators utformning), samt Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och 
användbarhet för personer med nedsatt rörelse- 
och orienteringsförmåga på allmänna platser och 
inom områden för andra anläggningar än byggnader 
(BFS 2011:5 ALM 2).  

Hållplatserna kategoriseras efter 
Kollektivtrafikförvaltningens riktlinjer i fyra 
huvudgrupper baserat på geografisk belägenhet 
samt antal påstigande resenärer per dygn. Angivna 
kriterier innebär att hållplatserna ska anses vara 
anpassade för barn och personer med rörelsehinder 
samt nedsatt syn och hörsel. Barn, äldre och 
personer med funktionsnedsättning är grupper som 
har särskilda behov när det gäller trafiksäkerhet 
och tillgänglighet. Hållplatser i närheten av 
exempelvis skolor, vård och servicehem ska därför 
få särskild uppmärksamhet när det gäller säkerhet 
och tillgänglighet. Syftet med en kategorisering är 
att ge stöd i dialogen om vilken fysisk utformning 
som ger mest nytta, samt ge underlag för hur 
investeringar i hållplatser prioriteras och vad som 
är rätt utrustning på rätt plats. 

Idag är 9 procent (197 st) av alla hållplatser i 
Västmanland fullt ut tillgänglighetsanpassade för 
personer med funktionsnedsättning. Detta innebär 
att hållplatser har taktila plattor och 
kontrastmarkeringar samt en kantstenshöjd på 17 
cm. Räknas alla hållplatser in som har en 
kantstenshöjd om minst 12 cm uppgår antalet till 14 
%.  

Fordonen skall vara av låggolv/lågentré där 
vägarna så medger. Där detta ej medges ska 
bussarna vara utrustade med ramp eller lift. Alla 
bussar skall vara utrustade med audio visuellt utrop 
av hållplats. År 2019 var 66 procent av bussarna 
utrustade med audiovisuellt utrop och 72 procent 
av bussarna av låggolvstyp.  

Inom tågtrafiken pågår en uppgradering av 
fordonsflottan inom både TiB och Mälardalstrafik. 
Det är framförallt fordon av X10-typ med högt 
insteg som har den största bristen avseende 
tillgänglighet. Under 2020 byts X12 på UVEN ut mot 
nya moderna och tillgänglighetsanpassade fordon 
av typ ER1. Tåg i Bergslagens X14-fordon planeras 
avvecklas under 2023. På Mälarbanan trafikeras del 
av utbud med lok- och vagntåg i kombination av 
X40-tåg.

 

Figur 48 Taktila plattor, kontrastmarkering och kanstenshöjd på 17 cm krävs för att en hållplats ska kategoriseras som fullt ut 
tillgänglighetsanpassad (Foto VL).

Sida 402 (550)



  

Nulägesbild - Kollektivtrafik i Västmanland –  Underlagsrapport 
Trafikförsörjningsprogram 

     

 

 

  
 
 

 

33 (38)  

  
    

 www.regionvastmanland.se 
  
 

Trafikens kvalitet 
Genom kollektivtrafikbarometer intervjuas 
regelbundet landets invånare huruvida de är nöjda 
med kollektivtrafikbolaget i sin region.  

För de respondenter som anger att de reser minst 
en gång varje månad (Kund) är genomsnittet i riket 
60 procent medan värdet är lägre, 53 procent, när 
hänsyn tas till samtliga respondenter (allmänhet).  

I Västmanland var resultatet för 2019 71 procent 
för kund och 58 procent för allmänhet. Generellt är 
således nöjdheten högre än riket i allmänhet där 
endast Karlstadsbuss och Luleå Lokaltrafik har 
högre andel nöjd kund.  

 

Figur 49 Resultat nöjd kund (Svensk Kollektivtrafik, 
Kollektivtrafikbarometern 2019) 

Punktlighet 
En viktig faktor för nöjdhet är punktlighet. 
Tågtrafikens punktlighet anger hur stor andel av 
tågen som har nått sin slutstation i rätt tid. Tågen 

räknas vara i tid om de kommit fram inom fem 
minuter efter ankomsttiden enligt tidtabellen. I 
statistiken ingår de tåg som ställts in senare än 
klockan 00:00 dagen innan avgång det vill säga inte 
planerad inställd trafik.  

För Tåg i Bergslagen redovisas punktlighet 
månadsvis för åren 2017 till 2020 (maj månad) för 
Bergslagspendeln. Generellt var det 
anmärkningsvärt stora brister i punktlighet under 
år 2018 och första månaderna under 2019. Under 
2020 har punktligheten varit på en mer 
tillfredsställande nivå men delvis på bekostnad av 
förlängda restider som följd av att ökad marginal i 
tidtabell.  

I Mälardalstrafiks system redovisas nedan 
punktlighet årsvis. Generellt är punktligheten runt 
90 procent vilket är en bit ifrån det nationella målet 
om 95 procent punktlighet. I synnerhet Mälarbanan 
har vissa år haft stora problem med 
tidtabellshållning. 

 

Figur 50 Punktlighet Bergslagspendeln, 2017, 2018, 2019 och 2020 
(jan-maj), streckade linjen avser mål om 95 % punktlighet (Källa: TiB) 

 

Tabell 12 Punktlighet (%) på linjenivå (Källa: Mälardalstrafik) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

UVEN 86 89 91 91 92 89 94 94 89 91 

Mälarbanan 83 90 90 87 87 88 87 90 82 90 

Svealandsbanan 88 88 90 90 92 90 89 87 89 89 
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För busstrafiken saknas systematisk mätning av 
punktligheten men arbete pågår att utveckla 
metodik för detta.  

Till höger visas ett så kallat lådagram som 
illustrerar hur ankomst till sista ändhållplats 
fördelas för linje 1-6 i Västerås under några 
vardagar mars månad 2019. Generellt går det att 
utläsa att det är genomsnittligt relativt god 
punktlighet men att det är en stor spridning. Det 
framgår även att det under stor del av dygnet finns 
mycket luft i tidtabellen då flera avgångar kommer 
för tidigt till sista hållplats. Detta är en effekt av att 
tidtabellen är lagd för att ha samma avgångstider 
hela dagen.  

 
Figur 51 Lådagram avseende ankomsttid ändhållplats, avgångar linje 
1-6 tre vardagar mars månad 2019, minusvärden motsvarar för tidig 
ankomst. Strecket i ”lådan” avser medianvärde2. 

 

 
Figur 52 Punktlighet är centralt för nöjdhet men med tjänster som att se att söka avgångar i realtid och se var bussen befinner sig på karta blir det 
ändå lättare att anpassa sig efter den faktiska trafiksituationen (Foto: VL).  

 
 

 
2 Förklaring av lådagram finns bland på wikipedia: 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lådagram 
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Framtida utveckling 

Befintliga planer & projekt med 
påverkan 
På Kollektivtrafikmyndigheten pågår ett antal 
projekt av större betydelse för kollektivtrafiken. Allt 
ifrån ett nytt resecentrum i Västerås, projektet 
Framtidens Kollektivtrafik till mindre projekt såsom 
utbyte av digital infrastruktur i våra fordon.  

Mälarporten  

I Västerås ska ett nytt resecentrum byggas med 
huvudsyfte att fungera som en effektiv bytesnod för 
alla trafikslag, men även skapa förutsättningar till 
en knutpunkt för lokal-, regional- och nationell 
kollektivtrafik. Bussterminalen ska ha direkt access 
till plattformarna för tågen. Det ska även vara enkelt 
att gå och cykla i området. Nuvarande 
stationsbyggnaden är för liten och för trång under 
rusningstrafik. Den nya bussterminalen ska vara en 
integrerad del av resecentrum som länkar ihop 
Sigurds- och Kungsängspassagens entréer. Den ska 
vara lokaliserad på den norra sidan av spårområdet, 
precis som idag.  

Framtidens kollektivtrafik i Västerås 

Under 2 års tid har Region Västmanland 
tillsammans med Västerås Stad drivit projektet 
”Framtidens kollektivtrafik i Västerås” bestående av 
fyra deluppdrag som handlat om framkomlighet i 
det befintliga linjenätet, elbussar och lokalisering av 
ny bussdepå.  

Västerås växer och väntas ha 230 000 invånare år 
2050 där nya krav kommer ställas på hela 
trafiksystemet, ett mer effektivt och hållbart 
trafiksystem som gynnar även den regionala 
kollektivtrafiken som idag ofta har sin målpunkt i 
Västerås centrum.  

I arbetet har Vision 2050 tagits fram, dvs. hur 
kollektivtrafiksystemet i Västerås kan utvecklas för 
att hantera de ökade resandeströmmarna för 
inomkommunal och regionalt resande. Vision 2050 
innefattar bland annat nya linjer, ökad turtäthet och 
ökad framkomlighet med mera.  

En åtgärdsplan för framkomlighetsprojektet är 
under framtagning av Västerås stad för hur arbetet 
ska fortlöpa. Åtgärdsplanen innefattar bland annat 
signalprioritering, snabbare på- och avstigning på 
bussarna och infrastruktur på väg och gator.  

Projektet är avslutat sedan hösten 2019 och nu 
pågår fortsatt arbete. Frågorna ska utredas vidare 
och så småningom ligga till grund för politiskt 
beslut om vilken inriktning vi tar i framtidens 
kollektivtrafik.  

Ny digital infrastruktur 

En rad interna digitala projekt pågår på 
kollektivtrafikmyndigheten. Bland annat ska en ny 
VL-app tas fram pga. föråldrad teknik i den gamla. 
Syftet är att förbättra kvalitén och utbudet i en ny 
app, som leder till ökad kundnöjdhet. 
Kollektivtrafikmyndigheten tittar också på en ny 
hemsida för VL.se. Även den har en föråldrad teknik. 
Genom nya VL.se ska försäljningen öka på digitala 
kanaler och i sin tur leda till ökad kundnöjdhet. 
Ökar försäljningen på hemsidan minskar 
belastningen på Kundcenter och förare.   

En Bättre Sits (EBS) 

Inom ramen av En Bättre Sits har det under 
förgående systemanalys (2016) tagits fram en 
objektslista. Objektlistan ska stärka tillförlitligheten 
och robustheten i spårtrafiken, järnvägssystemet 
saknar idag kapacitet som ger utrymme för 
regelbunden, tät regionaltågstrafik med god tillgång 
till sittplatser. Även stationer och resecentra 
behöver anpassas till framtida resenärsmängder 
samt ombyggnationer för att klara längre tåg. 
Objekten prioriteras tillsammans med de andra 
länen som ingår i EBS. Ett exempel på vad som 
hittills åstadkommits är Citybanan i Stockholm. 

Objekten före år 2030 innefattar prioritering av 
fortsatt integrering av nodstäderna i stråket in mot 
Stockholm samt stärkt tillgänglighet till Arlanda. 
Västmanlands län har en förhållandevis väl utbyggd 
infrastruktur och genomkorsas av såväl järnväg, 
europavägar och riksvägar. Utifrån ett 
kollektivtrafikperspektiv är den största bristen 
kapaciteten för järnväg där det endast är del av 
Mälarbanan (öster om Kolbäck) är dubbelspårig. I 
övrigt är järnvägen enkelspårig och därmed 
störningskänslig. Länet påverkas också av 
kapacitetsproblem på andra håll, i synnerhet i 
Stockholmsområdet. Utbyggnaden av fyrspår på 
Mälarbanan mellan Tomteboda och Kallhäll pågår i 
etapper och förväntas i sin helhet vara genomförd i 
slutet av programperioden vilket bidrar till ökad 
robusthet för trafiken mellan Västerås och 
Stockholm.  
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Elektrifiering 
Inom ramen för projektet Framtidens kollektivtrafik 
bedrevs bland annat delprojekt 3: Förutsättningar 
för elbuss – utredning med syfte att se över 
förutsättningarna och möjligheterna för en eventuell 
övergång till elbussar med tillhörande 
laddinfrastruktur. Projektet resulterade i 
rekommendation att elektrifiera busslinje 5 genom 
ändhållplatsladdning med trafikstart 2021.  

Under arbetets gång har tekniken gått fort fram och 
nya möjligheter öppnats upp där bland annat 
långsam laddning på depån nattetid har förbättrats 
väsentligt. Våren 2019 togs därför beslut att den 
pågående elbusstudien skulle utvärdera vidare 
alternativet att ladda långsamt på depå nattetid mer 
i detalj och jämföra med det föreslagna konceptet 
med ändhållplatsladdning. Studien bedömer att 
laddkonceptet med elbussar som ska ladda 
långsamt på depå nattetid är mer robust samt 
flexibelt nog för bredd utrullning i Västerås. 
Räckvidden är redan nu tillräcklig för merparten av 
bussomlopp. Att satsa på långsam laddning på depå 
i stället för snabbladdning vid ändhållplatser av 
stadsbusslinjer innebär att man inte elektrifierar en 
specifik busslinje men att man kör elbuss på 
bussomlopp av lämplig längd genom hela staden.  

Framöver ska depåladdade elbussar upphandlas när 
nya stadsbussar behövs enligt utbytestakten för 
befintliga bussar och för utökning av stadstrafiken.  

Utvecklad tågtrafik genom storregional samverkan 
I samverkan med övriga ägare finns planer att 
utveckla tågtrafiken inom Tåg i Bergslagen 
respektive Mälardalstrafik.  

Det första steget tas redan från 2022 då trafiken på 
UVEN-trafiken planeras att utökas med nästan 50 
procent mellan Sala-Ransta-Västerås-Kolbäck-
Kvicksund-Eskilstuna samt integreras med 
Upptågets trafik vilket ger möjlighet till resa utan 
byte Västerås-Uppsala.  

Tåg i Bergslagen har tagit fram ett långsiktigt 
program som beskriver hur trafiken inom systemet 
kan utvecklas utifrån tidshorisont 2026 och 2030. 
För Västmanlands del planeras en utökad trafik med 
stabil halvtimmestrafik i rusningstid mellan 
Fagersta-Västerås från 2026. På sikt anger planen 
ytterligare insatsturer mellan Surahammar och 
Västerås. Det långsiktiga programmet anger också 
en succesiv nedtrappning av persontrafiken på 
Godsstråket genom Bergslagen (Örebro-Gävle via 
Skinnskatteberg, Fagersta C och Karbenning).  

Trafiken på Mälarbanan bedrivs kommersiellt 
genom SJ men är en del av Mälardalstrafikens 
trafiksystem. Här är inriktningen att förstärka 
kapacitet och utveckla trafiken ytterligare med 
bland annat ett ökat inslag av direkttåg mellan 
Västerås och Stockholm för att därmed kunna 
reducera restiderna. Utvecklingen av trafiken är 
också kopplad till att fyrspåret Tomteboda-Kalhäll 
är fullt utbyggt. 

 

Figur 53 Trafikutbud enligt Långsiktig program Tåg i Bergslagen 2030 
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För mer information om rapporten och arbetet med revidering av Trafikförsörjningsprogram: 

Oskar Jonsson, Utvecklingsstrateg, Kollektivtrafikförvaltningen Region Västmanland 

oskar.jonsson@regionvastmanland.se 
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Ärendebeskrivning 
Kungsörs kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på 
förslaget till ny Kollektivtrafikplan för Eskilstuna kommun. 
Kungsörs kommun vill framföra att planens delar är välskrivna 
och informativa. 

 
Kommunen har inga synpunkter på Kollektivtrafikplanen men 
skickar med att Kungsör har en omfattande arbets- och 
studiependling till Eskilstuna och önskar en fortsatt regional 
utveckling över länsgränsen. Kungsörs kommun vill betona att 
det är viktigt att Kollektivtrafikplanen beaktar resenärerna på 
busslinje 550 som trafikerar sträckan Köping-Kungsör-
Eskilstuna samt tågen från Örebro/Arboga/Kungsör på 
Svealandsbanan.  För skoleleverna, arbetspendlarna och övriga 
resenärer är det av största vikt att det finns bytespunkter vid 
Eskilstuna central eller andra hållplatser/noder så att resenärerna 
kan nå de olika arbetsplatsområdena och skolorna på ett 
tidseffektivt sätt.  
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1.1 Kollektivtrafikens roll i samhället  
 utifrån Kol-TRAST
Kollektivtrafiken behövs för att vi ska uppnå samhälls- 
och transportpolitiska mål, skapa ett långsiktigt 
hållbart transportsystem i syfte  att utveckla städer och 
regioner. På individnivå handlar det om att ge individen 
tillgänglighet till samhällsservice, arbete och utbildning. 
Kollektivtrafiken ska skapa nytta, både för den som reser 
och för stadsutvecklingen.

Nedan presenteras ett antal punkter som förklarar vikten 
av ett väl utvecklat kollektivtrafiksystem. 

1.1.1 Ett verktyg för att skapa en attraktiv stad  
 och främja regional utveckling

En effektiv, snabb, attraktiv och strukturerad kollektivtrafik 
har en stor betydelse för regional utveckling och 
stadsutveckling. Ett väl fungerande kollektivtrafiksystem 
kan bidra till:

• Att skapa möjligheter att resa – både för dem som har 
och inte har tillgång till bil så att regional integration 
underlättas.

• Att skapa en attraktiv, mångfunktionell och tät 
stadsmiljö, där kollektivtrafiken bidrar till att skapa 
mötesplatser och stadsmässighet.

• Ökad sysselsättning, fler jobb och ekonomisk 
tillväxt både i tätort och på landsbygd.  Bättre 
pendlingsmöjligheter med korta restider ger möjlighet 
att nå fler arbetsplatser, vilket innebär att invånarna 
får större möjligheter att finna passande arbeten och 
företagen får lättare att rekrytera personal med rätt 
kompetens. Förutsättningarna för etablering och 
expansion av företag ökar.

• Större utbildningsmöjligheter – bättre 
pendlingsmöjligheter bidrar till att det blir lättare 
att studera på annan ort, vilket leder till en högre 
utbildningsnivå och bättre resursutnyttjande i 
utbildningssystemet.

1 Inledning

Att arbeta för ett hållbart transportsystem är ett sätt att ta ansvar för miljön och den värld 
kommande generationer ska växa upp och leva i. I ett hållbart transportsystem är en 
välfungerande kollektivtrafik en viktig byggsten för en levande och fortsatt attraktiv stad både 
idag och i framtiden. 

Ett väl fungerade kollektivtrafiksystem bidrar till att skapa en attraktiv stad och kommun för såväl 
boende, besökare samt företag. I takt med att staden utvecklas och förtätas måste därför också 
kollektivtrafiken utvecklas för att kunna erbjuda ett attraktivt färdmedelsval och kunna följa de 
nya behov som uppstår. 

Eskilstuna kommuns översiktsplan som sträcker sig 
fram till 2030, med utblick mot 2050, utgör basen för 
kommunens fysiska utveckling, och är därför också i stor 
utsträckning vägledande för kollektivtrafikens utveckling. 
Översiktsplanen har fokus på hållbar stadsutveckling 
och förtätning i redan bebyggda områden samt ett 
mer effektivt utnyttjande av redan befintlig infrastruktur. 
Översiktsplanen stärker därför också kollektivtrafikens 
roll i stadens framtida utveckling. För att nå de uppsatta 
målen i översiktsplanen för färdmedelsfördelningen 
kommer ett gemensamt arbete att krävas. 

Arbetet innebär att alla behöver göra en förflyttning mot 
en ökad andel kollektivtrafik, cykel och gång. Detta lyfts 
även i Trafikplanen där följande prioritering mellan de 
olika trafikslagen ska gälla i all planering och utformning 
av huvudvägnätet: 

1. Gångtrafik

2. Cykeltrafik

3. Kollektivtrafik

4. Biltrafik

Kollektivtrafikplanen anger Eskilstuna kommuns 
viljeinriktning och ambitioner med kollektivtrafiken, både 
på lång och kort sikt. För att nå dit har ett antal mål, 
strategier och åtgärder konkretiserats vilka presenteras i 
denna plan.

Kollektivtrafikplanen avgränsas till att hantera  allmän 
kollektivtrafik inom Eskilstuna kommun. Planen 
behandlar således inte regional busstrafik eller tågtrafik, 
utan planen lyfter vikten av att det finns bra kopplingar 
mellan den lokala busstrafiken och den regionala tåg- 
och busstrafiken. Övrigt behandlar planen inte skolskjuts, 
färdtjänst och riksfärdtjänst.

Den definition av landsbygd Eskilstuna kommun har valt 
är tätorter med färre än 3000 invånare samt områden 
med glesare bebyggelse än så.

Kollektivtrafikplanen består av en strategidel och en 
handlingsplan. 

Sida 413 (550)



Kollektivtrafikplan - Strategidel

4

REMISSVERSION

1.1.2 Ökad livskvalitet för de som  
 bor och vistas i staden

En pålitlig kollektivtrafik som är anpassad efter 
resenärernas behov kan på individnivå ge ökad 
livskvalitet i vardagen. Det innebär att kollektivtrafiken ger 
mervärden, både i staden som på landsbygden, jämfört 
med bilresor såsom: 

• En bekväm och enkel resa, där restiden kan utnyttjas 
till arbete eller rekreation, med restider som är 
konkurrenskraftiga jämfört med bilen.

• Förbättrar tillgängligheten för både kvinnor och män 
till arbets- och utbildningsmarknaden och skapar 
förutsättningar för ökad jämställdhet i samhället.

• Positiva hälsoeffekter - avståndet mellan hållplatsen 
och bostaden/arbetsplatsen/skolan gör att 
kollektivtrafikresenären rör på sig mer än vad en bilist 
gör.

• Luftkvalitén i staden förbättras och buller från biltrafik 
minskas med positiva hälsoeffekter som följd.

• Ökad andel kollektivtrafik minskar ytbehovet för 
transporter, vilket ger fler ytor för vistelse och rörelse 
för människor.

1.1.3 Ett långsiktigt hållbart transportsystem

Kollektivtrafiken har en viktig roll i att skapa ett långsiktigt 
hållbart transportsystem. En utvecklad kollektivtrafik är 
en förutsättning för att miljömässigt och resursmässigt 
klara ekonomisk tillväxt med fortsatt regionförstoring och 

för att nå de transportpolitiska målen samt klimatmålen. 
Kollektivtrafiken bidrar till: 

• Att minska utsläppen av växthusgaser – genom att 
resa kollektivt kan enskilda medborgare bidra till att 
minska trafikens miljöpåverkan och gemensamt se till 
att nå klimatmålen. 

• Att minska oljeberoendet – genom utvecklad 
miljöanpassad kollektivtrafik minskas både olje- och 
bilberoendet.

• Energieffektiva transporter – genom att fler 
åker tillsammans ökar energieffektiviteten i 
transportsystemet. 

• Att minska trängseln och parkeringsbehovet i staden.

• Att minska slitage och underhåll av infrastrukturen 
– ett tungt kollektivtrafikfordon sliter mer på 
infrastrukturen än en bil. Men om bussar, spårvagnar 
och tåg är välfyllda blir det totala slitaget mindre än om 
personer kör i varsin bil.

• Yteffektiva transporter – genom att fler åker 
tillsammans ökar yteffektiviteten i transportsystemet.  
 

I större tätorter som Eskilstuna kan man genom en 
förbättrad kollektivtrafik bidra till minskat bilresande 
som kan resultera i både minskat behov av vägtrafikyta 
och underhåll, vilket på sikt sparar pengar. Exempelvis 
behövs färre körfält och färre parkeringsplatser. 
Minskat behov av vägtrafikytor kan bidra till en 
trivsammare och tätare stadsmiljö med kortare 
avstånd, mindre energiförbrukning för transporter 
m.m.

 

Bilderna visar ytan som samma antal människor behöver för att ta sig fram med bil respektive kollektivtrafik. 
Källa: Gävle kommun
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2 Syfte
Syftet med kollektivtrafikplanen är att beskriva hur 
kommunen långsiktigt ska arbeta med den lokala 
kollektivtrafiken för att skapa ett mer hållbart och 
tillgängligt transportsystem i enlighet med uppsatta mål. 
Kollektivtrafikplanen ska:

• Konkretisera de ställningstaganden som fastställts i 
översiktsplanen. 

• Samordna den strategiska planeringen av 
kollektivtrafiken och skapa samsyn mellan olika 
aktörer, på en kort och lång planeringshorisont. 

• Beskriva åtgärder och riktlinjer för god framkomlighet. 

• Ge stöd för investeringar gällande 
kollektivtrafiksatsningar.

• I planering och beslutsfattande fungera som ett 
verktyg för kommunkoncernens tjänstepersoner och 
politiker för att nå uppsatta mål på såväl kommunal 
som regional och nationell nivå.

Kollektivtrafikplanen sträcker sig fram till 2030 och följer 
intentionerna i översiktsplanen.

3 Kollektivtrafikplanens mål
Målet med kollektivtrafikplanen är:

• Uppnå fördubblingsmålet, d.v.s. minst 10 miljoner 
bussresenärer/år senast 2030, med syfte att uppnå 
färdmedelsfördelningsmålet om minst 61 % gång, 
cykel och kollektivtrafik.

• Att utveckla en mer inkluderande kollektivtrafik där 
tillgänglighet, jämställdhet och trygghet ligger i fokus.

• Ökad tillgänglighet till arbets- och utbildningsplatser 
såväl som inom Eskilstuna som storregionalt - Fler 
jobb, fler i jobb.
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4 Kommunala och  regionala mål 
 som berör kollektivtrafiken

4.1 Inom Eskilstuna kommun

4.1.1 Översiktsplan

Eskilstuna kommuns översiktsplan antogs av 
kommunfullmäktige den 29 augusti 2013 men vann 
inte laga kraft förrän den 17 maj 2016 efter en juridisk 
process. Översiktsplanen sträcker sig fram till år 2030 och 
utgör basen för kommunens utveckling och är därmed 
också avgörande för i vilken riktning kollektivtrafiken 
ska utvecklas. Viktiga utgångspunkter som genomsyrar 
översiktsplanen intentioner är bland annat, klimatmålen, 
Agenda 2030, önskad befolkningstillväxt, regionala 
samband och integration. (länk till ÖP)

Översiktsplanens genomgående budskap är att trafik 
och bebyggelsestrukturen ska anpassas till ett mer 
långsiktigt hållbart samhälle och att staden därmed ska 
växa genom förtätning och i noder längs med utpekade 
kollektivtrafikstråk. Stadens utbredning ska begränsas 
och den ska växa inifrån och ut. Detta skapar också 
förutsättningar för att utnyttja befintlig infrastruktur och 
befintligt transportsystem på ett mer kostnadseffektivt 
sätt. 

Övergripande mål för Eskilstunas transportsystem  
– ÖP 2030

Utformning och underhåll av transportsystemet påverkar 
den sociala hållbarheten på många sätt. Det har en 
roll i att stärka det sociala kapitalet i samhället. Målet 
är att transportsystemet ska bidra till en jämlik och 
jämställd kommun oavsett ålder, kön, bakgrund och 
funktionsförmåga. Inriktningen är att ge god tillgänglighet 
för alla. Transportsystemet och trafikmiljöerna ska bidra 
till att ge kvinnor och män, flickor och pojkar samma 
rörelsefrihet, tillgänglighet till offentliga rum och 
arbetsmarknad. Barn, flickor och pojkar, ska känna sig 
trygga och säkra då de vistas i trafikmiljöer.

I Eskilstuna är det skillnader i hälsa, kopplat till 
utbildningsnivå, sysselsättning, boendemiljö, kön, 
etnicitet, levnadsvillkor och levnadsvanor. Att kunna ta 
sig till utbildning och arbete är centralt. Utformningen av 
transportsystemet och investeringar i gång-/cykelnät och 
kollektivtrafik kan jämna ut skillnaderna, koppla samman 
stadsdelar samt ge alla samhällsgrupper tillgång till större 
del av systemet.

Transportsystemet ska bidra till en effektiv 
markanvändning, att klimatmålen nås och att både 
kvinnor och män, pojkar och flickor kan använda det 
tryggt och säkert.
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3.  Fyrstegsprincipen.

För ett välfungerande transportnät i en tät stad är det en 
förutsättning att kollektivtrafiken utvecklas i takt med att 
staden förändras. Översiktsplanen förespråkar en god 
tillgänglighet med kollektivtrafik kombinerad med god 
turtäthet för att ge förutsättningar för en ökad andel 
kollektivtrafikresor i förhållande till andelen resor med 
biltrafik.

Ställningstaganden gällande kollektivtrafiken från 
översiktsplanen 2030:

• Säkra ett inkluderande, jämlikt och jämställt 
transportsystem.

• Sträva efter tillgänglighet till hållbara transporter 
i staden och på landsbygden utifrån lokala 
förutsättningar.

• Sträva efter att utveckla platser för enkla 
byten i strategiska lägen för att underlätta för 
kombinationsresor.

• Sträva efter utvecklat regionalt samarbete för 
utveckling av transportinfrastruktur.

• Sträva efter samverkan mellan olika aktörer, 
kommuner och länsgränser för att möjliggöra enkla 
byten mellan olika transportslag.

• Använd samplanering av bebyggelse, kollektivtrafik 
och transportinfrastruktur för att skapa attraktiva och 
hållbara samhällen som skapar närhet.

Planeringen av transportsystemet ska dessutom utgå 
från användning av dessa tre planeringsprinciper (se: 
oversiktsplan.eskilstuna.se):

1. Utveckla yteffektiva och kapacitetsstarka  
 transportmedel.

2.  Prioritering av hållbara färdmedel.

Gång

  Gods- och 
varutransport

Bilpool, taxi,
   samåkning

Cykel

Kollektivtrafik

Privat/parkerade
        fordon

Kapacitet för körfält
Personer per timme

Biltrafik
1 500 

(motorväg)

900 
(gata)

Buss
8 000

Cyklister
8 000

Gående
17 000

Spårvagn
17 000

1. Tänk om
Åtgärder som kan påverka behov av  
transporter och val av transportsätt

2. Optimera
Åtgärder som effektiviserar nyttjandet  
av befintlig infrastruktur och fordon

3. Bygg om
Begränsade ombyggnadsåtgärder

4. Bygg nytt
Nyinvesteringar och större  
ombyggnadsåtgärder
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• Sträva efter en planering med mångfunktionella 
gaturum som säkrar funktioner och behov i städer och 
orter.

• Säkra kollektivtrafikens framkomlighet, snabbhet och 
pålitlighet.

• Säkra möjligheten till hållbara val dygnet runt kopplat 
till arbetsplatser och pendling.

• Sträva efter hela-resan-perspektivet i planering av 
bytespunkter mellan transportslag och samordning 
mellan olika trafikförvaltningar. Bussar och tåg bör 
synkroniseras för att kunna erbjuda korta bytestider 
mellan trafikslagen.

• Sträva efter att kollektivtrafiken stödjer 
bebyggelseutvecklingen som redan i tidigt skede 
trafikeras i stråk med hög turtäthet och korta restider.

• Säkra att busstrafik prioriteras vid ny- och 
ombyggnad av gatunätet, framförallt längs viktiga 
kollektivtrafikförsörjda stråk, för att ge ökad 
framkomlighet och punktlighet för kollektivtrafiken.

• Sträva efter att kollektivtrafiken stärker lokala och 
regionala samband och utvecklas för att ge bra 
tillgänglighet till arbetsplatser och utbildning och 
möjliggöra kombinationsresor.

• Sträva efter att kollektivtrafikhållplatser i städer och 
centrumpunkter i serviceorter har hög funktionell och 
gestaltningsmässig standard samt möjligheter att byta 
mellan transportslag.

4.1.2 Klimatplan

I klimatplanen läggs kommunens mål, strategier och 
åtgärder fast för vad vi kan och vill åstadkomma i 
klimatfrågan på kort och på lång sikt. Klimatplanen ska 
även bidra till att förverkliga och uppnå vår vision och 
det strategiska målet ekologisk uthållighet. Eskilstuna 
kommun ska vara en föregångare i arbetet att nå ett 
hållbart samhälle.

Klimatplanen ska vara ett aktivt instrument för att påverka 
användning och hushållning med energi inom Eskilstuna 
kommun. Den ska också vara ett verktyg för att minska 
klimatpåverkan från kommunens inköp, med fokus 
på livsmedel. Planen innehåller både förebyggande 
åtgärder för att Eskilstuna ska minska sin klimatpåverkan 
och anpassningsåtgärder till ett förändrat klimat och 
de miljömässiga, sociala, tekniska och ekonomiska 
utmaningar det innebär. Gällande klimatplan antogs 
2012 och arbete pågår med att ta fram en ny klimatplan i 
kommunen. 

Mål som lyfts i klimatplanen som berör kollektivtrafiken 
är att:

• Eskilstuna är en fossilfri kommun år 2050.

• Senast år 2030 ska minst 61 % av de lokala resorna 
utgöras av kollektivtrafik, cykel eller gång.

• Kommunens skolbussar och övrig beställningstrafik 
ska minska sin klimatpåverkan med minst 15 % till år 
2017 och 50 % till år 2020.

4.1.3 Trafikplan

I trafikplanen tas ett helhetsgrepp på trafikfrågan i 
Eskilstuna kommun. Utgångspunkten är  hur trafiken 
ska utformas för att skapa ett hållbart samhälle med 
god tillgänglighet och att människor känner sig trygga. 
Målet för trafikplanen är att bidra till ett mer attraktivt 
och hållbart Eskilstuna då planen omfattar all trafik, 
gång-, cykel-, bil- och kollektivtrafik. Inriktningen är 
att bilberoendet ska minska och att andelen gående, 
cyklister och kollektivtrafikresenärer ska öka. 

Denna målsättning förtydligas genom att den 
övergripande målsättningen är att andelen 
busstransporter ska fördubblas från 8 % till 16 % och 
andelen cykeltransporter ska fördubblas från 13 % till 26 
% till 2020. En större del av denna andelsökning sker från 
biltransporter där målet är att minska biltrafiken från 63 % 
till 39 %. 

Mål för ett hållbart transportsystem. 
Färdmedelsfördelning enligt översiktsplanen 
och klimatplanen.

4.2 Regionala mål

4.2.1 Storregionala utvecklingsmål

Sju län; Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, 
Sörmland, Östergötland och Gotland samarbetar med 
infrastruktur- och transportfrågor under begreppet ”En 
bättre sits”. Målet för ”En bättre sitts” är att skapa ett 
transportsystem där:

• Regionens och nationens internationella 
konkurrenskraft utvecklas och bidrar till attraktivitet för 
de samverkande länen i Stockholm-Mälarregionen.

• Utvecklingen är långsiktigt hållbar – ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt.

• Samverkan, helhetssyn och utnyttjande av alla fyra 
trafikslagen leder till effektivitet.

• Flerkärnighet och en förstorad arbetsmarknad främjar 
regional utveckling.

Gående

Cykel

Bil

Kollektivtrafik

19%

26%
39%

16%
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4.2.2 Sörmlands regionala  
 trafikförsörjningsprogram

Det regionala utvecklingsarbetet för kollektivtrafiken 
i Sörmland styrs av visionen ”Leva, växa, verka”. I 
Sörmlands trafikförsörjningsprogram beskrivs mål och 
strategier. Det övergripande målet är ”Kollektivtrafik 
för tillväxt och utveckling” som har brutits ned till 
nedanstående funktionsmål:

• Funktionell kollektivtrafik - stödjer regional och lokal 
utveckling.

• Attraktiv kollektivtrafik - användarvänlig med  
hög kvalitet.

• Effektivare kollektivtrafik - är hållbar och samordnad.

• Tillgänglig kollektivtrafik - erbjuder goda resmöjligheter. 

4.2.3 Fyra Mälarstäder

Fyra Mälarstäder är ett regionsamarbete mellan 
Eskilstuna, Västerås, Enköping och Strängnäs kommuner, 
vilket initierades politiskt 2011 och intensifierades 
genom en avsiktsförklaring gällande samverkan 2013. 
Avsiktsförklaringen identifierar åtta gemensamma, 
strategiskt viktiga och långsiktiga utvecklingsområden. 
De tre utvecklingsområden som kollektivtrafiken har att 
leverera på i första hand är dessa: 

• Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en 
modern infrastruktur runt Mälaren.

• Vi utvecklar en gemensam arbetsmarknad med god 
kompetensförsörjning och mångfald.

• Vi utvecklar en väl fungerande kollektivtrafik som 
gynnar arbetspendling. 

I ett livfullt hållbart samhälle finns möjlighet att dela 
kunskap, tjänster och upplevelser. För att olika sorters 
utbyte mellan människor ska förverkligas krävs 
närhet och i samarbetet Fyra Mälarstäder är det en 
grundförutsättning. 

Utifrån detta är kollektivtrafiken ett viktigt område att 
utveckla gemensamt och en målbild med handlingsplan 
och en gemensam strukturbild finns. Våra målsättningar 
för utvecklingsarbetet med kollektivtrafik inom Fyra 
Mälarstäder är att vi har en samordnad, tillgänglig 
och konkurrenskraftig kollektivtrafik. Effektiva byten 
mellan olika transportslag och snabba resor även över 
länsgränser ”tidförtätar” vårt geografiska område. 

Den gemensamma målbilden inom Fyra Mälarstäder: 

• Den kollektiva resan ska ta maximalt 20 min med 
en turtäthet om 20 minuter mellan de närmaste 
centralorterna inom Fyra Mälarstäder. 

• God tillgänglighet till Stockholm, Uppsala och Arlanda 
med restider ner mot 45 minuter och en turtäthet om 
20 minuter.  

5 Förutsättningar

5.1 Bakgrund 
När Eskilstuna på 50-, 60- och 70-talet var en utpräglad 
industristad fyllde kollektivtrafiken en stor funktion 
för arbetspendlingen. Många hade inte ekonomiska 
möjligheter att äga en egen bil vilket gjorde att gång, 
cykel och kollektivtrafik blev de enda alternativen att ta 
sig fram på. När industrin förändrades minskade resandet 
med buss samtidigt som användandet av den egna bilen 
ökade. Under många år har Eskilstuna, i förhållande 
till andra lika stora svenska städer, haft ett mycket lågt 
resande med kollektivtrafiken.

År 2000 genomfördes en genomgripande utredning i 
syfte att åstadkomma en standardhöjning av Eskilstunas 
stadstrafik. Detta resulterade i ett nytt linjenät med två 
stomlinjer och ett antal lokallinjer. Förändringen av 
linjenätsstrukturen bidrog till en resandeökning från 3 
miljoner resor år 2002 till 4 miljoner resor år 2007. 

Den stora resandeökningen utgjordes framför allt av 
skolelever med elevkort samt personer 75 år och äldre 
som under åren 2006-2011 hade möjlighet att resa 
avgiftsfritt. Fortsättningsvis var det mycket svårt att öka 
kollektivtrafikresandet för arbetspendlare.

Det nya kollektivtrafiksystemet innebar, förutom ett nytt 
linjenät, bland annat tätare busstrafik, fler biogasbussar, 
genomgående landsbygdlinjer samt en subventionering 
av stadskortet. Under 2013-2014 hade resandet med 
Eskilstuna kollektivtrafik ökat och under 2017 uppgick 
antalet påstigande för första gången över 6 miljoner. 
2019 beslutades det att även landsbygdstrafiken 
redovisas i statistiken från år 2020.

Förutsättningarna för att fler ska välja att transportera sig 
med buss är goda då kollektivtrafiken når en stor andel av 
befolkningen i Eskilstunas större tätorter. Analyser visar att 
ca 92 % av befolkningen har 400 meter eller mindre till 
en busshållplats i tätorterna (Eskilstuna, Torshälla, Hällby, 
Skogstorp). 

På landsbygden är dock andelen som har nära till 
busshållplats av naturliga skäl betydligt lägre, där 
40 % har 400 meter eller mindre till busshållplats 
utmed landsbygdslinje. Studier visar även att 76 % av 
tätortsbefolkningen har 400 meter eller mindre till en 
hållplats som trafikeras med en turtäthet på max 15 
minuter.
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5.2 Linjenätets uppbyggnad
I dagens kollektivtrafik finns det 31 stycken linjer varav 14 
är stadstrafiklinjer, 10 landsbygdslinjer och 7 nattlinjer. 

Stomnätet för stadstrafiken består av de utpekade stråken 
enligt översiktsplanen. Linje 1 och 2 (från december 
2020) trafikeras med ledbuss, övriga trafikeras med 
normalbuss. 

Stråken innefattar:

• Linje 1: Borsökna - Torshälla

• Linje 2: Stenby - Skiftinge

• Linje 3: Hällby - Viptorp

• Linje 4: Skogstorp - Mälarsjukhuset 

Kollektivtrafiken på landsbygden är uppbyggd längs sex 
tydliga stråk in mot Eskilstuna stad, som ska försörja 
den femtedel av kommunens befolkning som bor på 
landsbygden. Turtätheten i dessa stråk är lägre än för 
stadstrafiken. 

Utpekade landsbygdsstomlinjer enligt översiktsplanen är:

• Linje 8:  
Västermo - Alberga - Eskilstuna C - Hällberga - Ärla

• Linje 9:  
Bälgviken - Hållsta - Eskilstuna C - Sundbyholm

5.3 Dagens resande
Vad gäller stadstrafiken är det linje 1 som har högst 
resande, där antalet påstigande resenärer låg på ca 2 
miljoner under 2019. 

Övriga linjer med högt resande är linje 2 med 1,7 
miljoner och linje 3 och linje 4 med ca 0,8-0,9 miljoner 
påstigande resenärer per år. Dessa är de största linjerna 
och står tillsammans för 86 % av resandet i Eskilstunas 
stadstrafik.

Vad gäller landsbygdslinjerna är det linje 8 och linje 9 
som har det högsta antalet påstigande resenärer, med ca 
250 000 respektive 187 000 resenärer under 2019.

5.4 Resandeutveckling
I översiktsplanen 2030 beskrivs Eskilstunas 
befolkningsprognos för år 2030. Prognosen är baserad 
på befintliga demografiska förutsättningar. Någon 
händelse längre fram som till exempel höjer inflyttning 
avsevärt kommer därför inte med i prognosen. Sådana 
händelser är svåra att förutse och därför kan prognoserna 
vara osäkra bara efter några år. Prognosframskrivningen 
anses osäker då förbättrade resmöjligheter, större 
arbetsmarknadsregioner och universitet antas höja 
inflyttningen till Eskilstuna.

För framtida tillväxt tar Eskilstuna planeringsmässig höjd 
motsvarande 130 000 invånare, 15 000 bostäder och 18 
000 tillkommande arbetstillfällen år 2030.

Utifrån pågående och planerade områden för bostäder 
har en grov uppskattning gjorts av hur stor del av 
befolkningen som i framtiden kommer att bo i anslutning 
till stomnätslinjerna för stadsbuss linje 1-7 och för 
landsbygd linje 8-9. 

Summa av Antal resor Kolumnetiketter
Radetiketter 2019 2030 Totalsumma
Linje 1 2046730 3411943 5458673,086
Linje 2 1730241 2795044 4525284,914
Linje 3 837888 1321760 2159647,971
Linje 4 902418 1590617 2493034,514
Linje 5 433888 888821 1322708,771
Linje 6 233374 470094 703467,7429
Linje 7 89725 147514 237239,0571
Linje 8 249123 378472 627594,7714
Linje 9 187187 392824 580011,4
Totalsumma 6710574 11397088 18107662,23
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resandeunderlag från 2015 till 2019. 
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5.4.1 Kapacitet i dagens system

Under rusningstid är det många bussar som idag blir 
överfulla och en stor resenärsgrupp är skolelever. 
Orsaken till detta är att alla elever inom grund- och 
gymnasieskolorna i kommunen erbjuds ett elevkort som 
berättigar fyra resor/dag utan egen kostnad. 

Elevkortet tillsammans med att skolorna har ungefär 
samma starttider som många börjar sitt arbete bidrar till 
att bussarna blir fulla. Många skolelever gör därtill mycket 
korta resor, vilket innebär att det blir många och långa 
stopp för bussen för att släppa av och på resenärer. Lång 
restid och fulla bussar i rusningstid innebär svårigheter att 
locka nya resenärer. 

Detta drabbar även dem som reser idag eftersom det blir 
trångt och det finns en risk att resenärer blir kvarlämnade 
vid busshållplatserna och tvingas ta nästa buss. 
Omfattningen av problemet med kvarlämnade resenärer 
är svår att mäta och statistikhanteringen behöver utredas. 
Befintlig statistik kan dock påvisa att både trängsel och 
kvarlämnade resenärer främst förekommer i stadstrafiken 
på Linje 1 – 4. Linje 2 har högst andel kvarlämnade 
resenärer på vardagar och Linje 4 har högst andel 
stående resenärer på vardagar vilket tyder på att trängsel 
förekommer. 

Platsbrist finns det även mitt på dagen då det är problem 
med utrymme för resenärer med rullatorer, barnvagnar 
och rullstolar. I takt med att invånarantalet i Eskilstuna 
ökar samtidigt som andelen äldre över 65 år förväntas 
öka kan detta komma att bli ett större problem i 
framtiden. De största utmaningarna kan ses på Linje 1 
och 2 där det oftare förekommer platsbrist än på andra 
linjer. 

5.4.2 Regionala kopplingar i dagens system

I nuläget finns ingen upphandlad anpassning av den 
lokala busstrafiken till den regionala trafiken. Vissa turer 
är till viss del anpassade till tågavgångar, men för att en 
bättre anpassning av trafiken ska kunna ske behöver 
en strategi utvecklas och punktligheten i rusningstrafik 
öka. Då allt fler förväntas att resa med tåg till och från 
Eskilstuna blir detta än viktigare för att kunna locka fler 
arbetspendlare att välja att resa med buss till och från 
tåget. 

5.4.3 Resvaneundersökning (RVU)

Den senaste resvaneundersökningen genomfördes 
under hösten 2015 i Eskilstuna kommun med syfte att 
kartlägga invånarnas dagliga resmönster och inställning 
till trafikmiljön i kommunen. En ny RVU planeras att 
genomföras och färdigställas under 2021.
Resvaneundersökningen visar att 35 % av resorna sker 
till fots, cykel eller med kollektivtrafik, 11 % av de totala 
resorna utgörs av kollektivtrafik. Dessa resor omfattar både 
resor inom och utanför kommungränsen, dvs både buss 
och tåg. Siffrorna indikerar på att det är en bra bit kvar till 
det uppsatta målet, om att 61 % av resorna ska ske med 
gång, cykel och kollektivtrafik. 

Färdmedelsfördelning, samtliga resor  
utan uppdelning av bil- och kollektivtrafikresor

Kategorin kollektivtrafik omfattar resor med både buss 
och tåg och fördelningen mellan dessa är att 7 % har buss 
som huvudsakligt färdmedel, tåg 4 %. 

Undersökningen visar att längden för resan har mindre 
betydelse vid val av buss som transportmedel. Utifrån 
detta bör satsningar ifråga om buss göras på resor som 
är längre än 5 km för att undvika ta andelar av gång och 
cykel.

Färdmedelsfördelning uppdelat efter resans längd

Övrigt Tåg Buss Bil som pas
0-0,99 0% 0% 8% 0%
1-2,99 1% 0% 5% 4%
3-4,99 2% 0% 6% 13%
5-9,99 1% 1% 9% 7%
10-24,99 2% 1% 9% 11%
25 km - 1% 18% 7% 10%

2% 2%

18%

8% 5% 6% 9% 9%

7%

4%

13% 7%
11%

10%

9%

33%

52%
66%

71%

62%

20%

28%

20%

13%

5%
2%

63%

29%

8% 4%

0-0,99 1-2,99 3-4,99 5-9,99 10-24,99 25 km -

Färdmedelsfördelning uppdelat efter resans längd

Till fots

Cykel

Bil som förare

Bil som passagerare

Buss

Tåg

Övrigt

Till fots Cykel Bil KollektivtraÖvrigt
11% 13% 64% 11% 1%

11% 13% 64% 11%

Färdmedelsfördelning, samtliga resor utan 
uppdelning av bil- och kollektivtrafikresor

Till fots Cykel Bil Kollektivtrafik Övrigt

11%

13%

64%

11%

1%

Diagramrubrik

Till fots
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Kollektivtrafik

Övrigt
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Bil - förare

Bil - passagerare
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Vad gäller fördmedelsfördelningen på enskilda 
områden inom kommunen ligger andelen som reser 
med bussen högst i landsbygdstätorter, Torshälla och 
flerbostadshusområden där resultaten ligger mellan 12-
14 %. 

För övriga områden som blandad bebyggelse, centrum, 
landsbygd, mälarstranden och närliggande stadsdelar 
ligger bussandelen mellan 4-6 %. Att andelen som 
använder sig av bussen är högst för resor till och 
från landsbygdstätorterna är något att ta vara på och 
vidareutveckla än mer.

5.4.4 Tillgänglighet i dagens system

Bussen har under 2018 och 2019 avgått i tid på ca 70 % 
av avgångarna i kommunen. Bussen beräknas vara i tid 
om både avgång har skett mindre än 1 minut före och 3 
minuter efter planerad avgångstid och ankomst har skett 
inom 3 minuter från planerad ankomsttid.

Idag kan man också se att andelen män som reser med 
buss är lägre jämfört med kvinnor. Vi har ett ojämlikt 
resande där vi behöver få fler män att resa kollektivt. 

Andelen resor uppdelat på kön 2016.

5.4.5 Framkomlighet i dagens system

Gena busslinjer är viktiga för busstrafikens ekonomi 
och påverkar möjligheten att erbjuda en god turtäthet. 
Genhet påverkar även restidskvoten som är ett mått på 
hur konkurrenskraftig kollektivtrafiken är i förhållande till 
bilen som färdmedel.

För att kollektivtrafiken ska upplevas som ett attraktivt 
alternativ krävs det att den kombinerande restiden för 
hela resan kan hållas på en jämförbar nivå med övriga 
trafikslag. För att kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt 
alternativ i jämförelsen med bilen ska kvoten inte 
överstiga 1,5. I tabellen nedan presenteras ett exempel 
på restidskvoten mellan Torshälla och Eskilstuna centrum 
som är den linje med högst antalet resor inom Eskilstunas 
stadstrafik.

Restiden för buss som presenteras i tabellen utgår från 
den satta tidtabellen. Vid djupare studier bör man utgå 
ifrån den faktiska restiden för bussen genom att samla in 
data över körtiderna mellan de två hållplatserna man vill 
undersöka. Dessa studier bör göras under den tidsperiod 
när trafikflödet är som högst. 

I dagens kollektivtrafik går det att se att framkomligheten 
och hållplatsstoppen är två faktorer som bidrar till 
att restiden för bussarna i stadstrafiken förlängs. 
Framkomlighetsproblemen för busstrafiken finns 
framförallt i de centrala delarna. Identifierade sträckor är 
framförallt Västergatan, Nybron, Hamngatan, Kyrkogatan 
och Tullgatan/Västra Åsgatan mellan Västermarksgatan 
och Krongatan. 

På Västergatan där det idag finns ett kollektivtrafikkörfält 
i norrgående riktning har en studie genomförts för att 
se hur effektivt kollektivtrafikkörfält är för de bussar 
som passerar sträckan under en högtrafiktimme. 
Studien visade att bussarna i snitt tjänade ca 3 minuter 
på sträckan med kollektivtrafikkörfält, en sträcka 
på 250 meter. Detta visar på vikten av att prioritera 
kollektivtrafiken i trafiksystemet för att skapa en attraktiv 
kollektivtrafik.

Vad gäller hållplatsstoppen och framförallt på- och 
avstigande resenärer är det ett moment som tar mycket 
tid. Det positiva i detta är att många vill resa med buss 
men problematiken är att många skolelever som har 
ett elevkort väljer att resa korta sträckor, där de istället 
skulle kunna gå eller cykla. Detta är något som påverkar 
punktligheten och därmed även attraktiviteten negativt.

Utöver ovannämnda stråk i de centrala delarna finns det 
andra platser och åtgärder som behöver ses över för att 
förbättra restiden och stärka pålitligheten.

39% män 61% kvinnor

Linje 1, Östra torget, Torshälla (Coop)-Eskilstuna centrum (Fristadstorget)
Färdmedel Buss Bil

Gångavstånd startpunkt 1 (min) 1 (min)

Väntetid 5 0

Restid 21 14

Parkering 0 5 (Vestalen)

Gångtid till målpunkt 2 4

Total restid 29 24

Restidskvot 1,5

Exempel restidskvot för bil och buss.
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6 Strategier  
Kollektivtrafikplanens mål ska uppnås genom att 
öka attraktiviteten och förbättra kollektivtrafikens 
konkurrenskraft så att fler väljer att resa kollektivt. 
Strategierna som presenteras nedan syftar alla till hur vi 
långsiktigt ska tänka för att uppnå de uppsatta målen.

6.1 Framkomlighet 
För att nå fördubblingsmålet för antalet 
kollektivtrafikresenärer krävs att attraktiviteten för 
kollektivtrafiken förbättras genom ökad konkurrenskraft 
gentemot biltrafiken. För att framkomligheten ska vara 
god måste hastighetssänkningar på grund av trängsel 
undvikas.

Bättre framkomlighet har alltså fördelen att 
kollektivtrafiken kan upprätthålla en tillförlitligare tidtabell, 
vilket är av extra vikt kopplat till arbets- och studieplatser. 
För att skapa detta kan nedanstående verktyg användas.

Hållplatsutformning

Minskning av restiden genom förkortad angöringstid, 
prioritering av buss genom val av hållplatstyp och 
utformning. 

Signalåtgärder

Signalprioritering i korsningar, antingen genom 
kollektivtrafiksignaler i kombination med 
kollektivtrafikkörfält eller vanliga trafiksignaler.

Kollektivtrafikkörfält

Längs alla huvudvägar samt stomlinjesträckningar ska 
utrymme så långt som möjligt sparas så att busskörfält i 
båda riktningar kan anläggas vid behov.

Utformning av trafiksystem

Förbättra utrymmet i gaturummet som tas i anspråk av 
kollektivtrafiken och skapa flexibilitet som bland annat 
möjliggör olika fordonsstorlekar och färdvägar. Fokus 
bör läggas på sträckor som har flest antal resenärer och 
stomlinjerna, där framkomlighetsåtgärder för hela stråk 
ska göras.

Trafikreglering

Förbättra framkomlighet genom förändrad reglering 
vid parkeringsplatser, lastplatser, övergångsställen eller 
stopp/väjningsplikter.

Trafikering

Utformning och planering av linjenätet, bland annat 
linjesträckning genom centrum, hållplatsavstånd på ca 
600 m mellan varandra inom stadstrafiken och ca 2000 
m inom landsbygdstrafiken samt åtgärder för minskad 
på- och avstigningstid.

Det är även av vikt att analysera restidskvoter vid 
planering av nyexploatering, restidskvot ska sträva efter 
att vara mindre än 1,5.

Högersvängfält för bussen. 
Torshällavägen-Västergatan (Idunplan).
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6.1.1 Kapacitet i bussen

Ökad kapacitet med större fordon

Ett sätt att öka kapaciteten för att fler resenärer ska kunna 
resa med samma tur är att trafikera fler linjer med större 
fordon, exempelvis ledbuss, vilket innebära att bussarna 
kommer ta mer plats i gaturummet. Vid planeringen 
av införandet av större fordon i linjetrafik behövs det 
säkerställas att utrymmet finns för att bussarna ska kunna 
ta sig fram på ett enkelt sätt.  

Ökad turtäthet

Förbättrad framkomlighet med kortare restid kan också 
ha en positiv effekt i att ett färre antal bussar kan ge 
samma turtäthet. Det skulle innebära att kollektivtrafiken 
kan drivas till lägre kostnad. Den besparingen kan nyttjas 
till att utöka turtätheten eller erbjuda nya busslinjer. 

6.2 Tillgänglighet 
Kollektivtrafiken ska vara användbar och tillgänglig 
oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning eller resor 
med barn. Tillgänglighet omfattar vägen till och från 
hållplatsen, hållplatsens utformning och användbarhet, 
bussens fysiska utformning samt tillgång till plats även 
om resenären färdas med hjälpmedel eller barnvagn och 
kapacitet, såväl som punktlighet, turtäthet och pålitlighet. 

Att uppfylla alla dessa behov ökar konkurrenskraften 
och attraktiviteten, vilket är nödvändigt för att nå de 
uppställda målen.

6.2.1 Pålitlighet och punktlighet

Det är viktigt att möjliggöra för människor att kunna 
resa på önskad tid. Som resenär ska man även kunna 
räkna med att få plats på sin valda avgång och att bussen 
kommer fram på utsatt tid. Det är även viktigt ur ett 
socialt perspektiv att veta att jag som resenär kommer 
komma med på den valda avgången.

6.2.2 Resenärers tillgänglighet  
 till och från hållplatsen

Gångavståndet till hållplats ska eftersträvas vara: 

• Max 400 meter från viktiga målpunkter i staden. 

• Ca 2000 meter mellan hållplatserna på landsbygden. 

• Mindre tidskrävande. Kortare avstånd till en hållplats 
än till parkeringsmöjligheter för bilen, vilket beaktas vid 
nyexploatering.

Anslutningsvägarna för gående och cyklister till och från 
hållplatserna ska vara gena och trygga och därmed bidra 
till att minska restiden för hela resan, inklusive transporten 
till och från hållplatsen.

Fristadstorget
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6.2.3 Resenärers tillgänglighet på hållplatsen 

Hållplatserna ska vara användbara för alla, oavsett 
funktionsnedsättning eller funktionsvariation. 

Cykelparkering ska vid behov finnas i anslutning till 
busshållplatsen. Behovet bör bedömas för varje enskild 
hållplats. 

6.2.4 Bytespunkter mellan transportslag 

Att på ett enkelt sätt kunna byta färdmedel under samma 
resa är avgörande för att uppmuntra ett klimatsmart 
val. Förbättrade möjligheter för att beräkna en resa 
från början till slut, tillsammans med ett smartval av 
färdmedel, gör resan effektiv och miljövänlig. 

I översiktsplanen pekas ett antal bytespunkter ut som har 
potential för ge en bättre tillgänglighet för alla trafikanter. 
De föreslagna bytespunkterna ska fastställas i kommande 
arbeten med de olika kompletterande planerna, d.v.s. 
trafikplanen, cykelplanen, kollektivtrafikplanen och 
gångplanen. Trafikplanen har ansvaret  att utreda vidare  
punkterna och tydliggöra vilka färdmedel som ska 
interagera vid varje punkt och på vilket sätt  det ska lösas.

Se karta ÖP 2030 – Förslag byte mellan transportslag.
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6.3 Trygghet   
Trygghet är en viktig aspekt som kan bli avgörande för 
val av färdmedel då en upplevd otrygghet eller rädsla för 
att utsättas för brott bidrar till att invånarna väljer andra 
transportslag. 

Det är därför viktigt att såväl anslutande gång- och 
cykelvägar, stationen och fordonet fyller kravet på 
trygghet för att skapa goda förutsättningar för alla att 
resa kollektivt. För att nå önskade resultat krävs en bred 
samverkan då ansvaret för olika delar av resan varierar 
mellan olika aktörer.

Drift och underhåll

• Viktigt att belysningen vid stationer/hållplatser och 
utmed anslutande gång- och cykelbanor håller god 
kvalitet

• Viktigt att stråk och platser snöröjs vintertid för att 
skapa goda förutsättningar för människor att resa 
kollektivt. 

Tillförlitligt resesystem

• Ett tillförlitligt resesystem vad gäller linjesträckning, 
turtäthet, punktlighet och vetskapen om att man 
som resenär får plats på bussen är av stor vikt för 
resenärernas trygghet. 

Eskilstuna kommun tillsammans med kollektivtrafik-
myndigheten och aktuell bussentreprenör ansvarar 
gemensamt för att systemet ska upplevas tryggt genom 
bland annat god information vid förseningar samt vid 
större förändringar i systemet.

Bytespunkter

• I planeringen är det viktigt att, i den mån det är möjligt, 
skapa miljöer som inte upplevs öde. Detta är extra 
viktigt under de timmar på dygnet när inte så många 
människor är i rörelse (nattetid/tidig morgon).  
 

Exempelvis kan det handla om att skapa knutpunkter 
för nattbussarna som innebär att de stannar på samma 
ställe i staden. På så vis minskar risken att en resenär 
behöver stå ensam vid en hållplats.

Belysning i Årby.
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6.4 Beteendepåverkande åtgärder  
 – Mobility Managment

För att ställa om vårt transportsystem till ett hållbart 
system och för att uppnå ett effektivt användande 
av stadens infrastruktur behövs ett systematiskt och 
långsiktigt arbete med Mobility Management (MM).

Grundläggande för Mobility management är 
beteendepåverkande åtgärder som exempel: 
information och kommunikation, kampanjer, bilpooler, 
testresenärsprojekt och reserådgivning. 

Det är viktigt att MM är integrerat med övrig planering. 
Den fysiska planeringen och infrastrukturen integreras 
med ett beteendeperspektiv. Hur en plats är utformad 
styr vårt beteende på platsen och hur vi tar oss dit.

Mobility  
Management

Trafik
Management

Infrastruktur

Målgrupp och kampanjer

• Arbetet bör riktas mot de som idag väljer att resa 
med bil. För att kunna nå en viss målgrupp behöver 
det finnas kanaler för kommunikation. När det gäller 
kollektivtrafik är därför åtgärderna ofta kopplade till 
en målpunkt som möjliggör detta t.ex. arbetspendlare 
som reser till sin arbetsplats eller nyinflyttade som 
reser från sin bostad.

• För att det ska vara möjligt att nå rätt målgrupp 
arbetspendlare behöver insatser genomföras i 
samarbete med arbetsplatsen som har tillgång till 
kanalerna. Samarbetet förutsätter att arbetsplatserna 
har incitament att förändra resvanorna hos sina 
anställda.  
 

Här har kommun och region en viktig roll i att 
skapa dessa incitament genom att t.ex. erbjuda 
arbetsplatser hjälp att genomföra kampanjer och 
informationsinsatser och/eller att ställa krav på att 
reseriktlinjer finns på arbetsplatsen och att dessa pekar 
mot kollektivtrafik vid införande av ny kollektivtrafik. 
Arbetsplatsernas roll i det beteendepåverkande arbetet 
är mycket viktig.

• Kampanjer kan också riktas mot andra grupper såsom 
nyinflyttade via utskick eller genom samverkan med 
byggherrar vid nybyggnation. 

Kunskap - Incitament - Värderingar
Information
Kommunikation
Marknadsföring
Samverkan
Samording
Styrmedel

Små investeringar
Snabba åtgärder
Bra kostnads/nyttokvot

ÖP 2030 – Mobility Managment
Källa: Trivector
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6.5 Centrumkärnan 
Ett stort antal bussar passerar genom centrum varje 
dag och resandestatistiken visar att centrum är en viktig 
målpunkt för resenärerna i Eskilstuna. Cirka 20 000 resor 
sker till och från centrum varje vardag. De sträckor som 
är mest trafikerade är Rademachergatan, Drottninggatan, 
Västermarksgatan, Nybron samt Västergatan.

Färdväg

• Befintlig linjeföring för stadstrafiken genom centrum 
bör vara den huvudsakliga linjedragningen då många 
linjer angör viktiga målpunkter som resecentrum och 
Fristadstorget. Dessa målpunkter är viktiga för att 
behålla och locka till sig nya resenärer då det ska vara 
enkelt att byta mellan olika busslinjer och regionaltåg. 

• Linjeföringen av landsbygdslinjernas färdväg genom 
centrum ska ses över för att förbättra restiden för 
bussarna genom centrum.

• Det är viktigt att linjesträckningen genom centrum inte 
låses fast. Det är viktigt att denna fråga får vara levande 
mot bakgrund av att Eskilstuna centrums pågående 
utveckling och den trafiklösning med hållplatser som 
vi har idag kring Fristadstorget. Det är även viktigt att 
hänsyns tas till vistelsekvalitet som bidrar till en hållbar 
stadsutveckling.

Hållplatskvaliteter 

• Väntytor ska utformas så att  väderskydd och 
sittmöjligheter är av hög kvalitet för att öka 
attraktiviteten för resenärerna.

Centrumhållplatser och körvägar  
för både stads- och landsbygdstrafik.
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6.6 Landsbygdstrafik
Resvaneundersökningen visar på högst 
kollektivtrafikandelar för resande till och från 
landsbygdstätorterna. Kollektivtrafikens popularitet i 
landsbygdstätorterna är något att ta fasta på och utveckla 
vidare. Goda restidskvoter samt relativt sett högre 
alternativkostnader för personbil för längre körsträckor 
jämfört med i staden kan vara skäl till det.

• Utveckla landsbygdsstomlinjerna enligt 
översiktsplanen  
 

Linje 8:  
Västermo- Alberga - Eskilstuna C - Hällberga - Ärla 
 

Linje 9:  
Bälgviken - Hållsta - Eskilstuna C – Sundbyholm

• Utveckla trafik längs samtliga primära och sekundära 
stråk enligt översiktsplanen. 

• Standardhöjning av busshållplatser med fokus 
på att stärka attraktiviteten på huvudhållplatsen i 
kommunens serviceorter, samt öka trafiksäkerhet för 
barn vid skolbussresor. Serviceorterna är Kjula, Ärla, 
Alberga, Hällberga och Hållsta. Sundbyholm är en 
utvecklingsnod.

• Tillgång till kollektivtrafik för boende på landsbygden 
är viktig, både för utvecklingen av ett hållbart samhälle 
och för att nå kommunens mål om en attraktiv 
landsbygd.

• En god kollektivtrafik på landsbygden ökar också 
tillgängligheten för invånarna från andra delar 
av kommunen till landsbygdens besöksmål, 
rekreationsområden och arbetsplatser.

• För övrig landsbygd behöver annat trafiksystem 
utvecklas för tillgänglighet, samt möjligheter att 
integrera kollektivtrafiken med andra mobilitetstjänster, 

• Åtgärder för att minska kostnader per personkilometer 
med bibehållet utbud. 

6.7 Regionala resor
Med regionala resor menas här resor till målpunkter 
utanför kommunen. Planering för en kraftigt utvecklad 
regionaltågstrafik pågår inom Mälardalstrafik och nya 
tågfordon har tagits i drift. För att kunna möta den 
stora ökningen av regionaltågsresande som förutses 
behöver Eskilstunas kollektivtrafik svara upp mot denna 
efterfrågan med ett attraktivt erbjudande. De som 
pendlar med regionaltågstrafik har i regel ett Movingo-
kort, vilket även gäller för den lokala kollektivtrafiken 
i båda ändarna av resan, så att ta bussen till och från 
tåget ska vara ett självklart val. Att använda mer mark för 
bilparkeringar vid resecentrum är inte önskvärt i en stad 
med utbyggd kollektivtrafik, så här gäller det att utveckla 
kollektivtrafiken så att den fungerar för arbets- och 
studiependlarens vardag.  

• Stomlinjerna i stads- och landsbygdstrafiken ska ha en 
matningsfunktion mot/från den regionala tågtrafiken.

• Bussens punktlighet är särskilt viktig när byte till en 
regional buss- eller tågavgång ska göras.

• Anpassning av tidtabellerna till tågtrafiken ska ske, 
främst under lågtrafiktid, tidig morgon och sen kväll 
samt för busslinjer med glesare turtäthet för att 
undvika långa väntetider.

• Särskild planering för god koppling för tunga flöden 
ska ske, t ex resecentrum -Mälarsjukhuset. 

• Övriga tunga flöden att planera för är arbetspendling 
till Stockholm samt till och från Västerås. Med en 
utvecklad regionaltågstrafik kan fler relationer komma 
att bli betydelsefulla varför resandeutvecklingen måste 
följas och busstrafiken anpassas till den.

• Skyltning och vägvisning till de olika hållplatslägena 
vid resecentrum ska förbättras så att det går snabbt 
och smidigt att ta sig till rätt hållplats även för 
sällanresenärer från annan ort. Möjligheten att nyttja 
reseappar för detta ska också användas.

• Hållplatserna vid resecentrum ska ses över ifråga om 
väderskydd och kapacitet för resenärerna.
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6.8  Nästa nivå av kollektivtrafiksystem
Resandeutveckling inom stadstrafiken, framförallt 
utmed de starkaste stråken indikerar på att det under de 
kommande tio åren kommer att vara aktuellt att införa 
ett mer kapacitetsstarkt alternativ för att klara av den 
resandeutveckling som det planeras för. En högkvalitativ 
kollektivtrafik bidrar även till att öka fastighetsvärdena och 
locka fram nya investeringar. 

I Eskilstuna skulle exempelvis ett BRT-system (Bus 
Rapid Transit) eller spårvagn kunna bli stommen i 
kollektivtrafiken och bli en del av stadens ”varumärke”, 
och därmed bli en självklar och välkänd del av 
stadsbilden. Vad som kännetecknar ett BRT-system 
är dess tydliga identitet, gena linjeföringar, separata 
körfält och prioritet i korsningar som bidrar till att öka 
attraktiviteten. Malmö har idag en BRT-linje och fler 
städer så som Örebro, Karlstad och Västerås har planer 
på att införa detta. 

För detta krävs det till en början djupare studier över 
vilka sträckor och vilket kollektivtrafiksystem som är bäst 
lämpat att införa i Eskilstuna och när det kan bli aktuellt. 

• Stomlinjesträckningarna ska utredas med avseende 
på vilka möjligheter som finns för att uppgradera till 
ett kapacitetsstarkare system. Om inte möjlighet finns 
för uppgradering längs de nuvarande sträckningarna 
behöver det tas med i planeringen av framtida 
linjesträckningar.

• För att framtidssäkra Eskilstunas kollektivtrafiksystem 
behöver utrymme säkras längs strategiska sträckor, 
främst stomlinjesträckningarna.

• Djupare studie behöver göras  av vilket 
kollektivtrafiksystem som är bäst lämpat att införa i 
Eskilstuna och vilka sträckor som skulle beröras. 

BRT Malmöexpressen
Bild: Trivector
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7 Ansvar och genomförande
För att kollektivtrafikplanen ska få slagkraft behövs 
en väl fungerande process för dess spridning 
och implementering inom kommunen och dess 
samverkansparter. Åtgärderna enligt handlingsplanen 
behöver utvärderas löpande utifrån måluppfyllnad och 
aktuell prioriteringsordning. Nedan beskrivs förslag 
till ansvar och organisation samt för uppföljning och 
redovisning.

7.1 Ansvar och organisation 
Följande ansvarsfördelning och organisation föreslås för 
implementering och genomförandet: 

Stadsbyggnadsnämnden: 

• Antar kollektivtrafikplanen. 

• Tar minst en gång per mandatperiod ställning till om 
kollektivtrafikplanen är aktuell eller skall revideras. 

• Ger förutsättningar ifråga om resurser för 
verksamhetens arbete med genomförande av åtgärder 
enligt kollektivtrafikplanen.

• Ansvarar för att kontroll och utvärdering av 
genomförda åtgärder genomförs och årligen 
redovisas.

• Ansvarar för att processen med att årligen utveckla 
projekt och åtgärder utifrån gjorda erfarenheter 
genomförs och att erfarenheterna används för att driva 
utvecklingen inom målområdena framåt.

Stadsbyggnadsförvaltningen:

• Gruppen för hållbara transporter ska följa upp och 
verka för att de åtgärder som finns framtagna i 
trafikrelaterade styrdokument och årsplaner blir 
genomförda, vilket innebär att kollektivtrafikplanen 
följs upp av denna grupp. Gruppen ansvarar även för 
att initiera revideringar av handlingsplaner när det är 
aktuellt. Trafikavdelningen ansvarar över att bevaka  
genomförda åtgärder kopplat till kollektivtrafikplanen. 

Ansvar för enskilda utredningsbehov och åtgärder 
presenteras i handlingsplanen.

Processutvecklingsgruppen Hållbar samhällsbyggnad

För processen tillgodose behovet av hållbar 
samhällsbyggnad finns sju huvudprocesser 
definierade. Kollektivtrafiken ingår i huvudprocessen 
tillgodose behovet av transporter med syftet att 
skapa förutsättningar för ett hållbart transportsystem 
genom effektiv infrastruktur som används smart och 
att tillgodose behovet av hållbar allmän och särskild 
kollektivtrafik samt övriga upphandlade transporter. 
Processmålen som gäller är att andelen gång, cykel och 
kollektivtrafik ska öka (mål 2021 60%), antal resor med 
lokal kollektivtrafik (stad och landsbygd), antal resor med 
regional tågtrafik, Nöjd Kundindex (NKI) kollektivtrafik. 

Processutvecklingsgruppen leds av miljö- och samhälls-
byggnadsdirektören samt stadsbyggnadsförvaltningens 
chef. 

Gruppen består av ansvariga för huvudprocesserna med 
deltagare från hela kommunkoncernen. Vid mötena 
följs processerna upp och behov av utvecklingsarbete 
hanteras. 

7.2 Trepartsamverkan
Eskilstuna kommun har ett samarbetsavtal med 
Region Sörmland och trafikföretaget i form av en 
trepartssamverkan.   Parter från alla tre verksamheter 
deltar i arbetet med att utveckla kollektivtrafiken i 
Eskilstuna kommun.

I grunden för förändring i trafikutbudet 
ligger kommunens tillköpsbeställning som 
Stadsbyggnadsnämnden årligen fattar beslut om, men 
de slutgiltiga tidtabellerna är resultatet av samverkan 
mellan Eskilstuna kommun, Region Sörmland och 
trafikföretaget. 

Behov, strategiska analyser av utveckling och 
reseunderlag samt det faktiska resmönstret vävs ihop 
med resenärernas synpunkter och yttre förutsättningar, 
vilket ligger till grund för tillköpsbeställningen.

1 januari 2019 bildades Region Sörmland som då övertog 
rollen som regional kollektivtrafikmyndighet, RKM, 
från den tidigare regionala kollektivtrafikmyndigheten, 
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. 
För kunder och medborgare används Sörmlandstrafiken 
som varumärke. Uppdraget är att identifiera och möta 
invånarnas behov av kollektivt resande. 

Beslut gällande regionala kollektivtrafiken tas av 
Regionala Utvecklingsnämnden, RUN, med ansvar för 
området Hållbar Regional Utveckling. Nämnden ska 
inom sina ansvarsområden samverka med andra aktörer 
för en hållbar utveckling i ett storregionalt perspektiv. 
Nämnden upprättar förslag till länsplaner för regional 
transportinfrastruktur. Eskilstuna kommuns prioriteringar 
och ställningstaganden för kollektivtrafiken ligger till 
grund för de politiker från Eskilstuna kommun som är 
med och fattar beslut i RUN. 

• Eskilstuna kommun: 
Beställare. Eftersom kommunen betalar trafiken kan 
kommunen besluta om förändringar, effektiviseringar, 
linjedragning, turtäthet, hållplatser etc. Det görs 
varje år genom att kommunen lämnar in en 
tillköpsbeställning till Region Sörmland. Eskilstuna 
kommuns kostnad för den allmänna kollektivtrafiken 
var år 2019 114 miljoner kronor.

• Region Sörmland(Sörmlandstrafiken): 
Har som RKM det samlade ansvaret för kollektivtrafiken 
i länet enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik. 
Kundtjänst, trafikinformation, samordna upphandlingar, 
avtalsuppföljning, planera tidtabeller, ta fram förslag för 
riktlinjer för kollektivtrafikens prissystem och färdbevis 
inför beslut i regionfullmäktige.  

• Transdev:  
Nuvarande trafikföretag som Region Sörmland har avtal 
med. Transdev vann även upphandlingen för kommande 
avtalsperiod december 2020 – december 2030. 
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I och med regionbildningen tecknades en 
överenskommelse mellan Eskilstuna kommun och 
Region Sörmland, där samverkan ingår och är ledordet 
för att säkerställa den övergripande inriktningen för hela 
länets kollektivtrafik, samt för att uppfylla åtaganden 
gällande både allmän och särskild kollektivtrafik.

Överenskommelsen styr parternas roller och ansvar 
samt kostnadsfördelning som t.ex planeringsprocess, 
kommunernas inflytande, regionens ansvar, tekniska 
system, depåer och hållplatser, försäljningskanaler 
samt statistik. För att uppnå bästa möjliga resultat och 
effektivitet krävs samsyn och samverkan mellan berörda 
parter, och därav finns ett separat samverkansavtal som 
styr formerna för ett så kallat trepartsamarbete. 

7.3 Uppföljning och redovisning
De åtgärder, projekt eller utredningar som föreslås i 
kollektivtrafikplanen bedöms som viktiga men är ändå 
inte tillräckliga för att nå uppsatta mål. Detta kräver 
fortsatt identifiering och genomförande av nya projekt. 
Kollektivtrafikplanens handlingsplansdel är ett mer 
levande dokument som kan bearbetas under åren utifrån 
erfarenheter, nya projekt och åtgärder. Detta innebär 
att handlingsplanen behöver kompletteras med nya 
åtgärder som ligger i linje med uppfyllandet av ställda mål 
allteftersom föreslagna utredningar genomförts. 

De indikatorerna som används för att mäta 
måluppfyllnaden är:

Mål 1 – Fördubbling av resandet:

• NKI- Nöjd kundindex.

• Antalet resenärer i stads- respektive 
landsbygdstrafiken, uppdelat på betalande resenärer, 
elevkort mm.

• Beläggningsgrad på bussarna.

• Punktlighet.

• Medelhastighet för stomlinjerna.

• Restidskvoter.

• Kostnad till följd av kvarstående 
framkomlighetsbegränsningar i systemet.

• Andel hållplatser med väderskydd – storlek, kvalitet, 
lämplighet för platsen.

• Resvaneundersökning, RVU.

Mål 2 – Inkluderande kollektivtrafik: 

• Avstånd till kollektivtrafik från bostaden.

• Andel hållplatser med belysning. 

• Andelen hållplatser som är tillgänglighetsanpassade 
där kommunen är väghållare.

• Antalet platser för pendlarparkering till cykel och bil.

• Utbyggnad av realtidsinformation.

• Andel kvarlämnade resenärer per linje.

• Andel män respektive kvinnor som reser i 
kollektivtrafiken. 

• Utvärdering av trygghetsindex i NKI-undersökning för 
uppföljning och åtgärder av brister.

Mål 3 – Fokus på arbets- och studieplatser: 

• Andel med god tillgång till arbets- och 
utbildningsplatser med kollektivtrafik.

• Färdmedelsfördelning till större arbets- och 
studieplatser.

7.4 Projektgrupp för  
 kollektivtrafikplanens framtagande
Arbetet med kollektivtrafikplanen har bedrivits 
i projektform inom Eskilstuna kommun 
stadsbyggnadsförvaltning och i dialog med Region 
Sörmland och trafikföretaget Transdev.

Styrgrupp: 

Jacob Lithammer, chef planavdelningen

Mats Hällnäs, chef utvecklingsenheten

Tomas Bonér, chef trafikavdelningen

Arbetsgrupp: 

Linus Andersson, projektledare/planavdelningen

Carina Källkvist, planavdelningen

Jani Körkkö, trafikavdelningen

Samuel Deivard, trafikavdelningen

Mabel Peña, utvecklingsenheten

Eva Lehto, kommunledningskontoret
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Inledning
Handlingsplanen styr Eskilstuna kommuns kollektivtrafik 
och beskriver hur kommunen ska arbeta med 
kollektivtrafiken för att långsiktigt kunna uppnå ett mer 
hållbart, tillgängligt och trafiksäkert transportsystem fram 
till 2030. 

Genom de strategier och mål som är givna i 
kollektivtrafikplanen ska kollektivtrafiken utvecklas 
för att leda till en fördubbling av resandet, vara 
mer inkluderande och tillgänglig för alla samt ökad 
tillgänglighet till arbets- och studieplatser.

I denna handlingsplan presenteras åtgärder och 
identifierade utredningsbehov kopplade till de framtagna 
målen som tillsammans ska bidra till en attraktivare 
kollektivtrafik och uppnå målen. 

Flera av de identifierade utredningsbehoven kommer 
att kräva samverkan med Region Sörmland samt andra 
aktörer. Vissa utredningar kan även ha ett regionalt 
intresse.

Måluppfyllanden av uppsatta mål följs upp via indikatorer 
som är kopplade till respektive mål.

Planeringsperiod
Handlingsplanen bygger på förutsättningarna i 
kollektivtrafikplanens strategidel och beskriver mer i 
detalj de utredningar och åtgärder som planeras fram till 
2030. Kollektivtrafikplanens strategidel och handlingsplan 
bygger i sin tur på kommunens översiktsplan, trafikplan 
och klimatplan samt kollektivtrafikmyndighetens 
trafikförsörjningsprogram. Trafikförsörjningsprogrammet 
beskriver förutsättningarna för kollektivtrafiken i hela 
Sörmland.

Investeringsprocess
Resultaten från de utredningarna som presenteras under 
utredningsförslag och åtgärder kommer bland annat att 
handla om att åtgärder i gatumiljön kommer att behöva 
genomföras för att stärka kollektivtrafikens attraktivitet. 

För att en åtgärd på det kommunala vägnätet ska 
kunna genomföras krävs det att åtgärderna lyfts in i den 
kommunala investeringsbudgeten. 

Så här är investeringsbudgetprocessen upplagd:

• April 
Beslut i nämnder (stadsbyggnadsnämnden, SBN 
och Torshälla stads nämnd, TSN). De beslutar om 
storleksnivån på ram-investeringar och mindre 
projektinvesteringar. De stora objekten (över 5 Mnkr) är 
namnsatta. Beslutet föregås av arbete under hösten/
vintern innan. Godkänns av ledningsgrupp innan 
det skickas till nämnd. Raminvesteringar och mindre 
projektinvesteringar är kända till storlek och plats men 
ingår inte i beslutet som tas i nämnder.

• Juni 
Beslut i fullmäktige i samband med beslut om 
årsplan. Där beslutas det om storleksnivån på ram-
investeringar och mindre projektinvesteringar. De stora 
objekten (över 5 Mnkr) är namnsatta.

• Oktober 
Beslut i nämnder. Objektspecifik uppdelning av mindre 
projektinvesteringar och ram-investeringar.

• Investeringsbegäran lämnas till chef över Projekt och 
GIS-avdelningen, stadsbyggnadsförvaltningen, när 
som helst under året. För att de ska komma med i 
kommande års beslut behöver investeringsbegäran 
lämnas in senast i november. Investeringsbegäran ska 
finnas för varje objekt då de ska ingå som bilaga till 
nämndernas beslut i oktober. De redovisas dock till 
nämnd redan inför beslutet i april.

Löpande trafikutvecklingsarbetet
Det löpande trafikutvecklingsarbetet för utbud och 
utredningar inom trepartssamverkan beskrivs i figuren 
nedan. Arbetsgruppen sammanställer utvecklingsförslag, 
bland annat utifrån inkomna synpunkter, resandestatistik 
och planerad bostadsbebyggelse och prioriterar dessa 
gemensamt årligen. 

Framtagna utvecklingsförslag presenteras på 
stadsbyggnadsnämndens nämndberedning under 
hösten innan de slutförs och sammanställs till en 
tillköpsbeställning. Stadsbyggnadsnämnden fattar 
varje år i maj beslut om vilka utvecklingsförslag 
som ska verkställas genom tillköpsbeställningen.

Det löpande trafikutvecklingsarbetet.

Juni/Juli Juni/JuliÅrsskifte

Nya utvecklingsförslag tas fram inom 
trepartssamverkan. Tillköpta utredningar 
genomförs, statistik och resande analyseras.

Region Sörmland och trafikföretag beräknar 
kostnader för framtagna utvecklingsförslag 
till tillköpsbeställning.

Årlig presentation av utvecklingsförslag i 
nämndberedning inför kommande planeringsperiod. 
Sker under oktober/november.

Stadsbyggnadsnämnden fattar formellt beslut om 
kommande utredningsarbete och trafikförändringar 
(tillköpsbeställning), senast 31 maj.
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Processbeskrivning, utveckling av kollektivtrafik

Utredningsbehov

Kommunen arbetar löpande med trafik- och stadsutveckling vilket kan leda till ett förändringsbehov av 
kollektivtrafiken. Utredningsbehov identifieras bland annat genom synpunkter från invånare, politiska beslut, 
uppföljning av befintlig trafik och det utvecklingsbehov som kan uppstå till följd av trafik- och stadsutveckling.

Utredningsarbete

Identifierade utredningsbehov kan i olika grad arbetas vidare med för att mynna ut till åtgärdsförslag. Vissa arbeten 
slutar i en förstudie medan andra realiseras.

Åtgärder och prioritering

Åtgärdsförslag viktas mot varandra med hjälp av framtagna nyckeltal på kostnadseffektivitet och genomförbarhet som 
vägs samman till nytta för förbättring av kollektivtrafiken. 

Åtgärdsförslag som tagits fram presenteras sedan för politiska nämnden som fattar beslut om åtgärder ska 
genomföras. 

Genomförande

Beroende på vilken typ av åtgärd som fattats beslut om kan arbetsgången se olika ut. Allt ifrån förändring av 
trafikutbud, inköp av utrustning och tjänster till åtgärder i den fysiska gatumiljön.

Uppföljning

Kvartalsvis följa upp nyckeltal som presenteras i kollektivtrafikplanen samt vilka åtgärder som genomförts enligt 
handlingsplanen. Sammanställs i ett kollektivtrafikbokslut som följs upp av kommunens grupp för Hållbara transporter.

Utredning

Åtgärder

Prioritering

Genomförande

Uppföljning

1
2

3

1
2

3

% % %
1

2
3

Sida 436 (550)



Kollektivtrafikplan - Handlingsplan

5

REMISSVERSION

Utredningsbehov och åtgärder
Nedan presenteras utredningsbehov och åtgärder som ska genomföras för att nå upp till de uppställda målen. De 
utredningsbehov och åtgärder som presenteras är kopplade till respektive mål och vilka indikatorer som bidrar till att 
följa upp målet. 

Prioritering av åtgärder har skett i arbetsgruppen för kollektivtrafikplanen. Åtgärder i handlingsplanen och 
prioriteringsordningen kan komma att förändras utifrån genomförda utredningar och åtgärder.

Mål
Uppnå fördubblingsmålet, dvs minst 10 miljoner bussresenärer/år senast 2030, med syfte att uppnå 
färdmedelsfördelningsmålet om minst 61 % gång, cykel och kollektivtrafik.

Strategier:

• Uppnå fördubblingsmålet, dvs minst 10 miljoner bussresenärer/år senast 2030, med syfte att uppnå 
färdmedelsfördelningsmålet om minst 61 % gång, cykel och kollektivtrafik.

• Landsbygdstrafik

• Regionala resor

• Nästa nivå av kollektivtrafiksystem

Utredningsbehov:

• Utreda var framkomlighetsåtgärder bör genomföras för att förbättra restidskvoter mellan strategiska målpunkter 
(Planavdelningen). Prio 1 

• Utreda framtida satsningar på en mer kapacitetsstark kollektivtrafik på utvalda sträckor (Trafikavdelningen). Prio 1

• Utreda möjligheten att införa påstigning i alla dörrar (Trafikavdelningen). Prio 1

• Hållplatser som har mindre än 600 meter mellan varandra utmed samma linjesträckning ska utredas. En 
utredning ska kartlägga om det finns hållplatser som kan slås samman eller helt tas bort i syfte att minska restiden 
(Planavdelningen eller Trafikavdelningen). Prio 2

• Att utreda kapaciteten vid införandet av större fordon eller fler turer i trafiksystemet för att möjliggöra ett ökat 
resande enligt fördubblingsmålet utmed prioriterade stråk (Planavdelningen eller Trafikavdelningen). Prio 2.

Åtgärder:

• Ta fram en plan för utbyggnad av framkomlighetsåtgärder och tidsbesparingar för bussen på sträckor där 
framkomligheten är låg (Planavdelningen). Prio 1.

• Ta fram prioriteringsnycklar för kollektivtrafikåtgärder. (Planavdelningen eller Trafikavdelningen). Prio 1.

• Kampanjer, marknadsföring och arbetsplatsprojekt för att öka andelen hållbara transporter (Trafikavdelningen). 
Prio 1.

• Löpande arbete med linjeförändringar utifrån nya behov inom trepartssamverkan med Sörmlandstrafiken och 
trafikföretaget. (Trafikavdelningen). Prio 1. 

• Ta fram en åtgärdsplan för att säkra hela resan, dvs. utveckla bytespunkter, realtidsinformation, gång- och 
cykelvägar, till och från hållplats mm (Planavdelningen eller Trafikavdelningen). Prio 2.

• Ta fram en manual för utformning av farthinder och beläggningar för busstrafik i stadsmiljö (Planavdelningen eller 
Trafikavdelningen). Prio 3.

Indikatorer:

• NKI – Nöjd kund index

• Antal resenärer i stads- respektive landsbygdstrafiken, uppdelad på betalande resenärer, elevkort mm.

• Beläggningsgrad på bussarna

• Punktlighet

• Medelhastighet för stomlinjerna

• Restidskvoter

• Kostnad till följd av framkomlighetsbegränsningar i systemet

• Utbyggnad av realtidsinformation

• Andel hållplatserna med väderskydd– storlek, kvalitet, lämplighet för platsen.

• Resvaneundersökning (RVU)
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Mål
Att utveckla en mer inkluderande kollektivtrafik där tillgänglighet, jämställdhet och trygghet ligger i fokus.

Koppling till strategier för:

• Tillgänglighet

• Trygghet

• Beteendepåverkande åtgärder 

• Landsbygdstrafiken

• Regionala resor

Utredningsbehov: 

• Identifiera brister i gång- och cykelinfrastrukturen till och från hållplatser utifrån trygghet, genhet och närhet. 
Prioritering sker efter nuvarande resandetal och potentiella resenärer (Planavdelningen). Prio 1.

• Löpande utreda vilka linjer och turer som frekvent lämnar resenärer på hållplatser (Trafikavdelningen). Prio 1.

• Översyn av tänkbara effektiviseringar av befintliga stadslinjer inklusive servicelinjen med anledning av bebyggelse 
och beläggning (Trafikavdelningen). Prio 1.

• Utreda möjlighet att införa anropstyrd kollektivtrafik (Trafikavdelningen). Prio 1.

• Utred vilka hållplatser som ska förses med realtidsskyltar (Trafikavdelningen). Prio 2.

• Utred lämpliga bytespunkter för bil och cykel till busshållplats (Planavdelningen). Prio 2.

• Utred och följ upp fria resor 65+ (Trafikavdelningen). Prio 2.

• Förstudie/Utred införande av en ringlinje i Eskilstuna tätort (Trafikavdelningen). Prio 3.

• Utred vilka kvarvarande hållplatser som ska tillgänglighetsanpassas (Trafikavdelningen). Prio 3.

Åtgärder:

• Ta fram en prioriteringslista över vilka hållplatser som ska förses med realtidsskyltar (Trafikavdelningen). Prio 2. 

• Öka antalet cykelparkeringar i anslutning till hållplatser. Minst 20 % av hållplatserna som ligger mer än 3 km från 
centrum ska förses med cykelparkering (Planavdelningen). Prio 2.

• Initiera trygghetsökande åtgärder till och från hållplatser utifrån identifierade brister. (Eskilstuna kommun, 
Planavdelningen eller trafikavdelningen) Prio 2. 

• Ta fram en hållplatshandbok för stads respektive landsbygdshållplatser (Planavdelningen). Prio 3.  

• Ta fram en prioriteringslista över vilka hållplatser som ska tillgänglighetsanpassas (Trafikavdelningen). Prio 3.

Indikatorer:

• Avstånd till kollektivtrafik från bostaden

• Andel hållplatser med belysning

• Andel män respektive kvinnor som reser i kollektivtrafiken

• Resultat av trygghetsindex i NKI-undersökning

• Andel hållplatser som är tillgänglighetsanpassade där kommunen är väghållare

• Antal platser för pendlarparkering till cykel och bil

• Andel kvarlämnade resenärer per linje
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Mål
Ökad tillgänglighet till arbets- och utbildningsplatser såväl som inom Eskilstuna som storregionalt. 
Fler jobb, fler i jobb.

Koppling till strategier för:

• Framkomlighet

• Tillgänglighet

• Trygghet

• Beteendepåverkande åtgärder

• Landsbygdstrafiken 

• Regionala resor

Utredningsbehov:

• Utreda vilka åtgärder som krävs för att bussen ska vara ett attraktivt alternativ för arbets- och studiependlare 
(Trafikavdelningen). Prio 1.

• Kartläggning och översyn av elevkortet (Trafikavdelningen). Prio 1.

• Utred hur den lokala busstrafikens tidtabell ska anpassas till den regionala kollektivtrafiken (Trafikavdelningen).  
Prio 2. 

• Utred möjligheterna att genom differentierad skolstart omfördela resandet under högtrafik (Trafikavdelningen). 
Prio 2.

Åtgärder:

• Kampanjer, marknadsföring och arbetsplatsprojekt för att öka andelen hållbara transporter (Trafikavdelningen)  
Prio 1.

• Anpassa kollektivtrafiken i Eskilstuna till den regionala kollektivtrafiken (Trafikavdelningen).Prio 1.

• Anpassa kollektivtrafiken till arbets- och studietider (Trafikavdelningen). Prio 1.

Indikatorer:

• Andel med god tillgång till arbets- och utbildningsplatser med kollektivtrafik

• Färdmedelsfördelning till större arbets- och studieplatser
 

Sida 439 (550)



Sida 
1 (4)

Vår handläggare 
claes-urban.bostrom@kungsor.se 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Revisionsrapport - Förstudie 
kommunstyrelsens styrning och uppföljning av 
kommunens digitala utveckling 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget. 

Sammanfattning 
Revisionen har gjort en förstudie kopplad till kommunens digitala 
utveckling där de framför en del synpunkter. Dessa kommenteras under 
rubriken Ärendebeskrivning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Revisionsrapport - Förstudie kommunstyrelsens styrning och uppföljning av 
kommunens digitala utveckling 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-12 (2021-04-12) 
Revisionsrapport � Förstudie kommunstyrelsens styrning och uppföljning av 
kommunens digitala utveckling 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Fredrik Bergh 
Lena Dibbern 
 

Claes-Urban Boström 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-04-08 
Ert datum 

Diarienummer 
KS 2021/146 
Er beteckning 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 04 

Organisationsnr 
212000-2056 

Sida 440 (550)

http://www.kungsor.se/


 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-04-08 
Ert datum 
 

Sida 
2 (4) 

Diarienummer 
KS 2021/146 
Er beteckning 
 

Ärendebeskrivning 
 
Att den digitala utvecklingen går fort och en rad försök och projekt pågår i 
hela kommunsverige. Den digitala framtiden är rätt komplicerad och det 
diskuteras väldigt mycket mellan oss samverkanskommuner i KAKS 
(Kungsör, Arboga, Köping och Surahammar) och VMKF (Västra 
Mälardalens Kommunal Förbund). 
Kungsörs kommun i samverkan med övriga i KAKS kommer aldrig att 
kunna vara ledande i den digitala utvecklingen utan vi måste förlita oss på 
att större kommuner tar en sådan roll så att vi sedan kan omvärldsbevaka 
och plocka åt oss av det som kan vara något för oss. 
Vi har även en samarbetspartner till som Kungsörs kommun är delägare i 
och det är Inera AB. Inera AB har organiserat om en del och ganska nyligen 
sjösatt en kommunavdelning som är till för att möta upp kommunernas 
behov av den framtida digitala utvecklingen. Inera AB har ett dilemma och 
det är att de inte kan konkurrera på den fria marknaden så det en kommun 
idag kan upphandla på den privata marknaden kan inte Inera konkurrera 
med. Men det finns mycket som kan göras utifrån kommunspecifika 
områden som man nu tittar på. 
På väg fram för politiskt beslut är också ett arbete som utgår ifrån en rapport 
som KPMG har uppdragits att göra för något år sedan och som är kopplat 
till hur VMKF ska fungera och vilket behov kommunerna har idag mot den 
beställning som görs varje år. Men också hur VMKF ska styras och/eller 
organiseras. 
Revisionen har i punktform listat några saker de anser brister och nedan 
finns kommunstyrelsens kommentarer efter varje punkt. 

• Det saknas idag fortfarande politiskt antagna kommunövergripande 
styrinstrument som främjar Kungsörs kommuns digitala utveckling. 
Styrinstrument som ska ligga till grund för verksamheternas 
strategier för den egna verksamhets- och digitala utvecklingen. 
Styrinstrument som tydliggör principiella frågor som är 
gemensamma för hela kommunen.  
Svar: Ja, dessa saknas men det är heller inte riktigt möjligt att anta 
sådana innan man vet vart man ska och vad som är möjligt. Om vi 
delar upp digitaliseringen i olika delar så kan vi konstatera att det 
krävs en digital infrastruktur för att göra det möjligt att klara en 
digital omställning. Då måste vi veta vad vi ska ställa om till så vi 
vet vilken digital infrastruktur vi behöver. Sen är det vilket arbetssätt 
och vilken verksamhetsutveckling vill vi se. Utifrån det kan vi sedan 
bestämma oss för vilken digitalisering som kan hjälpa oss att nå dit.  
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 VMKF:s uppdrag är tydligt definierat i både förbundsordning, 
basöverenskommelser och SLA:s. Dock motsvarar uppdraget inte 
kommunens nuvarande behov inom digitaliseringsområdet. 
Kommunen behöver se över sitt behov och se över 
överenskommelsen med VMKF. 
Svar: Detta pågår och inom kort kommer ett ärende att passera 
kommunstyrelsen i Kungsör, Arboga och Köping med likalydande 
innehåll som lyfter upp fem punkter som vi måste jobba vidare med 
för att få till en utveckling av VMKF och samarbetet med och 
mellan kommunerna. Här finns en problematik som innebär att om 
våra tre kommuner har olika behov så förlorar vi lite av effekten att 
ha det samordnat i ett förbund. Det behov som fanns när förbundet 
startade 2005/2006 är inte samma behov som finns idag vilket 
innebär att en omställning måste ske. Sen är frågan om det som 
levereras idag ändå behövs eftersom det efterfrågas så måste vi 
antingen göra avkall på något av de möjliga tjänsterna, öka VMKF:s 
kapacitet, köpa tjänsten från annan aktör eller skaffa kompetensen 
och resurserna i kommunerna. 

• Kommunen behöver stärka den egna kompetensen avseende 
digitalisering. Det finns idag ingen i organisationen som har 
uppdraget att stödja verksamheterna avseende digitalisering. 
Socialförvaltningen rekryterar istället en egen IT-strateg för sin egen 
digitala utveckling. Ingen finns som ser till helhetsbehovet inom 
kommunen och är motpart till IT-avdelningen på VMKF. Något som 
strider mot tecknade överenskommelser med VMKF. 
Svar: Kungsör, Arboga och Köping gick samman och anställde en 
gemensam IT-strateg som inte längre är kvar i sin tjänst. Just nu 
pågår diskussion mellan kommunerna om hur vi även i 
fortsättningen ska kunna samverka i denna fråga och om vi ska 
samverka. Att socialförvaltningen anställt en egen IT-strateg är helt 
korrekt och nödvändigt. Det är inom socialförvaltningen störst 
omställning sannolikt kommer att ske när det gäller 
verksamhetsutveckling. Även skolan är i stort behov av en IT-strateg 
för sin verksamhetsutveckling men för detta saknas resurserna idag. 
Så även om vi hittar en gemensam lösning mellan våra kommuner så 
kommer nog socialförvaltningarna och skolförvaltningarna i 
respektive kommun att titta på specifik verksamhetsutveckling inom 
sina verksamhetsområden och behöver då också specifik kompetens. 
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• Verksamheterna är väl förtrogna med sina respektive processer men 
saknar den tekniska kompetensen. Nätverk har därför skapats med 
övriga kommuner som ingår i VMKF för att öka 
beställarkompetensen gentemot IT-avdelningen.  
Svar: Även här pågår en rad diskussioner om hur vi ska kunna möta 
behoven på bästa möjliga sätt. Vid större upphandlingar av system 
bör en projektledare anställas med kunskap om verksamheternas 
behov. Detta kan leda till att vi inte upphandlar gemensamma system 
då förutsättningen för gemensamma system är att vi även jobbar mer 
likriktat vilket vi inte med garanti gör. Att då ställa om en hel 
verksamhets sätt att arbeta kan bli betydligt mer kostsamt än att 
upphandla två system. 

• Nuvarande riktlinjer från 2018 avseende systemförvaltning och för 
anskaffning av IT behöver ses över. Dessutom behöver rutiner tas 
fram som säkerställer att uppgifterna om vem som är 
systemförvaltare hålls uppdaterade och aktuella. 
Svar: Första punkten där vi är helt överens
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Till  
Kommunstyrelsen 
 
För kännedom 
Kommunfullmäktige  
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Förstudie kommunstyrelsens styrning och uppföljning av kommunens digitala utveckling 

Kungsör kommuns revisorer har genomfört en förstudie av kommunstyrelsens styrning och 
uppföljning av kommunens digitala utveckling. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 

Utvecklingen av digitaliseringen har varit snabb de senaste decennierna och haft stor betydelse för 
samhällsutvecklingen. Kommunerna behöver tillvarata de möjligheter som digitaliseringen ger för 
att klara välfärdens framtida finansiering och tillmötesgå människors förväntningar. 

Kommunstyrelsens roll är att ha en övergripande styrning och prioritering över den digitala 
utvecklingen samt ge nämnderna förutsättningar att utveckla digitaliseringen inom verksamheterna.  

Vid en granskning som genomfördes 2014 kunde konstateras att de centrala övergripande 
styrdokumenten såsom strategier och policys var gamla och behövde uppdateras. Bedömningen 
gjordes att IT-frågan inte var prioriterad på central nivå och att de övergripande styrdokumenten 
inte hade kraft och styrförmåga längre ner i organisationen.  

Revisorerna har bland annat genom den grundläggande granskningen följt frågan om den digitala 
utvecklingen i kommunen. Revisorerna bedömer att det finns en risk för att kommunstyrelsens 
styrning av den digitala utvecklingen inte är tillräckligt tydlig.  

För att bedöma om en fördjupad granskning ska göras har revisorerna beslutat att genomföra en 
förstudie av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av kommunens digitala utveckling. 
Resultatet av förstudien visar att: 

• Det saknas idag fortfarande politiskt antagna kommunövergripande styrinstrument som 
främjar Kungsörs kommuns digitala utveckling. Styrinstrument som ska ligga till grund 
för verksamheternas strategier för den egna verksamhets- och digitala utvecklingen. 
Styrinstrument som tydliggör principiella frågor som är gemensamma för hela 
kommunen.  

• VMKF:s uppdrag är tydligt definierat i både förbundsordning, basöverenskommelser och 
SLA:s. Dock motsvarar uppdraget inte kommunens nuvarande behov inom 
digitaliseringsområdet. Kommunen behöver se över sitt behov och se över 
överenskommelsen med VMKF.  

• Kommunen behöver stärka den egna kompetensen avseende digitalisering. Det finns idag 
ingen i organisationen som har uppdraget att stödja verksamheterna avseende 
digitalisering. Socialförvaltningen rekryterar istället en egen IT-strateg för sin egen 
digitala utveckling. Ingen finns som ser till helhetsbehovet inom kommunen och är 
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motpart till IT-avdelningen på VMKF. Något som strider mot tecknade 
överenskommelser med VMKF. 

• Verksamheterna är väl förtrogna med sina respektive processer men saknar den tekniska 
kompetensen. Nätverk har därför skapats med övriga kommuner som ingår i VMKF för 
att öka beställarkompetensen gentemot IT-avdelningen.  

• Nuvarande riktlinjer från 2018 avseende systemförvaltning och för anskaffning av IT 
behöver ses över. Dessutom behöver rutiner tas fram som säkerställer att uppgifterna om 
vem som är systemförvaltare hålls uppdaterade och aktuella. 

Kommunrevisionen emotser svar senast 2021-04-30 på vilka konkreta åtgärder kommunstyrelsen 
har för avsikt att vidta med anledning av ovanstående synpunkter vad som för övrigt redovisas i 
rapporten. Vi vill också att det i svaret redogörs för en tidsplan för när åtgärderna kommer att 
genomföras.  

Svaren ska översändas till samtliga förtroendevalda revisorer samt till Karin Helin Lindkvist, 
KPMG, e:post karin.helin-lindkvist@kpmg.se. Svaret ska även översändas till 
kommunfullmäktige. 

 

För kommunrevisionen i Kungsörs kommun 2021-02-03 
 

 

 

Håkan Sundström    
revisionsordförande   
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1 Sammanfattning 

Vi har av Kungsörs kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en förstudie av 
kommunstyrelsens styrning och uppföljning av kommunens digitala utveckling. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 
Utvecklingen av digitaliseringen har varit snabb de senaste decennierna och haft stor 
betydelse för samhällsutvecklingen. Kommunerna behöver tillvarata de möjligheter 
som digitaliseringen ger för att klara välfärdens framtida finansiering och tillmötesgå 
människors förväntningar. 
Kommunstyrelsens roll är att ha en övergripande styrning och prioritering över den 
digitala utvecklingen samt ge nämnderna förutsättningar att utveckla digitaliseringen 
inom verksamheterna.  
Vid en granskning som genomfördes 2014 kunde konstateras att de centrala 
övergripande styrdokumenten såsom strategier och policys var gamla och behövde 
uppdateras. Bedömningen gjordes att IT-frågan inte var prioriterad på central nivå och 
att de övergripande styrdokumenten inte hade kraft och styrförmåga längre ner i 
organisationen.  
Revisorerna har bland annat genom den grundläggande granskningen följt frågan om 
den digitala utvecklingen i kommunen. Revisorerna bedömer att det finns en risk för att 
kommunstyrelsens styrning av den digitala utvecklingen inte är tillräckligt tydlig.  
För att bedöma om en fördjupad granskning ska göras har revisorerna beslutat att 
genomföra en förstudie av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av kommunens 
digitala utveckling. Resultatet av förstudien visar att: 

• Det saknas idag fortfarande politiskt antagna kommunövergripande 
styrinstrument som främjar Kungsörs kommuns digitala utveckling. 
Styrinstrument som ska ligga till grund för verksamheternas strategier för den 
egna verksamhets- och digitala utvecklingen. Styrinstrument som tydliggör 
principiella frågor som är gemensamma för hela kommunen.  

• VMKF:s uppdrag är tydligt definierat i både förbundsordning, 
basöverenskommelser och SLA:s. Dock motsvarar uppdraget inte kommunens 
nuvarande behov inom digitaliseringsområdet. Kommunen behöver se över sitt 
behov och se över överenskommelsen med VMKF.  

• Kommunen behöver stärka den egna kompetensen avseende digitalisering. Det 
finns idag ingen i organisationen som har uppdraget att stödja verksamheterna 
avseende digitalisering. Socialförvaltningen rekryterar istället en egen IT-strateg 
för sin egen digitala utveckling. Ingen finns som ser till helhetsbehovet inom 
kommunen och är motpart till IT-avdelningen på VMKF. Något som strider mot 
tecknade överenskommelser med VMKF. 

• Verksamheterna är väl förtrogna med sina respektive processer men saknar 
den tekniska kompetensen. Nätverk har därför skapats med övriga kommuner 
som ingår i VMKF för att öka beställarkompetensen gentemot IT-avdelningen.  
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• Nuvarande riktlinjer från 2018 avseende systemförvaltning och för anskaffning 
av IT behöver ses över. Dessutom behöver rutiner tas fram som säkerställer att 
uppgifterna om vem som är systemförvaltare hålls uppdaterade och aktuella. 

.  
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2 Bakgrund 

Vi har av Kungsörs kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en förstudie av 
kommunstyrelsens styrning och uppföljning av kommunens digitala utveckling. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 
Utvecklingen av digitaliseringen har varit snabb de senaste decennierna och haft stor 
betydelse för samhällsutvecklingen. Kommunerna behöver tillvarata de möjligheter 
som digitaliseringen ger för att klara välfärdens framtida finansiering och tillmötesgå 
människors förväntningar. 
Kommunstyrelsens roll är att ha en övergripande styrning och prioritering över den 
digitala utvecklingen samt ge nämnderna förutsättningar att utveckla digitaliseringen 
inom verksamheterna.  
Vid en granskning som genomfördes 2014 kunde konstateras att de centrala 
övergripande styrdokumenten såsom strategier och policys var gamla och behövde 
uppdateras. Bedömningen gjordes att IT-frågan inte var prioriterad på central nivå och 
att de övergripande styrdokumenten inte hade kraft och styrförmåga längre ner i 
organisationen.  
Revisorerna har bland annat genom den grundläggande granskningen följt frågan om 
den digitala utvecklingen i kommunen. 
Revisorerna bedömer att det finns en risk för att kommunstyrelsens styrning av den 
digitala utvecklingen inte är tillräckligt tydlig. 
För att bedöma om en fördjupad granskning ska göras har revisorerna beslutat att 
genomföra en förstudie av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av kommunens 
digitala utveckling. 
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2.1 Syfte, frågeställning och avgränsning 

Förstudien har besvarat följande revisionsfrågor:   

• Finns ett övergripande politiskt antaget styrinstrument och strategier för den 
digitala utvecklingen och hur implementeras detta? 

• Finns det riktlinjer för IT-verksamheten som tar upp principiella frågor som är 
gemensamma för hela kommunen (t.ex. principer för förvaltning och utveckling) 
och hur implementeras detta? 

• Finns en dokumenterad fördelning av ansvar och roller mellan kommunstyrelse, 
nämnder och Västra Mälardalens kommunalförbund gällande den digitala 
utvecklingen? 

• Finns det en organisation och ett arbetssätt med uppdrag att stödja 
verksamheterna avseende digitaliseringens möjligheter i 
verksamhetsutvecklingen och är detta ändamålsenligt och tillräckligt? 

• Vilket uppdrag har den gemensamma IT-strategen fått från kommunstyrelsen 
och hur följs uppdraget upp. 

Vid granskningen har även en uppföljning gjorts av vilka åtgärder som vidtagits 
med anledning av följande rekommendationer som lämnades vid granskningen 
som genomfördes 2014: 

”Vi rekommenderar att: 

• kommunen hittar samverkansformer mellan såväl systemägare som 
systemförvaltare mellan de olika verksamheterna och förvaltningarna för att på 
så sätt öka sin beställarkompetens gentemot IT-avdelningen.  

• kommunövergripande strategier tas fram för IT som stöd för 
verksamhetsutvecklingen samt effektivisera och säkra systemförvaltning i 
samtliga kommunens system. 

• ansvar och uppdrag för systemförvaltarna definieras och dokumenteras samt 
att en rutin tas fram som säkerställer att uppgifterna om vem som är 
systemförvaltare hålls uppdaterade och aktuella.” 

Förstudien omfattar kommunstyrelsens styrning av kommunens digitala utveckling.  

2.2 Metod 

Förstudien har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer/avstämningar med 
följande tjänstepersoner: Kommundirektör, Kanslichef, Socialchef, Barn- och 
utbildningschef, Teknisk chef, HR-chef, Kommunikatör och IT-chef. 
Rapporten är faktakontrollerad av samtliga intervjuade tjänstepersoner.  
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3 Resultat av förstudien 

3.1 Organisation 

Kungsörs kommun har följande förvaltningar: kommunstyrelseförvaltning, barn- och 
utbildningsförvaltning och socialförvaltning.  

 
Köping, Arboga och Kungsörs kommun samarbetar inom ett flertal områden och år 
2006 bildades Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) för att formalisera detta 
samarbete. Senare valde Surahammars kommun att ansluta sig till förbundet som har 
sitt säte i Köping. Enligt förbundsordningen ansvarar förbundet för räddningstjänst och 
ett flertal administrativa områden såsom IT – drift och support, systemförvaltning etc. 
Kungsörs kommun har således ingen egen IT-avdelningen inom sin kommunstyrelse-
förvaltning. Det finns heller inte någon egen personal i kommunen som arbetar med 
digitaliseringsfrågor. 

3.2 Övergripande styrdokument 

Vid intervjuer har det framkommit att Kungsörs kommun inte har några politiskt 
antagna styrinstrument och strategier avseende digitaliseringsarbetet i kommunen 
förutom när det gäller bredbandsutbyggnaden. I årsplanen 2020 med plan för 2021–
2022 framgår dock att utveckling och en ökad digitalisering inom lönehanteringen 
kommer att ske under 2020 samt effektivisering av administrativa tjänster inom de 
kommunala bolagen. Kommunen uttrycker en förståelse för medborgarnas behov av e-
tjänster men menar att man först måste förstå behoven för att kunna möta dem på rätt 
sätt. 
Det finns vissa riktlinjer inom IT-verksamheten och som gäller för hela kommunen, men 
som enligt uppgift behöver ses över. Bland annat finns det en riktlinje för system-
förvaltning som är från 2018. Syftet med denna är att tydliggöra roller och ansvar i 
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kommunens verksamheter men också att tydliggöra modellen för systemförvaltning för 
att uppnå en effektivare ledning och styrning av de resurser som krävs för att 
upprätthålla system. Det finns också en antagen riktlinje för anskaffning av IT från 
2018. Syftet med denna är att utgöra ett stöd för verksamheter vid anskaffande av IT-
stöd.  
Enligt VMKF:s förbundsordning (senast reviderad år 2019) gäller följande: Förbundet 
ska ansvara för driftsfrågor, administrativ service, handläggning och konsultativt stöd till 
förbundsmedlemmarna inom bland annat: 

• IT – drift och support 
• Systemförvaltning 
• Telefoni 
• Personal- och löneadministration 
• Ekonomiadministration (gemensam organisation för skanning av 

leverantörsfakturor) 
• Inköp och upphandling 
• Mm. 

VMKF har också tecknat s.k. basöverenskommelser med de olika verksamheterna 
vilka tydliggör vilka tjänster och omfattning som ingår i respektive uppdrag samt 
förutsättningar för uppdraget och pris. Till basöverenskommelser hör också ett antal 
bilagor, dvs. en bilaga per tjänst som ryms inom uppdraget och är definierat i 
basöverenskommelsen. IT utgör en tjänst och definieras således i en egen 
tjänstebilaga. Av tjänstebeskrivningen framgår följande: 
”Leverantören står för det så kallade PC/MAC/iPad på bordet konceptet till kunden. 
Konceptet omfattar en arbetsplats med installerade kommungemensamma system 
(enligt nedan), datakommunikation, service och support samt hårdvara i enlighet med 
Kungsörs kommuns förvaltningars val ur ett beslutat standardsortiment.” 
Det framgår också att: ”Kunden via IT-strateg säkerställer att VMKF’s beställare har en 
aktuell lista över Beställaransvariga ute i förvaltningarna/bolagen. Kunden via IT-
strateg utser representanter i webbrådet och IT-forum, gäller för anslutna 
förvaltningarna, förbund och bolag.” 
För varje system tecknar VMKF ett s.k. SLA (service level agreement) med respektive 
verksamhet. Denna anger i detalj, per system, vilket åtagande VMKF åtar sig och pris 
för detta. 
Enligt uppgift har kommunen ett uppdrag att se över kommunalförbundet, de 
överenskommelser som träffas med dem och om leverans motsvarar överenskommen 
beställning samt hur man kan styra om till dagens faktiska behov. Vid intervjuer har det 
framkommit att det finns ett glapp mellan VMKF:s uppfattning av uppdraget och 
kommunens. Något stöd för verksamheterna i kommunen i sitt digitaliseringsarbete 
ingår i dagsläget inte i VMKF:s uppdrag. 
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3.3 Digitaliseringsarbetet i kommunen 

Det finns idag inga anställda IT-strateger eller liknande befattningar i Kungsörs 
kommun. År 2019 genomfördes två framtidsdagar på temat digitalisering och 
kompetensförsörjning. Totalt fanns då tre IT-strateger i kommunen. En IT-strateg som 
delades mellan Kungsör, Arboga och Köping, en projektanställd IT-strateg på barn- och 
utbildningsförvaltningen och en på socialförvaltningen. Idag finns alltså ingen av dessa 
kvar. Enligt uppgift är denna typ av arbete bortprioriterat av politiken. Arbetet med att 
effektivisera sina verksamheter, möta kunders och medborgares behov och digitalisera 
delar av sina verksamheter genomförs nu av verksamheterna själva i den mån de 
hinner med och har kompetens till. Ett problem som har framhävts i intervjuer är att 
man känner sina respektive verksamheters processer men inte har någon som man 
kan diskutera effektiva tekniska lösningar med. Lösningar som spar resurser i både tid 
och pengar. 
Överenskommelsen som finns mellan kommunerna och VMKF behöver enligt uppgift 
ses över då dagens behov inte riktigt speglas i överenskommelsen. Dessutom finns det 
nu i kommunen ingen motpart till VMKF:s IT-avdelning som i enlighet med tecknade 
överenskommelser säkerställer att det finns aktuella listor över beställaransvariga mm i 
kommunens verksamheter. Här finns ett glapp som behöver fyllas. 
Kungsörs kommuns socialförvaltning står liksom de flesta andra kommuner i Sverige 
inför en stor utmaning med en ökad andel befolkning som är i behov av socialtjänstens 
tjänster och ett skatteunderlag som inte växer i samma takt. Socialförvaltningen är 
därför i behov av att utvecklas och bli mer kostnadseffektiv samtidigt som man 
bibehåller kvalitet och ansvar gentemot den enskilde individen. Ett av medlen till detta 
är välfärdsteknik. Socialförvaltningen har därför fastställt en välfärdsteknikplan 2020–
2025. Exempel på välfärdsteknik är digitala lås, fjärrtillsyn på natten eller mobila 
trygghetslarm med GPS-positioneringsteknik inom äldreomsorgen. Inom individ- och 
familjeomsorgen finns det tekniker som automatiserar processer så att handläggarna 
får tid över till exempelvis klientmöten istället för administrativa sysslor. Målgruppen för 
dokumentet är politiker och beslutande tjänstepersoner och målet med planen är att 
belysa socialförvaltningen i Kungsörs kommuns väg framåt med digitaliseringen. Just 
nu försöker socialförvaltningen rekrytera en IT-strateg/utvecklare som ska hjälpa till 
med den digitala utvecklingen. En tjänst som bekostas av förvaltningen själva. Politiken 
ska sätta mål och tydliggöra vad som ska uppnås. När det gäller kommunens digitala 
utveckling saknas det idag. 
Även inom barn- och utbildningsförvaltningen uppger man att det finns ett behov av en 
IT-strateg eller liknande. IT-verktyg används idag i allt högre utsträckning i skolan för 
lärande.  
Inom HR-området finns det många moment i processerna som innebär tidsödande 
manuellt pappersarbete. Stora tidsvinster finns att tjäna på digitala anställningsavtal, 
digital signering, registrering av frånvaro, attestering av frånvaro, digitalt personalarkiv, 
digitala rekryteringsverktyg, löneöversyn, pensionsförvaltning mm. Vissa moment har 
kunnat digitaliserats medan andra fortfarande står på önskelistan.  
Även inom de kommunala bolagen föreligger önskemål om digital signering, digital 
avtalshantering mm.  
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Inom kommunen pågår för närvarande ett arbete med att digitalisera mötes- och 
ärendehantering. Något som emotses positivt av samtliga intervjuade. 

3.4 Samverkan 

När det gäller samverkan har det vid intervjuer framkommit att samarbetet med VMKF 
fungerar bra. För närvarande pågår en total genomlysning av systemen inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. Upphandlingar av nya verksamhetssystem i andra 
verksamheter kommer att genomföras i samverkan med kommunerna som ingår i 
VMKF och med hjälp av VMKF. Enligt uppgift råder det i Kungsörs kommun en god 
anda att bedriva god service och man samverkar internt. Men, som tidigare har nämnts 
saknas kompetens inom kommunens beställarfunktion avseende digitalisering. 
Verksamheterna har skapat olika nätverk med liknande verksamheter i kommunerna 
som ingår i VMKF för att på så sätt förbättra sin beställarkompetens men framhäver 
ändå att man behöver egen kompetens. 
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4 Slutsatser 

Tidigare granskningar i Kungsörs kommun avseende digitalisering har påvisat att 
frågan inte var prioriterad på central nivå och att de övergripande styrdokumenten inte 
hade kraft och styrförmåga längre ner i organisationen. Denna förstudie visar att  

• Det saknas idag fortfarande politiskt antagna kommunövergripande 
styrinstrument som främjar Kungsörs kommuns digitala utveckling. 
Styrinstrument som ska ligga till grund för verksamheternas strategier för den 
egna verksamhets- och digitala utvecklingen. Styrinstrument som tydliggör 
principiella frågor som är gemensamma för hela kommunen.  

• VMKF:s uppdrag är tydligt definierat i både förbundsordning, 
basöverenskommelser och SLA:s. Dock motsvarar uppdraget inte kommunens 
nuvarande behov inom digitaliseringsområdet. Kommunen behöver se över sitt 
behov och se över överenskommelsen med VMKF.  

• Kommunen behöver stärka den egna kompetensen avseende digitalisering. Det 
finns idag ingen i organisationen som har uppdraget att stödja verksamheterna 
avseende digitalisering. Socialförvaltningen rekryterar istället en egen IT-strateg 
för sin egen digitala utveckling. Ingen finns som ser till helhetsbehovet inom 
kommunen och är motpart till IT-avdelningen på VMKF. Något som strider mot 
tecknade överenskommelser med VMKF. 

• Verksamheterna är väl förtrogna med sina respektive processer men saknar 
den tekniska kompetensen. Nätverk har därför skapats med övriga kommuner 
som ingår i VMKF för att öka beställarkompetensen gentemot IT-avdelningen.  

• Nuvarande riktlinjer från 2018 avseende systemförvaltning och för anskaffning 
av IT behöver ses över. Dessutom behöver rutiner tas fram som säkerställer att 
uppgifterna om vem som är systemförvaltare hålls uppdaterade och aktuella. 

Datum som ovan 
KPMG AB 

Marita Castenhag  Karin Helin Lindqvist 
Certifierad kommunal revisor  Certifierad kommunal revisor 
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Ärendebeskrivning 
 
Revisionen har gjort en grundläggande granskning av 2020 års verksamhet i 
Kungsörs kommun. Sammantaget kan sägas att de synpunkter som 
revisionen lyfter fram som möjliga förbättringsområden är kända och något 
vi arbetar på att förbättra över lag. 
Om vi tittar på vad revisionen har lyft fram i denna granskning så är det 
följande: 
Socialnämnden och kommunstyrelsen anses inte ha tillräckligt tydliga mål 
så att målvärden saknas och som försvårar uppföljningen av målen.  
Målprocessen är något som vi arbetat med en längre tid med förbättringar 
för varje år och det arbetet fortsätter. Det är inte helt enkelt att vara helt 
tydlig då man politiskt gärna vill få med så mycket som möjligt och få det så 
övergripande det bara går. Detta skapar en försämrad tydlighet men med ett 
större innehåll. Vi jobbar på det och tar ett steg i taget och räknar med att 
förbättra oss ytterligare under årets målprocessarbete. 
Revisionen ser allvarligt på att kunskapsmålen inom Barn- och 
utbildningsnämnden inte uppnås. 
Detta delas av alla och det arbete som både förvaltning och nämnd dragit 
igång kommer på sikt att nå förbättrade resultat. Det känner vi oss 
övertygade om och det är viktigt att nämnd och förvaltning får arbeta 
långsiktigt och hårt med detta. Här finns även jämförbara kommuner att lära 
av som lyckats väldigt bra i sitt långsiktiga arbete. 
Revisionen anser att internkontrollen bör stärkas så att det på ett tydligt sätt 
går att utläsa resultaten av internkontrollen. 
Här är det lite oklart om det gäller alla internkontroller som revisionen avser 
men vi anser nog att internkontrollen är tydlig och att det går utmärkt att 
följa upp och utläsa resultaten. Man anser även att vi ska ta fram 
gemensamma mallar och hur internkontrollerna ska utformas och 
återrapporteras. Detta finns redan idag men vi får helt klart bättre följa upp 
det så att mallarna följs och efterlevs. 
Revisionen anser även att internkontrollen inom Västra Mälardalens 
Överförmyndarnämnd bör följas upp.  
Det tar vi åt oss och kräver in till kommande uppföljning av 
internkontrollerna. 
Göra en bedömning av internkontrollarbetet bedrivs på ett tillfredsställande 
sätt i kommunen. 
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Även här får vi hitta formen för det till kommande uppföljning av våra 
internkontroller. 
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Adressat 
Kommunrevisionen/Kommunfullmäktige 

Svar på revisorernas granskning av 
årsredovisningen för 2020 
Sammanfattning 
Kommunrevisionen har inkommit med granskningsrapport avseende 
kommunens årsredovisning för år 2020. I rapporten påpekas ett antal brister 
och revisionen efterfrågar kommunstyrelseförvaltningens åtgärdsplan för att 
åtgärda bristerna. Åtgärderna avser åstadkomma: 

 En förbättrad målprocess där kopplingen till god ekonomisk 
hushållning är tydlig. 

 Att exploateringsfastigheter redovisas som omsättningstillgångar. 
 Att kommunens obligationer redovisas till verkligt värde. 
 En anpassning av drifts- och investeringsredovisningen till gällande 

rekommendationer. 
 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunrevisionen har inkommit med granskningsrapport avseende 
kommunens årsredovisning för år 2020. I rapporten påpekas ett antal brister 
och revisionen efterfrågar kommunstyrelseförvaltningens åtgärdsplan för att 
åtgärda bristerna. Revisorerna är tydliga med att årsredovisningen ger en 
rättvisande bild och bristerna som påtalas är inte så väsentliga att de 
påverkar den bedömningen.  
Det arbete som planeras under innevarande år för att utveckla 
årsredovisningen, är både omfattande och ambitiöst.  
 

Åtgärder som planeras 

Måluppföljning 
Revisorerna bedömer att kommunens uppföljning av kommunfullmäktiges 
mål i årsredovisningen är otydlig. Enligt Redovisningsrådets 
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rekommendationer (RKR) ska kommuner göra en samlad bedömning av om 
resultatet av måluppfyllelsen är tillräckligt för att uppnå en god ekonomisk 
hushållning. 
Under året kommer stora förändringar ske av målprocessen i kommunen. 
Förväntningar på nämnder och bolag kommer att förtydligas med 
målsättning om att kopplingen till god ekonomisk hushållning ska vara 
synlig i uppföljningen i årsredovisningen. Styrmodellen kommer att ses över 
med anledning av detta. Arbetet kommer naturligtvis att ta tid men framsteg 
bör synas löpande under 2021 års rapporteringar till Kommunfullmäktige 
och en klar förbättring av målstyrningen ske i samband med 2022 års 
budgetuppföljning i årsredovisningen 2022. 
Trots det omfattande arbetet med målstyrningen planeras ändå en samlad 
bedömning ske av det finansiella perspektivet på god ekonomisk 
hushållning, i samtliga rapporter avseende 2021 som blir föremål för 
revision. 

Redovisningsprinciper 
Exploateringsredovisning 
Kommunen har inte tillämpat gällande redovisningsprinciper avseende 
exploateringsredovisningen. Detta kommer att åtgärdas i och med 
årsredovisningen per den 31 december 2021, genom att de tillgångar som 
innehas för försäljningsändamål bokförs som omsättningstillgångar istället 
för anläggningstillgångar och vinster vid försäljning påverkar resultatet. 
Redovisning av finansiella anläggningstillgångar 
Kommunen har per bokslutsdatumet 92 mnkr i företagsobligationer. 
Revisorerna påpekar att dessa inte har redovisats till verkligt värde i 
bokslutet. Redan i och med delårsrapporten per den 30 april 2021 kommer 
detta att ske, förutsatt att banken kan tillhandahålla oss den informationen. 
Dessutom är inte tillgångarna av den karaktären att de ska betraktas som 
anläggningstillgångar utan kommer fortsättningsvis att redovisas som 
omsättningstillgångar. 
Kortfristig skuld avseende flyktingmottagande 
Revisorerna skriver i sin rapport att de har svårt att uttala som om 
riktigheten i skuldföringen av 2,5 mnkr i statsbidrag från Migrationsverket. 
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att bidragen är korrekt 
bokförda och det har förts dialoger mellan revisionen och tjänstemännen 
under granskningen samt att underlag har tillhandahållits. Dessa dialoger 
bör fortsätta under 2021 med förhoppning om att skapa bättre ömsesidig 
förståelse. 
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Balanskravsutredningen 
En ny struktur på årsredovisningen kommer att arbetas fram under året och 
utveckling kommer successivt att ske av delårsrapporterna dessförinnan. 
Bland annat ska balanskravsutredningen vara en del av 
förvaltningsberättelsen och förtydligas. Vi bedömer att det är fullgott för att 
bemöta revisorernas kritik avseende balanskravsutredningen i 
årsredovisningen för räkenskapsår 2020. 

Investeringsredovisningen 
Revisorerna kommenterar i sin rapport att kommunen inte följer RKR R 14 
om investeringsredovisningen. Fler kolumner kommer att läggas till i 
tabellen och summeringar ske per nämnd och så småningom bolag. För att 
kvalitetssäkra redovisningen är det pågående arbetet med att tydliggöra 
budget-och uppföljningsprocesserna avgörande. Utmaningen ligger inte i 
uppställningen av investeringstabellen eller var någonstans i 
årsredovisningen som tabellen och analysen placeras, utan i att 
kvalitetssäkra budgeten. 
Enligt RKR ska budgetjusteringar under året anges i uppföljningen. Här är 
det dock en försvårande omständighet att Kommunfullmäktige fattar sådana 
beslut många gånger under året, ofta utanför sitt sammanhang och utan att 
finansieringen har säkerställts. I dagsläget krävs att flera förvaltningar och 
bolag hjälps åt att inventera alla beslut om investeringar som har skett under 
året för att budgeten som följs upp i årsredovisningen ska stämma. Önskvärt 
för att få bättre ordning och reda vore att begränsa antalet tillfällen då 
budgeten justeras utanför ordinarie budgetprocess. Här är tjänstemännen 
öppna för en dialog med de förtroendevalda för att mötas i våra respektive 
behov. 
Investeringsredovisningen ska följa RKR:s rekommendationer från och med 
årsredovisningen per den 31 december 2021 och utvecklingen kommer att 
påbörjas från och med delårsrapporten per den 30 april 2021. 
Investeringsredovisningen ska ligga i ett eget kapitel med målsättningen att 
den så småningom även inkluderar de kommunala bolagens investeringar.  

Uppställning av driftsredovisningen 
Revisorerna påpekar att kommunen inte följer RKR R14 gällande 
uppställningen av driftsredovisningen men kommunstyrelseförvaltningen 
har för avsikt att anpassa driftsredovisningen i linje med RKR R14 till 
delårsrapporten per den 31 augusti 2021. 

Redovisning av leasing 
Enligt ny lagstiftning kan hyreskontrakt komma att behöva klassas som 
finansiell leasing. Kontrakten ska enkelt uttryckt marknadsvärderas och 
bokas upp som en tillgång som skrivs av under kontraktsperioden. Det är 
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troligen aktuellt i de fallen som kommunen hyr verksamhetslokaler av sitt 
eget bolag KKTAB, eftersom avsikten med avtalsförhållandena är att 
säkerställa specifikt kommunens behov av verksamhetslokaler på mycket 
lång sikt. 
Att anpassa redovisningen till den nya lagstiftningen kräver ett mycket 
omfattande arbete. Det är många kommuner som fortfarande inte tillämpar 
de nya reglerna och Kungsör har inte för avsikt att vara först. Under året 
kommer det att ske mycket arbete för att utveckla årsredovisningen, 
samtidigt som implementeringen av ett nytt beslutsstödsystem ska ske, 
vilket också kommer att underlätta uppföljningen i årsredovisningar 
framöver. Bedömningen är att redovisning av leasing kan ske tidigast i 
årsredovisningen för 2022 och det förutsätter i så fall ett nära samarbete 
inom kommunkoncernen med flera funktioner inblandade. 
 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

 
 

Skickas till 
De förtroendevalda revisorerna 
Karina Helin Lindkvist, KPMG, karin.helin-lindkvist@kpmg.se 
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Vår handläggare 
ida-maria.rydberg@kungsor.se 
Näringsliv 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Framställan om resursförstärkning avseende 
regionalt utvecklingsarbete i Västra Mälardalen 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att Kungsör går med i projektet år 
2021–2025. Samt medfinansiering med 10 kr/invånare och år. 

Sammanfattning 
Mikael Bohman, ordförande i ViS (Västra Mälardalen i Samverkan har 
inkommit med en framställan om resursförstärkning för att växla upp 
utvecklingsarbetet i Västra Mälardalen. I framställan framgår syftet att 
förstärka ViS AB, som idag är ett helägt dotterbolag till ViS Ekonomiska 
förening. Sparbanken Västra Mälardalen går in med sammanlagt 25 
miljoner kronor under en femårsperiod och erbjuder kommunerna (Köping, 
Arboga, Kungsör) att delta i det gemensamma uppväxlade 
utvecklingsarbetet. 
Köping, Arboga och Kungsörs kommuner kommer att erbjudas en 
representant vardera i styrelsen för ViS AB. Denna styrelse blir beslutande 
gällande inriktning på de gemensamma projekt som kommer att 
genomföras. 
Motprestationer för kommunerna är till en del en årlig serviceavgift för ViS 
ABs verksamhet motsvarande 10 kr/kommuninvånare för perioden år 2021 - 
2025. Kungsörs kommun fortsätter även erlägga årsavgift om  
10 000 kronor till ViS Ekonomiska förening.  
Den andra delen av motprestationen är resursförstärkning genom personella 
resurser i proportion till respektive kommuns invånarantal, totalt 
motsvarande 240 arbetsdagar/år för de tre kommunerna sammantaget. 
Redan idag genomförs mycket arbete i gemensamma projekt, därför 
påverkas inte arbetsbördan i stor utsträckning utan kommer snarare bidra till 
en tydligare struktur för de gemensamma projekten. 
Se bilaga för mer information. 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-04-08 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/169 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 04 24 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
KS 2021/169 
Er beteckning 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Framställan om resursförstärkning avseende regionalt utvecklingsarbete i 
Västra Mälardalen 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Ida-Maria Rydberg 
Näringslivschef 

Skickas till 
 
VIS AB, Mikael Bohman 
Sara Jonsson, ekonomichef 
Ida-Maria Rydberg, näringslivschef 
Arboga kommun 
Köpings kommun 
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Ärende till kommunstyrelsen 

 

Framställan om resursförstärkning avseende regionalt utvecklingsarbete i Västra Mälardalen  
Västra Mälardalen i Samverkan AB, (ViS AB), är för närvarande ett helägt dotterbolag till Västra 
Mälardalen i Samverkan Ekonomisk förening, (ViS EF). Syftet med föreningen och bolaget är att 
medverka till att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling och tillväxt i Västra Mälardalen. 

Västra Mälardalen har en fantastisk tillväxtpotential, avsikten med finansieringen är; 

 att samla resurser för att möjliggöra ökad kännedom om Västra Mälardalen och därmed öka 
attraktionskraften och generera tillväxt.  

 att i linje med den gemensamma näringslivsstrategin verka för en bred näringslivsutveckling, 
utveckling av bostadsalternativ och öka marknadsföringen genom att kraftsamla och i större 
omfattning samordna aktiviteter, verksamheter och resurser.  

 att komplettera och förstärka de verksamheter som arbetar för att tillsammans förverkliga 
kommunernas tillväxt- och utvecklingsmål.  

Resursförstärkning av ViS AB 
En kapitalisering av bolaget planeras att genomföras under andra kvartalet 2021. Sparbanken avser 
vid ordinarie Sparbanksstämma den 19 mars att formellt besluta om en avsättning på totalt 25 mkr 
under tidsperioden år 2021 – 2025, (5 mkr/år), för ovanstående ändamål. 

Samtliga medlemmar i ViS EF kommer att erhålla ett teckningserbjudande i ViS AB.  

Kommunen 
Köping, Arboga och Kungsörs kommuner kommer att erbjudas en representant vardera i styrelsen i 
ViS AB. Motprestationen för kommunerna är en årlig serviceavgift för ViS AB:s verksamhet 
motsvarande 10 kr/kommuninvånare för perioden år 2021 - 2025. Dessutom en resursförstärkning 
genom personella resurser i proportion till respektive kommuns invånarantal, totalt motsvarande 
240 arbetsdagar/år för de tre kommunerna sammantaget. 

Årsstämmor i ViS EF och ViS AB 
Årsstämmorna är planerade till den 27 april, då vi avser att genomföra kapitaliseringen av ViS AB, 
samt att få övrig juridisk dokumentation på plats. 

Respektive kommunstyrelse erhåller likalydande skrivelse med begäran om resursförstärkning till 
regionalt utvecklingsarbete. 

 

Västra Mälardalen 2021-03-15 

Västra Mälardalen i Samverkan 

 

Mikael Bohman, ordförande 

E-post: mikael.bohman@sparbankenvm.se 
Direktnr: +46 221 344 58  
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Budget 2021 med plan 2022 - 2023 för Kungsörs 
kommun och kommunfullmäktiges mål 2021 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen  

Sammanfattning 
Enligt budgetbeslut i kommunfullmäktige 2020-11-30 ska nämnderna 
återrapportera sina detaljbudgetar för 2021 till kommunstyrelsen. Barn- och 
utbildningsnämnden och Socialnämnden har nu redovisat dessa. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-08 
KF 2020-11-30 § 196 Budget 2021 med plan 2022 - 2023 för Kungsörs 
kommun 
SN 2021-03-23 § 29 Budget 2021-2023  
BUN 2021-03-24 § 25 Budget 2021 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 
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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2020-11-30   23 
 

Justerandes sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
Respektive akt samt inklusive Samverkan i Kungsör 
prioriteringar till: kommundirektören, barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, Kungsörs 
KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten AB, Kungsörs 
Fastighets AB 

 
§ 196 
Budget 2021 med plan 2022 - 2023 för 
Kungsörs kommun (KS 2020/90, KS 2020/163, 
KS 2020/164) 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 om budgetramar 
för 2020 - 2022. De ramar som fastställdes var (i miljoner kronor): 
 Ram 

2020 
Ram 
2021 

Ram 
2022 

Kommunstyrelsen 75,1 77,1 79,6 
Barn- och utbildningsnämnden 243,5 249,9 258,1 
Socialnämnden 252,0 258,6 267,1 
Delsumma 570,6 585,6 604,8 
Finansiell verksamhet 577,1 585,6 604,8 
Resultat 6,5 0 0 
 
Utöver ramarna presenterade ovan används 1 mkr till kommun-
styrelsen, 1 mkr till barn-och utbildningsnämnden, 4 mkr till social-
nämnden ur resultatutjämningsreserven för utvecklingsinsatser som 
på sikt sänker kostnadsutvecklingen.  
 
Förslag till ramar 2021 fastställdes på budgetberedningen 19 sep-
tember. Dessa ramar är de som ligger till grund för beslut här, juste-
rade för löneökningar som här ligger under finans och kapitalkost-
nader som fördelats. En ännu icke framräknad justering inför 2021 
med anledning av den nya serviceorganisationen som är flyttad till 
kommunstyrelsen från övriga nämnder under 2020 kommer också 
ske. 
 
Ramarna 2022 och 2023 är en uppräkning av 2021 års föreslagna 
ramar. 

 
Ram 
2021 

Ram 
2022 

Ram 
2023 

Kommunstyrelsen 76,5 78,6 80,5 
Barn- och utbildningsnämnden 242,8 251,5 255,0 
Socialnämnden 254,9 264,5 268,1 
Delsumma 574,2 594,6 603,6 
Finans 9,3 1,0 1,0 
Finansiell verksamhet 586,5 595,6 604,6 
Resultat 3,0 0,0 0,0 
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Justerandes sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
Respektive akt samt inklusive Samverkan i Kungsör 
prioriteringar till: kommundirektören, barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, Kungsörs 
KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten AB, Kungsörs 
Fastighets AB 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

 Protokoll från kommunstyrelsens budgetberedning 2020-10-19, 
§ 13 

 Alliansens prioriteringar 2021 
 Budgetförslag 2021 – Västra Mälardalens Räddningstjänst 
 Budgetförslag 2021 – Västra Mälardalens kommunalförbund 
 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2002-10-21, § 78 

med reservation och underlag 
 Socialnämndens protokoll 2020-10-20, § 87 med underlag 
 Investeringssammanställning 2021-2023 
 Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 182 jämte reser-

vation 
 

KS beslutsförslag 1.   Kommunfullmäktige antar följande ramar för 2021, med plan 
      2022-2023.  

 
Ram 
2021 

Ram 
2022 

Ram 
2023 

Kommunstyrelsen 76,5 78,6 80,5 
Barn- och utbildningsnämnden 242,8 251,5 255,0 
Socialnämnden 254,9 264,5 268,1 
Delsumma 574,2 594,6 603,6 
Finans 9,3 1,0 1,0 
Finansiell verksamhet 586,5 595,6 604,6 
Resultat 3,0 0,0 0,0 

 
2. Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för 2021 till 0,4 

procent (oförändrat). 
 

3. Kommunfullmäktige fastställer budgeten för friskvårdsbidrag 
2021 till 300 000 kronor (oförändrat). 
 

4. Kommunfullmäktige ger nämnderna i uppdrag att till varje 
sammanträde med kommunstyrelsen under 2021 redovisa hur 
arbetet går med att komma in i budgetramarna. 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande yrkan-

den: 
- bifall till budgetberedningens förslagna ramar från Mikael 

Peterson (S) och Madelene Fager (C) 
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Justerandes sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
Respektive akt samt inklusive Samverkan i Kungsör 
prioriteringar till: kommundirektören, barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, Kungsörs 
KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten AB, Kungsörs 
Fastighets AB 

- bifall till Samverkan i Kungsörs prioriteringar från Mikael 
Peterson (S) och Angelica Stigenberg (S) 

- bifall till Alliansens förslag till prioriteringar från Madelene 
Fager (C), Ewa Granudd (M) och Jenny Andersson (KD). 

 
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för tänkt proposi-
ionsordning, vilken godkänns. Ordförande avser ställa proposition 
enligt följande: 
1) Ställningstagande till budgetberedningens föreslagna ramar 
2) Ställningstagande till föreslagen borgensavgift 
3) Ställningstagande till budget för friskvårdsbidrag 
4) Ställningstagande till föreslaget uppdrag 
5) Samverkan i Kungsörs förslag till prioriteringar mot Alliansens 

förslag till prioriteringar 
 
Proposition 1 Ordföranden frågar om kommunfullmäktige besluta enligt kom-

munstyrelsens förslag till budgetramar och finner att så är fallet. 
 
Proposition 2 Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kom-

munstyrelsens förslag till borgensavgift och finner att så är fallet. 
 
Proposition 3 Ordföranden frågar om kommunfullmäktige besluta enligt kommun-

styrelsens förslag till budget för friskvårdbidrag och finner att så är 
fallet. 

 
Proposition 4 Ordföranden frågar om kommunfullmäktige besluta enligt kommun-

styrelsens förslag om uppdrag till nämnderna att till varje 
sammanträde med kommunstyrelsen under 2021 redovisa hur 
arbetet går med att komma in i budgetramarna. Han finner att så är 
fallet. 

 
Proposition 5 Slutligen ställer ordföranden Samverkan i Kungsörs förslag till 

prioriteringar mot Alliansens förslag till prioriteringar och finner att 
kommunfullmäktige beslutat enligt Samverkan i Kungsör förslag. 

 
 Votering begärs och ska genomföras. 
 
 Följande voteringsordning gäller: Den som röstar för Samverkan i 

Kungsörs förslag röstar ja. Den som röstar för Alliansens förslag 
röstar nej. 
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Justerandes sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
Respektive akt samt inklusive Samverkan i Kungsör 
prioriteringar till: kommundirektören, barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, Kungsörs 
KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten AB, Kungsörs 
Fastighets AB 

 Följande ledamöter röstar ja: Mikael Peterson (S), Linda Söder-
Jonsson (S), Monica Lindgren (S), Marita Pettersson (S), Angelica 
Stigenberg (S), Joel Petersson (V), Gunilla Wolinder (L) och Per 
Strengbom (S) ordförande. 

 
 Nej röstar: Ewa Granudd (M), Niklas Magnusson (M), Yrjö 

Björkqvist (M), Madelene Fager (C), Petter Westlund (C) och Jenny 
Andersson (KD). 

 
 Roland Jansson (SD), Anders Frödin (SD) och Sussanne Söderström 

(SD) avstår från att rösta. 
 
 Omröstningen ger 8 ja- och 6 nejröster. Tre ledamöter avstår från att 

rösta. Kommunfullmäktige har således beslutar enligt Samverkan i 
Kungsörs förslag till prioriteringar. 

 
Beslut 1.   Kommunfullmäktige antar följande ramar för 2021, med plan 

      2022-2023.  

 
Ram 
2021 

Ram 
2022 

Ram 
2023 

Kommunstyrelsen 76,5 78,6 80,5 
Barn- och utbildningsnämnden 242,8 251,5 255,0 
Socialnämnden 254,9 264,5 268,1 
Delsumma 574,2 594,6 603,6 
Finans 9,3 1,0 1,0 
Finansiell verksamhet 586,5 595,6 604,6 
Resultat 3,0 0,0 0,0 

 
2. Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för 2021 till 0,4 

procent (oförändrat). 
 

3. Kommunfullmäktige fastställer budgeten för friskvårdsbidrag 
2021 till 300 000 kronor (oförändrat). 
 

4. Kommunfullmäktige ger nämnderna i uppdrag att till varje 
sammanträde med kommunstyrelsen under 2021 redovisa hur 
arbetet går med att komma in i budgetramarna. 
 

5. Kommunfullmäktige beslutar att prioriteringar i budget ska 
göras enligt Samverkan i Kungsörs förslag. 
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Justerandes sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
Respektive akt samt inklusive Samverkan i Kungsör 
prioriteringar till: kommundirektören, barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, Kungsörs 
KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten AB, Kungsörs 
Fastighets AB 

Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Madelene Fager (C), 
Petter Westlund (C), Ewa Granudd (M), Niklas Magnusson (M), 
Yrjö Björkqvist (M) och Jenny Andersson (KD) skriftligt. 
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§ 29 Budget 2021-2023 inkl. mål 2021 
Diarienummer SN 2020/78 

Beslut 
Socialnämnden antar budget och mål 2021 för socialnämnden och 
överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog den 30 november 2020 budgetramar för 2021 
med plan 2022-2023. Socialnämnden ram är: 

 254,9 miljoner kronor 2021 
 264,5 miljoner kronor 2022 och  
 268,1 miljoner kronor 2023 

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till fördelning av budget för 
2021. Förslaget innehåller utöver detaljbudget och investeringar även bl.a. 
mål, utmaningar och uppdrag samt styrande nyckeltal. 

Beslutsunderlag 
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-19 
 Förslag till budget och mål 2021 för socialnämnden 

Skickas till 
Socialchefen 
Avdelningscheferna (inkl. antagen budget) 
Socialförvaltningens ekonom (inkl. antagen budget) 
Kommunstyrelsen (inkl. antagen budget)

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-23 
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Kommunfullmäktiges vision och ledord 

Vision  
Det mest övergripande dokumentet i kommunen är visionen. Kungsörs kommuns Vision 
2025 lyder:  
 
"Vårt Kungsör är den naturnära attraktiva Mälarkommunen, där vi med öppenhet och 
kreativitet får människor och företag att mötas och växa".  
 
Visionen är ledstjärnan för kommunens organisation.  
 
Kungsörs kommuns tre ledord är: 
 

Öppenhet 
Vi är stolta över vårt Kungsör. Vi uppmuntrar och värnar om varandra med en öppen 
och positiv attityd. Olikhet och mångfald ser vi som en tillgång. Det finns möjlighet för 
alla att vara delaktiga och påverka vår framtida utveckling. 

Kreativitet  
I samverkan får vi saker att hända i ett Kungsör där både människor och företag växer.  
I ett kreativt klimat skapar vi engagemang och framåtanda. Långsiktiga lösningar, i takt 
med omvärldens förändring, bidrar till kommunens hållbara utveckling. Här tar vi 
tillvara idéer och kompetenser i en innovativ miljö som skapar fördelar och framgång. 

Närhet 
Vår kungliga livsmiljö är valet för den som vill leva hållbart och tryggt i den lugna orten 
eller på landsbygden. Kungsör är en plats där man vill vara. Här är det nära till Mälaren, 
natur och frilufsliv, och det är enkelt att skapa en aktiv fritid. Vårt attraktiva och 
variationsrika boende i Mälardalen är en styrka där goda kommunikationer gör det 
möjligt att ta tillvara andra städers kvaliteter. 

Mål  
 

Socialnämndens övergripande inriktning/målbild: 
 

Rätt hjälp, på rätt tid och rätt plats, av rätt person och till rätt kostnad 
 
Kommunfullmäktiges mål 1 
Kommunen ska ha minst 9000 invånare 2025 

 
Socialnämndens mål 1  
Socialförvaltningens verksamhet ska säkerställa att alternativa boendeformer ska 
erbjudas äldre som önskar det 
 
Indikatorer 
1. Mellanboende som alternativ ska öka med 40 nya platser senast 2022 
2. Antal deltagare på mötesplatser ska årligen öka med 2 % 
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Kommunfullmäktiges mål 2 
Andel elever i åk 9 som är behöriga till program på gymnasiet ska öka varje år med 
2017 som basår. 
    
Socialnämndens mål 2 
Socialförvaltningen ska i samverkan med barn och utbildningsförvaltningen arbeta för 
fortsatt utveckling av tidiga och samordnade insatser (TSI) 
 
Indikatorer 
1. Antalet samordnade individuella planer, SIP, ska årligen öka med 2020 som basår 
2. Följa att samverkansdokumentet om TSI efterlevs 
 
 
Kommunfullmäktiges mål 3 
Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för att 
minska arbetslösheten de närmaste två åren med en procentenhet årligen med 
december 2018 som bas (10,4 %) 2019 10,6 %   
 
Socialnämndens mål 3 
Integrerat jämställt och hållbart samhälle 
 
Indikatorer 
1. Samtliga ungdomar som omfattas av det kommunala ktivitetsansvaret ska från år 

2020 erbjudas aktivitet.  
2. Andelen ej återaktualiserade med försörjningsstöd ett år efter avslutad insats ska 

årligen öka med år 2018 som utgångsläge 
3. Antalet personer inom arbetsmarknad och försörjning som kommer ut i arbete 

eller studier ska årligen öka med 2019 som basår 
4. Antalet personer i samtliga praktikformer med 2019 som basår ska öka 

 
 
Kommunfullmäktiges mål 4 
Kungsör ska förbättra sitt resultat i rankingen årets miljökommun. Vi ska vara bland 
de 100 bästa år 2020 
 
Socialnämndens mål 4 
Socialförvaltningen ska verka för ett hållbart samhälle 
 
Indikatorer 
1. Socialförvaltningen ska i sin utförarverksamhet prioritera insatser med cirkulär 

ekonomi  
2. Socialförvaltningens verksamheter ska källsortera allt avfall senast år 2020 
 
 
Kommunfullmäktiges mål 5 
Kommunens resultat ska utgöra minst en procent av skatteintäkter och statsbidrag 
varje år 
Detta mål ska utvecklas och innefatta effektiviseringar 
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Socialnämndens mål 5 
Socialnämndens budget ska vara i balans genom optimalt resursanvändande 
 
Indikatorer 
1. Bokslut +/-0 
2. Jämföra utförd tid med beslutad tid för att anpassa efter rätt bemanning och rätt 

kompetens 
3. Genom förebyggande och rehabiliterande insatser utveckla kostnadseffektiv 

resursanvändning 
 
 
Socialnämndens mål 6 
Människors möjlighet till inflytande/delaktighet 
 
Indikatorer 
1. Antalet genomförandeplaner ska årligen öka för att år 2021 vara 100 % 
2. Alla beslut ska följas upp inom föreskriven tid och minst en gång/år senast år 

2020 
3. Brukarens uppfattning av inflytande/ delaktighet ska årligen öka med år 2020 som 

basår 
 
Socialnämndens mål 7 
Brukares och vårdnadshavares uppfattning av personalens goda bemötande ska 
årligen förbättras med utgångsläge 2020 års resultat 
 
Indikatorer 
1. Brukares och vårdnadshavares uppfattning av gott bemötande ska årligen öka med 

år 2020 som basår 
 
LSS ska årligen öka indikatorerna nedan med 2020 år som basår 
2.  Personalen pratar så brukaren förstår 
3.    Personalen förstår brukaren 
4.    Personalen bryr sig om brukaren 

 

Verksamhet  
Socialförvaltningens verksamhetsområde är stort. Det består av hjälp och stöd till 
familjer och deras barn och ungdomar, stöd till ensamkommande barn, stöd till personer 
med missbruk eller beroende, äldreomsorg, hälso- och sjukvård, insatser till personer 
med funktionsnedsättning, arbetsmarknadsfrågor och tillstånds- och tillsyns-
verksamhet. 
 
Nämnden har också ansvar för förebyggande arbete och inom nämndens ansvars-
område finns även deltagande i samhällsplaneringen. 
 
Socialförvaltningen har som uppgift att, utifrån individuella behov, stärka och hjälpa 
personer som behöver stöd, vård eller rehabilitering för att de så självständigt som 
möjligt ska klara sin tillvaro.  
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Ledorden öppenhet, kreativitet och närhet ska styra all form av insatser av service och 
vård. 

Utmaningar och uppdrag  
 
Förvaltningsövergripande 
Inkomstbortfall 
Under senaste två åren har förvaltningens inkomstbortfall minskat i volymer, framför 
allt gäller detta IFO och de statsbidrag som kommer till förvaltningen. Bara mellan år 
2018 och 2020 har intäkterna minskat med 12 723 tkr. Inom äldreomsorgen har 
intäkterna för ökad bemanning inom äldreomsorgen fasats ut mellan åren 2019 och 
2020 dock har vi under 2020 fått statsbidrag till följd av ökade kostnader för de utgifter 
vi haft till följd av pandemin. Inom Området för funktionsvariationer har statsbidragen 
minskat de tre senaste åren.  
Det är en utmaning för verksamheterna att så snabbt kunna ställa om verksamheterna 
till följd av de kraftigt minskade intäkterna. 
 
Intäktsbortfall IFO 2018 2019 2020 
Statsbidrag arbetsmarknad 14 387 957 8 424 688 3 672 862 
Återbetalningar ekonomiskt bistånd 232 937 406 208 314 172 
Intern försäljning - Stadsvårdslaget 225 430 179 900 148 240 
Intern försäljning - transport av matlådor  73 000 77 500 73 500 
Rödmyrans secondhand 97 225 107 209 39 897 
Stationskafé 18 343 9910 0 
BUN - mattransport 238 008 238 008 238 008 
Statsbidrag ensamkommande unga 4 115 117 6 592 133 2 178 495 

TOTAL 19 388 017 
 

16 035 556 6 665 174 
 
 
Intäktsbortfall statsbidrag ÄO 2018 2019 2020 
Gemensam välfärdsteknik 464 000   
Ökad bemanning äldreomsorg 2 000 000 730 000  
Ersättning för extrakostnader till följd 
av Covid-19   4 012 000 

TOTAL 2 464 000 730 000 4 012 000 
 
 
Intäktsbortfall statsbidrag OFF 2018 2019 2020 
Ersättning personlig assistans 15 116 000 10 351 000 7 600 000 
Habiliteringsersättning  448 000 529 000 

TOTAL 15 116 000 10 799 000 8 129 000 
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Effektiviseringsarbete 
Förvaltningen får i uppdrag att arbeta med effektiviseringar med bibehållen och/eller 
ökad service och kvalitet samt att månadsvis rapportera till nämnden hur detta arbete 
fortskrider. 
 
Plan för den framtida äldreomsorgen 
Nämndens och förvaltningens största utmaning för framtiden är att möta den stora 
volymökning som kommer att ske inom äldreområdet. Nämnden har beslutat att 
prioriteringen är att satsa på förebyggande och rehabiliterande inriktning inom 
äldreomsorgen samt att bygga ett antal Trygghetsbostäder. Förvaltningschefen har i 
uppdrag att tillsammans med kommundirektören verka för att byggnation av 
Trygghetsbostäder kommer till stånd. 
 
Fördjupad samverkan inom KAK 
Kungsörs kommun är i vissa delar beroende av samverkan med grannkommunerna för 
att klara vissa insatser där kommunen är för liten för att på egen hand bygga upp 
resurser eller där samverkan ger mervärde i form av ökad kvalitet och/eller effektivitet. 
Förvaltningen får i uppdrag att under 2021 fokusera på att i samverkan med Arboga 
ställa om resurserför att kunna erbjuda avlastning och anpassad skolgång för elever så 
att de får sina behov tillgodosedda i hemmet och inte behöver ansöka om 
internatboende för elever enligt LSS-lagstiftningen. 
 
Individ- och familjeomsorg. 
Placering av såväl unga som vuxna 
Kostnaderna för placerade barn och vuxna är fortfarande höga och kostnaderna för 
externa placeringar och insatser är stora. Sett till vår kostnad i förhållande till 
standardkostnaden och i jämförelse med jämförbara kommuner är dock kostnaden inte 
hög, se nedan. Förvaltningen får i uppgift att göra en översyn av placeringarna såväl i 
den öppna vården som för externa placeringar och i möjligaste mån reducera 
kostnaderna. 
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Försörjningsstöd 
Försörjningsstödet har ökat. Anledningarna är flera, relativt många nyanlända får inte 
längre den statliga etableringsersättningen som utgår under två år, arbetsförmedlingens 
omstrukturering, ökad arbetslöshet och social dumpning. Kostnaderna i relation till 
standardkostnader och jämförbara kommuner är dock inte hög. 
Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med den plan som AoF fått i uppdrag att 
utforma tillsammans med VIVA och näringslivsenheten.  
 

 
 
 
Äldreomsorg 
Äldreomsorgen har många utmaningar. Den största är att möta de ökade behoven med 
nya, kreativa och effektiva lösningar. Förvaltningen har arbetat fram en plan för hur 
denna volymökning ska kunna mötas på ett nytt och kostnadseffektivt sätt, beslut om 
planen har fattats av kommunfullmäktige. Inför 2021 blir uppdraget att påbörja 
verkställandet av de åtgärder som beslutas i planen med fokus på att utveckla de tidiga 
och förebyggande insatserna samt att utveckla digitala tjänster och välfärdsteknik. 
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Förvaltningen ges också i uppdrag att utveckla våra mötesplatser för att locka fler 
besökare. 
 
Hälso- och sjukvårdsenheten 
Allt fler behov av insatser behöver ske i personernas egna hem då utbyggnaden av 
särskilt boende inte kan ske i den takt som behoven ökar. En framtida utveckling är att 
anpassa de särskilda boendena till personer med olika typer av demenssjukdomar och 
möta personer med fysiska funktionsnedsättningar i Trygghetsboende och/eller 
ordinärt boende. Ett prioriterat uppdrag till HSO är att ställa om arbetet till Nära vård 
bl.a. genom att kompetensutveckla HSO-personalen för att kunna möta fler behov av 
insatser i ordinärt boende. 
 
Området för personer med funktionsvariationer 
Plan för området för funktionsvariationer 
Förvaltningen får i uppdrag att utifrån forskning och senaste rön ta fram en plan för 
framtida utveckling av områdets verksamhet. 

Budget och investeringar 
 
Antaganden om förändringar mot 2020 års budget 

 Löneökning 2,2 % 
 Hyreskostnadsökningar, mat- och städkostnadsökningar samt övriga 

kostnadsökningar 1 %, kostnader för externa vårdkostnader 2,4 % 
 Volymökningar 

 
Behov de kommande åren som påverkar ramen:  

 Demografins påverkan, fram för allt på hemtjänstens volymer 
 Omställningen till Nära vård och påverkan för kommunernas kostnad 
 Ökade volymer inom personlig assistans 
 Arbetslöshetens påverkan på försörjningsstödet 
 AF:s omorganisations påverkan både på försörjningsstödet och minskade 

intäkter till AoF 
 Ökat antal unga vuxna i behov av insatser från AoF, bl.a. det kommunala 

aktivitetsansvaret, KAA 
 Placeringar av både barn och unga samt vuxna 
 Satsningar på förebyggande och rehabiliterande insatser samt bostadssocial 

samordnare som på sikt bromsar kostnadsutvecklingen 

Förslag till detaljbudget och investeringar 
 
Socialförvaltningen har fått ett effektiviseringskrav på 2 % samt en ramförstärkning 
med 5 000 tkr som föreslås fördels enligt nedan. 
 
 
 

Sida 508 (550)



10 

Ansvar Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Totalt socialförvaltningen 236 900 000 252 000 000 253 840 000 

Socialnämnden 654 000 668 000 669 000 

Socialförvaltning 6 446 000 5 992 000 5 137 000 

Intäkter Covid 19   -1 767 000 

IFO gemensamt inkl. administration   7 642 000 

Utredningsenheten 23 058 000  21 129 000 

Arbetsmarknad och försörjning 13 080 000  18 061 000 

Öppenvårdsenheten 5 789 000  5 811 000 

Stödboende EKB 6 305 000  2 991 000 

Totalt IFO avdelning 48 232 000 52 458 000  55 634 000 

Äldreomsorg gemensamt 6 774 000  7 120 000 

Ordinärt boende 80 477 000  34 431 000 

Särskilt boende   49 128 000 

Hälso- och sjukvård 14 676 000  16 835 000 

Totalt Äldreomsorg   107 514 000 

Området för funktionsvariationer 
gemensamt 

54 819 000  2 896 000 

Bostad med särskild service   31 361 000 

Personlig assistans   12 982 000 

Daglig verksamhet   15 293 000 

Bistånd och socialpsykiatri 24 822 000  24 121 000 

Totalt vård och omsorg 181 568 000 192 882 000 194 167 000 
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Förslag till investeringar 
 
Investeringar  2020 2021 2022 2023 
IT-infrastruktur 350 000      
Digitala hjälpmedel f trygghet 300 000 480 000 240 000  
Digitala hjälpmedel självständigh   150 000   
Digitala hjälpmedel delaktighet    150 000   
Digitala hjälpmedel f hälsa o aktivitet  175 000    
Arbetstekniska hjälpmedel 120 000 200 000 150 000 200 000 
Taklyftar Gläntan 300 000     
Inventarier Turisten bv  300 000    
Verksamhetssystem utbyte VIVA  500 000  500 000  
Bil, ersättning för befintlig bil  150 000   
Delsumma   650 000 1 805 000 1 040 000  
Summa  2 455 000   

 
Då förvaltningen under 2020 inte gjort andra investeringar än arbetstekniska 
hjälpmedel och Taklyftar Gläntan föreslås att beslutade investeringsmedel för 2020 
skjutas till 2021. Anledningen till att vi inte gjort investeringar i digitala hjälpmedel är 
att tjänsten som IT-strateg varit vakant under hela året. Upphandlingen för 
verksamhetssystem är överklagad varför denna investering inte heller kunnat 
verkställas. I dagsläget är det oklart hur behovet av investeringar inom 
informationsteknologi ser ut inför 2023 varför förvaltningen kommer att återkomma 
med investeringsbehov vid ett senare skede. 

Styrande nyckeltal  
Nedanstående nyckeltal ska månadsvis informeras på socialnämnden 
 
Utfall försörjningsstöd i förhållande till budget 
Utfall placeringar barn och unga i förhållande till budget  
Utfall placeringar vuxna i förhållande till budget 
Utfall placeringar internat LSS i förhållande till budget 
Beslutstimmar hemtjänst, Misteln och Juvelen 
Beslutstimmar personlig assistans 
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1 (5)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 25 Budget 2021 
Diarienummer BUN 2020/78 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden  föreslår kommunstyrelsen att besluta att de 
föreslagna åtgärderna för att minska kostnaderna under budgetåret 2021 
anses tillräckliga. Detta mot bakgrunden att undvika för stora oönskade 
konsekvenser av ytterligare besparingar. 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 

Reservationer 
Mot beslutet lämnar Ewa Granudd (M) och Margareta Barkselius (C), en 
muntlig reservation.  

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade i december 2020 att ge barn- och 
utbildningschefen i uppdrag att genomföra åtgärder motsvarande 11,25 Mkr 
som ett steg mot att barn- och utbildningsnämndens verksamhet ska klara 
den ekonomiska ramen för 2021 som beslutats av kommunfullmäktige. 
I bilagan ”Uppföljning av genomförda åtgärder och konsekvenser – Budget 
2021” finns en redovisning åtgärder som genomförts och planeras att 
genomföras under 2021. Den ekonomiska effekten av åtgärderna beräknas 
bli 11,2 Mkr under budgetåret 2021. 
Den nuvarande prognosen för 2021 års ekonomiska resultat visar på ett 
underskott på 9 Mkr. Prognosen kan komma att ändras när förnyad 
uppföljning av kostnader för interkommunala ersättningar gällande särskola 
och gymnasieskola görs. 

Under sammanträde redovisas konsekvensbeskrivningar för 
verksamheterna 

Gun Åslund verksamhetschef för förskolan 
Förskolan har under många år effektiviserat verksamheten och redan med en 
snäv budgetram. Ytterligare besparingar riskerar att ge negativa effekter för 
barn och anställda och som dessutom kan leda till ökade kostnader för flera 
förvaltningar samt att verksamheten inte längre kan garantera att fastställda 
mål och lagkrav och rekommendationer som finns för förskolans uppdrag.  
Konsekvenser vid ytterligare neddragningar: 
• ökad risk för försämrad utbildning och inte motverkar och utjämnar 
segregation för barn med lägre socioekonomisk bakgrund 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-24 
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Dokumenttyp Sida 
Protokollsutdrag 2 (5) 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-24 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

• ökat antal barn och större barngrupper - minskad rörelseytan 
• ökad stresspåverkan med lägre kunskapsnivåer som följd vilket riskerar 
följa barnet resterande skoltid 
• barnets trivsel, hälsa och psykosociala välmående påverkas, vilket ökar 
otrygghet genom ökade sociala relationer och det sociala samspelet 
påverkas mer      negativt 
• barn i behov av särskilt stöd får inte det stöd de har rätt till och får då 
svårare att röra sig med sina hjälpmedel inomhus då det blir trängre 
• stor risk att aktiviteter, omsorgen, utbildningen och undervisningen 
prioriteras bort samt tvingas väljas bort och att det i stället blir tillsyn dvs. 
”barnpassning”, 
• minskad personaltäthet och färre förskollärare leder till minskad utbildning 
och undervisning 
• ökad arbetsbelastning, stress och otillräcklighet ökar 
• den barnfriatid minskar vilket leder till  brist av reflektionstid, och 
systematiskt kvalitetsarbete som är av stor betydelse i verksamhetens 
uppdrag 
• ökade sjukskrivningar bidrar till ökade kostnader 
• arbetsglädje, motivation, utveckling, kvalitet och måluppfyllelse samt 
barns förutsättningar för utveckling och lärande minskar  
• risk för minskade stimuli som påverkar barns utveckling och lärande 
negativt 
• risk att bl.a. barns språkutveckling sjunker utifrån minskade förutsättningar 
som påverkar barns kommunikationsförmåga, lärande, utveckling och 
framtida studier  
 
• ökad risk för klagomål och dåligt rykte, vilket i sin tur påverkar 
inflyttningen och skatteintäkterna negativt 
• svårare att kunna erbjuda förskoleplats inom garantitiden 4 månader som 
ökar risken för vitesföreläggande 
• svårare att uppnå kraven för att söka statsbidrag  
Redan genomförda insatser: Två förskolor har lagts ner, sex tjänster tagits 
bort. Resurser vid behov kallas inte in för tjänstgöring, idag pusslar man 
med den personal som redan är i tjänst. 
Kung Karls skola åk 4-9 - rektor Camilla Eriksson     
Konsekvenser vid besparingar: 
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Dokumenttyp Sida 
Protokollsutdrag 3 (5) 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-24 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Stöd , trygghet och handledning till eleverna  kommer att minska när 
elevhandledarna blir färre och utgör resursstöd inom följande områden: 
• rastverksamheten med meningsfulla aktiviteter, lunchen, innan och efter 
skoltid, klassrummet samt stöd i den sociala skolmiljön  
• vid övergången mellan ett klasslärarsystem, i de lägre åldrarna, till 
eleverna mellanstadiet där de möter flera vuxna i undervisningen 
• arbetet med enskilda elever utifrån särskilda anpassningar 
• ökat antal kränkningsanmälningar och tillbud 
• täcka upp för pedagoger vid frånvaro 
Övriga konsekvenser vid besparingar 
• lägre måluppfyllelse då stöd till eleverna uteblir - vilket leder till att eleven 
inte uppnår de kunskapskrav som krävs för att komma in på ett nationellt 
gymnasieprogram 
• ökad belastning på lärarkåren vilket kan leda till att: lärare söker sig bort, 
ökad oro i kåren och i verksamheten och som i sin tur påverkar 
undervisningen och eleverna 
Om mattelärarstödet dras in kommer eleverna inte kunna läsa extra 
matematik under schematider. I dagsläget erbjuds elever att läsa mellan 1-4 
lektioner extra i matematik för att höja kunskapsnivån i ämnet och därmed 
nå godkänt betyg.  
Kristin Fernerud rektor för enheten VIVA 
Kommunfullmäktiges mål: Kommunen ska i samverkan med 
Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de 
närmaste två åren med en procentenhet årligen. Utgångsläget: arbetslöshet 
december 2018 10,4 %.  För att minska arbetslösheten krävs både 
kortsiktiga och långsiktiga mål. 
Ökad samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna 
I dag är samverkan med Arbetsförmedlingen väsentlig för att tillgodose 
individens behov. Det är en ny samverkansituation, där samverkan kan 
komma att ske mellan fristående aktörer, kommunen och 
Arbetsförmedlingen eller i en relation mellan Arbetsförmedlingen som 
beställare och kommunen som utförare. För att minska arbetslösheten krävs 
både kortsiktiga och långsiktiga mål. 
Konsekvenser vid ytterligare neddragningar: 
• långsiktigt arbete och mål kring sysselsättning och minskad arbetslöshet 
blir ej genomförbart i samma omfattning 
• stadsbidrag kan inte sökas i samma omfattning 
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Dokumenttyp Sida 
Protokollsutdrag 4 (5) 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-24 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

• möjligheten att erbjuda kommunens arbetslösa en utbildning som leder till 
jobb minskar 
• kompetensförsörjningen kan inte tillgodoses 
• ökad arbetslöshet 
• ökad psykisk ohälsa bland unga och vuxna 
• sämre service till kommunens invånare kan leda till utflytt och minskade 
skatteintäkter och produktionsbortfall 
• försämrad arbetsmiljö för personal kan leda till att behörig personal söker 
sig till andra kommuner 
• ökade kostnader vid nyrekryteringar 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen. Fortsatt 
uppföljning och förslag på ytterligare åtgärder ska ges på barn- och 
utbildningsnämndens möte i april. 

Överläggning 
Under barn- och utbildningsnämndens överläggning ajournerar ordföranden 
sammanträdet kl 17.35.  
Sammanträdet återupptas kl 17.45. 
Sussanne Söderström (SD), väljer att inte delta i beslutet. 

Yrkanden 
(S) genom Angelica Stigenberg och (L) genom Gunilla Wolinder lämnar 
följande yrkanden: 
- Bifall: att godkänna redovisningen  
- Ändringsyrkande: att föreslå kommunstyrelsen att besluta att de föreslagna 
åtgärderna för att minska kostnaderna under budgetåret 2021 anses 
tillräckliga. Detta mot bakgrunden att undvika för stora oönskade 
konsekvenser av ytterligare besparingar. 
Anna-Karin Tornemo (V), yrkar bifall till Angelica Stigenberg (S) och 
Gunilla Wolinder (L) yrkanden. 

Beslutsordning 
Ordföranden föreslår beslutsordning enligt följande:  
1. Beslut om att godkänna redovisningen 

Sida 514 (550)



 

Dokumenttyp Sida 
Protokollsutdrag 5 (5) 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-24 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2. Därefter ställer ordföranden framlagt förslag om fortsatt uppföljning och 
förslag på ytterligare åtgärder ska ges på barn- och utbildningsnämndens 
möte i april, mot Angelica Stigenberg (S) och Gunilla Wolinder (L) 
ändringsyrkande, att föreslå kommunstyrelsen att besluta att de föreslagna 
åtgärderna för att minska kostnaderna under budgetåret 2021 anses 
tillräckliga. Detta mot bakgrunden att undvika för stora oönskade 
konsekvenser av ytterligare besparingar. 

Resultat av omröstning 
1. Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt 
framlagt förslag tillika bifallsyrkande av Angelica Stigenberg (S) och 
Gunilla Wolinder (L), att godkänna redovisningen. 
2. Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt 
Angelica Stigenberg (S) och Gunilla Wolinder (L) ändringsyrkande  
- att föreslå kommunstyrelsen att besluta att de föreslagna åtgärderna för att 
minska kostnaderna under budgetåret 2021 anses tillräckliga. Detta mot 
bakgrunden att undvika för stora oönskade konsekvenser av ytterligare 
besparingar. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15 
Budget 2021, behov investeringar mm 
BUN 2020-05-27, § 28 Budget 2021 för barn- och utbildningsförvaltningen 
Protokollsutdrag Kommunens budget- och bokslutsberedning 2020-06-15, § 
05 - Budget 2021 med plan 2022-2023 
50 Budget 2021 
Verksamhetsområdet VIVA  inför budget 2021 
§ 78 Budget 2021 ? förslag för att klara budget 2021 
91 Detaljbudget 2021-2023 för barn- och utbildningsnämnden 
Förslag för att klara budget för 2021 för Barn och utbildningsnämndens 
verksamhet 2020 12 15 

Skickas till 
Kommunstyrelsen
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Vår handläggare  
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Uppföljning av genomförda åtgärder och 
konsekvenser – Budget 2021 
Bakgrund 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade i december 2020 att ge barn- och 
utbildningschefen i uppdrag att genomföra åtgärder motsvarande 11,25 Mkr som 
ett steg mot att barn- och utbildningsnämndens verksamhet ska klara den 
ekonomiska ramen för 2021 som beslutats av kommunfullmäktige. 
 
I nedanstående redovisning åtgärder som genomförts och planeras att genomföras 
markerade med kursiv text. 
Den ekonomiska effekten av åtgärderna beräknas bli 11,2 Mkr under budgetåret 
2021. 
 
 
A. Ej verkställande av de punkter som ingår i tidigare äskande som innebär 
kvalitetshöjning och framtida kostnadsminskningar   -4 Mkr.  
• Det innebär att det inte kommer att tillföras några extra resurser till förskolan 

för att kunna hjälpa till som stöd vid hantering av livsmedel och logistik vid 
kommunens förskolor.     -1,7 Mkr 

• Det finns sedan länge ett uttalat behov av att kunna anställa en IT-strateg 
samt en kvalitetsutvecklare som på ett övergripande sätt kan arbeta med 
utveckling och uppföljning för att därigenom bidra till att öka 
måluppfyllelsen. Behovet belyses av den rapport som gjorts av revisonen 
(KPMG). Dessa tjänster kommer inte att kunna rekryteras. –1,3 Mkr 

• Eftersom grunden i barn- och utbildningsnämndens verksamhet är det 
professionella mötet mellan barn/elever och personal är fortlöpande 
fortbildningsinsatser ett av de effektivaste sätten att öka kvaliteten och på sikt 
sänka kostnaderna. Sådana fortbildningsinsatser kommer inte att kunna 
genomföras.      –1Mkr 

 
 

Genomförd åtgärd: 
Ingen utökning enligt ovanstående beskrivning kommer att ske. 
Det innebär bland annat att de fortbildningsinsatser med syfte att höja kvalitet 
och måluppfyllelse inte fortsätta på det sätt som varit önskvärt.   
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B. Generellt sparkrav på 2 % och dess konsekvenser.   - 5 Mkr  
 
• Förändrade skolskjutsgränser för elever i grundskolan.  – 85 kkr. 

Nuläge Förslag 
Årskurs F-3  2,0 km 3,0 km 
Årskurs 4-6  3,0 km 4,0 km 

 Årskurs 7-9  4,0 km 5,0 km 
 
Genomförd åtgärd: 
De beslutade skolskjutsgränserna ligger till grund för planeringen av nästa 
läsårs skolskjutsorganisation. Den förväntade ekonomiska effekten förväntas bli 
ca -40 kkr. 
 
• Minskning av två tjänster inom grundskolans tidigare år.  – 1 Mkr 

Mindre möjlighet till särskilt stöd till barn i behov av stöd. Det leder till 
mindre möjlighet att tillgodose både stödbehov till de elever som behöver det 
och extra utmaningar för de elever som har behov av detta.  Det finns en risk 
att antalet konflikter kommer att öka och att antalet anmälningar till 
Skolinspektionen gällande både kränkningar och bristande stöd blir fler, 
vilket i sin tur leder till en ökande administration. 
Arbetsbelastningen på kvarvarande lärare kommer att öka. Det finns också en 
risk att behöriga lärare slutar.  
 

Genomförd åtgärd:  
Inför vårterminen har det skett en minskning med en lärartjänst för grundskolans 
tidigare år. Från och med halvårsskiftet 2021 kommer det att minskas med 
ytterligare två lärartjänster samt tre elevassistenter. Dessutom har 
organisationen ökat med en förskoleklass/åk1, där endast en person istället för 
två har anställts. Den förväntade minskningen bli 1 till 1,5 Mkr. 
En konsekvens av minskat antal elevassistenter blir att lärarna får ha klasserna 
själva till stor del och att eleverna som har särskilda behov inte kommer kunna få 
lika mycket hjälp som vi kunnat erbjuda tidigare. Resursernas tid på fritids dras 
också in och det innebär att fritidshemmet med sina avdelningar kommer få 
betydligt större barngrupper, vilket ger mindre tid till varje enskilt barn samt att 
vi inte kommer kunna erbjuda lika många aktiviteter. En minskning av 
studiehandledningen drabbar alla de elever vi har som är i behov av 
studiehandledning men som i dagsläget inte får det/ eller får för lite av det. 
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• Minskning av två tjänster inom grundskolan åk 4–9.  -1 Mkr 
Mindre möjlighet till särskilt stöd till barn i behov av stöd. Det leder till 
mindre möjlighet till att tillgodose både stödbehov till de elever som behöver 
det och extra utmaningar för de elever som har behov av detta.  Det finns en 
risk att antalet konflikter kommer att öka och att antalet anmälningar till 
Skolinspektionen gällande både kränkningar och bristande stöd blir fler, 
vilket i sin tur leder till en ökande administration. 
Arbetsbelastningen på kvarvarande lärare kommer att öka. Det finns en risk 
att behöriga lärare slutar. Det finns stor risk för att den positiva utvecklingen 
inom grundskolan bryts och att fler elever på nytt väljer externa skolor.  
 

Genomförd åtgärd: 
Från och med ht-2021 kommer att organisationen att minskas med fem personer. 
Det gäller elevhandledartjänster och motsvarar ca fyra heltidstjänster. Utöver 
det kan det vara möjligt att det även sker en minskning av antalet lärartjänster. 
Den förväntade kostnadsminskningen blir mellan 500 kkr. och 1 Mkr. 
Konsekvenser som kommer att inträffa är att de strukturerade rastaktiviteterna 
inte kan erbjudas i full utsträckning, stödet till enskilda elever kommer att minska 
samt att arbetssituationen för skolans lärare blir mer ansträngd. Det finns en risk 
för ett ökat antal kränkningsanmälningar och tillbud. 

    
• Minskad personaltäthet inom förskolan, tre tjänster.  -1,5 Mkr 

Lägre bemanning ökar risken för stress bland barn och personal. Detta 
minskar möjligheten till kreativa lekar och social träning. Vilket kan leda till 
fler konflikter som kan innebära kränkningar. 
 

Genomförd åtgärd: 
Den samlade åtgärden och konsekvensen är redovisad under punkten ”D” 
nedan. 

 
• Minskad personaltäthet inom gymnasie- och vuxenutbildningen  

-750kkr. 
Minskat stöd för elever inom vuxenutbildningen, till största delen inom SFI 
och grundläggande vuxenutbildningen. Konsekvensen blir lägre kvalitet på 
undervisningen samt högre belastning på övrig undervisande personal.  
Minskat elevstöd för elever inom introduktionsprogrammet. Konsekvenserna 
blir sannolikt ökad frånvaro för eleverna. Färre elever som kommer att kunna 
bli behöriga till nationella program och/eller längre tid för att kunna bli 
behöriga. Ökad otrygghet bland övriga elever samt personal. 
En konsekvens som gäller för både vuxenutbildningen och gymnasiet är att 
andelen personer som hamnar i arbetslöshet ökar. 

 
Genomförd åtgärd: 
Den samlade åtgärden och konsekvensen är redovisad under punkten ”C” 
nedan. 
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• Minskad personaltäthet inom Måltidsenheten. Eftersom både den 

ekonomiska ramen för 2021 och prognosen av kostnader för löne- och 
kostnadsökningar är beräknade för BUN’s ram inklusive måltidsenheten blir 
följden att även sparkraven kommer att gälla måltidsenheten. Dessa 
konsekvenser får dock redovisas separat.   -650 kkr. 

 
Genomförd åtgärd: 
Kost och måltidsenheten, som är organiserad under kommunstyrelsen, kommer 
att genomföra kostnadsminskningar som redovisas till kommunstyrelsen. 
 
 
C. VIVA och gymnasiet, ytterligare besparing.   -750 kkr. 

Kostnadsökningen för gymnasieutbildningar har minskats med ca 1 Mkr på 
grund av att verksamheten i egen regi har utökats med ”individuellt 
alternativ” som har till syfte att elever ska kunna gå vidare till 
yrkesutbildning, annan fortsatt utbildning eller ut på arbetsmarknaden. 
Tidigare bedrevs endast ”språkintroduktion” i egen regi. Inom programmet 
finns det elever med behov av olika former av extra stödinsatser. Genom att 
bedriva introduktionsprogrammet i egen regi i anslutning till Kungsörs 
övriga vuxenutbildning finns det synergieffekter som gör att den totala 
kostnaden blir lägre än om varje utbildning hade köpts av annan anordnare.  
Inför 2021 har reglerna för statsbidrag gällande yrkesvux ändrats i och med 
att villkoret för medfinansiering har sänkts. Detta har möjliggjort ökade 
synergieffekter med övriga delar inom VIVA vilket innebär en möjlig 
kostnadsminskning med -750 kkr.    -750 kkr. 

 
 
Genomförd åtgärd: 
Det åtgärder som nu är verkställda och planerade kommer under 2021 förväntas 
bli ca 1,5 Mkr. 
Enheten har minskat sin organisation i samband med att antalet elever inom 
bland annat SFI har minskat. Det har också gjorts övriga besparingar som får 
konsekvensen att möjligheten till att erbjuda yrkesutbildningar minskar, vilket i 
sin tur kan leda till ökad arbetslöshet. 
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D. Ytterligare besparing inom förskolan   -1,5Mkr. 
• Avveckling av lokaler. Lokalkostnaden för förskoleavdelningar varierar från 

159 kkr. till 480 kkr per avdelning. Största ekonomiska effektivisering skulle 
ske om de två avdelningar med högst hyra skulle avvecklas, den 
hyresminskningen motsvarar ca två heltidstjänster (-960kkr). 
Den totala kvalitetssänkningen för förskolan skulle dock bli mindre om två 
lokaler som endast rymmer varsin förskoleavdelning avvecklades. 
Avveckling av Smultrongården (185 kkr) och Solbacken (300 kkr). 

  -485 kkr.  
• Ytterligare 2 tjänster inom förskolan. Det innebär att antalet barn per anställd 

ökar. För varje avdelning innebär det att genomsnittsantalet barn ökar från 
16,9 till 18,8 per avdelning i genomsnitt. Eftersom det inte är lämpligt att öka 
grupperna för de minsta barnen i den omfattningen blir effekten att antalet 
barn i syskonavdelningen istället behöver öka med 3 till 5 barn per 
avdelning. Det innebär en svårighet att följa Skolverkets rekommendationer 
om att arbetet inom förskolan ska ske i mindre barngrupper. För barn som är 
1–3 år är riktmärket för barngruppers storlek 6–12 barn. För barn som är 4–5 
år är riktmärket 9–15 barn. Riktmärkena finns i kommentartexten i 
Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan.  
     – 1 Mkr 

 
Genomförd åtgärd: 
Lokaler för två förskoleavdelningar har sagts upp. Inför vårterminen 2021 har 
förskolans organisation minskats med tre heltidstjänster. Ytterligare tre 
heltidstjänster kommer att tas bort från och med april 2021. Det tillsammans 
med en mycket restriktiv tillsättning av vikarier förväntas ge effekten att den 
totala ekonomiska minskningen under 2021 blir ca 3 Mkr. 
Den minskade lokalytan kan innebära förskolan inte längre klarar att erbjuda 
plats inom garantitiden fyra månader. 
Övriga konsekvenser är att kvaliteten sjunker och att arbetsbelastningen på 
personalen ökar.  
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Vår handläggare 
fredrik.bergh@kungsor.se 
Ledningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Budget 2021 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen. Fortsatt 
uppföljning och förslag på ytterligare åtgärder ska ges på barn- och 
utbildningsnämndens möte i april. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade i december 2020 att ge barn- och 
utbildningschefen i uppdrag att genomföra åtgärder motsvarande 11,25 Mkr 
som ett steg mot att barn- och utbildningsnämndens verksamhet ska klara 
den ekonomiska ramen för 2021 som beslutats av kommunfullmäktige. 
I bilagan ”Uppföljning av genomförda åtgärder och konsekvenser – Budget 
2021” finns en redovisning åtgärder som genomförts och planeras att 
genomföras under 2021. Den ekonomiska effekten av åtgärderna beräknas 
bli 11,2 Mkr under budgetåret 2021. 
Den nuvarande prognosen för 2021 års ekonomiska resultat visar på ett 
underskott på 9 Mkr. Prognosen kan komma att ändras när förnyad 
uppföljning av kostnader för interkommunala ersättningar gällande särskola 
och gymnasieskola görs. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15 
Budget 2021, behov investeringar mm 
BUN 2020-05-27, § 28 Budget 2021 för barn- och utbildningsförvaltningen 
Protokollsutdrag Kommunens budget- och bokslutsberedning 2020-06-15, § 
05 - Budget 2021 med plan 2022-2023 
50 Budget 2021 
Verksamhetsområdet VIVA  inför budget 2021 
§ 78 Budget 2021 � förslag för att klara budget 2021 
91 Detaljbudget 2021-2023 för barn- och utbildningsnämnden 
Förslag för att klara budget för 2021 för Barn och utbildningsnämndens 
verksamhet 2020 12 15 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-03-15 
Ert datum 
 

Diarienummer 
BUN 2020/78 
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 

Sida 521 (550)

http://www.kungsor.se/


 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-03-15 
Ert datum 
 

Sida 
2 (2) 

Diarienummer 
BUN 2020/78 
Er beteckning 
 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

  
  

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen - Uppföljning av samverkan 
mellan skola och individ- och familjeomsorg 
avseende barn och unga 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger avrapporteringarna till handlingarna  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2020 utifrån en tidigare 
revisionsrapport att få uppföljning två ggr per år från nämnderna om det 
gemensamma uppdraget att samverka kring barn och unga som far illa. Till 
detta möte har både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden 
lämnat rapporter bland annat kring arbetet med TSI, Tidigt Samordnade 
Insatser. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-09 
Uppföljning av samverkan mellan skola och individ- och familjeomsorg 
avseende barn och unga 
KS 2020-01-27 § 12 Revisionsrapport - samverkan mellan skola och 
individ- och familjeomsorg avseende barn och unga 
SN 2021-03-23 § 33 Rapport - Modell för samarbete i form av tidiga och 
samordnade insatser kring ungdomar 
BUN 2021-03-24 § 32 Samverkan mellan skola och individ- och 
familjeomsorg avseende barn och unga 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
revisionen 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-04-09 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2019/396 
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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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2020-01-27         15 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till  

Revisionen, KPMG, SN, BUN, kommundirektör, akten 

Utdragsbestyrkande  

 
§ 12 
Revisionsrapport - samverkan mellan skola 
och individ- och familjeomsorg avseende 
barn och unga (KS 2019/396) 
KMPG har på uppdrag av kommunrevisorerna gjort en uppföljning 
av en tidigare revisionsrapport hur samverkan fungerar mellan 
barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kommun-
styrelsen avseende arbetet med barn- och unga i skola och individ- 
och familjeomsorg. Den sammanfattande bedömningen utifrån 
granskningens syfte är att socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden har agerat för att skapa förutsättningar för en 
ändamålsenlig samverkan. Kommundirektören fick i uppdrag att 
skriva ett svar till revisionen på uppföljningen avseende att 
 
- fortsatt följa och säkerställa att samverkansarbetet utvecklas 

mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 
- säkerställa att nämnderna har tillräckligt utrymme för egna 

kontrollmoment i sin internkontroll 
 
Kommunrevisionen önskade svar senast 2020-01-31 på vilka 
konkreta åtgärder kommunstyrelsen och nämnderna har för avsikt 
att vidta med anledning av ovanstående. 
Svaret redovisas i bilaga. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 
 Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-16 § 204 
 Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-17 
 Revisionsrapport – Uppföljning av samverkan mellan skolan 

och individ- och familjeomsorg inklusive missiv 
 
 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar att få uppföljning två ggr per år från 
nämnderna om det gemensamma uppdraget att samverka kring 
barn och unga som far illa. 
 
Kommunstyrelsen uppmanar båda nämnderna att i de fall 
kontrollmoment saknas i interkontrollen att man inför sådana 
kontroller. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2020-01-27         16 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till  

Revisionen, KPMG, SN, BUN, kommundirektör, akten 

Utdragsbestyrkande  

Kommunstyrelsen ser mycket glädjande på det arbete som 
utvecklats och kommit till stånd i Kungsör i denna samverkan. 
 
Kommunstyrelsen antar svaret på revisionsrapporten som sitt eget. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 33 Rapport - Modell för samarbete i form av 
tidiga och samordnade insatser kring ungdomar 
Diarienummer SN 2019/103 

Beslut 
Socialnämnden tackar för rapporten och förklarar uppdraget slutfört. 
Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom. 

Sammanfattning 
Socialnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden beslutade i juni 
2019 att ge sina förvaltningschefer i uppdrag att tillsammans medverka 
och ta fram en arbetsmodell för tidiga och samordnade insatser kring barn 
och unga. 
Under arbetets gång har flera delrapporter lämnats till respektive nämnd. 
Arbetet har nu resulterat i ett samverkansdokument som fastställts av 
förvaltningscheferna. De båda förvaltningarna har nu en gemensam syn på 
samverkan samt rutiner. Samverkansdokumentet ”Tidiga och samordnade 
insatser för barn och unga” tydliggör och skapar förutsättningar för 
inblandade parter att sätta bättre fokus på förebyggande insatser i ett tidigare 
skede. 
Dokumentet är ett samverkansdokument som medarbetarna ska använda 
som stöd i sitt arbete i syfte att öka förståelsen för varandras uppdrag och 
hur man kan mötas över förvaltnings- och befattningsgränserna. En första 
workshop över förvaltningsgränserna planeras under våren att genomföras 
som ett första steg för en slags implementeringstart med dokumentet som 
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1. Sammanfattning och bakgrund 
 
Regeringen gav under mars 2017 uppdrag till Statens skolverk och Socialstyrelsen att 
tillsammans genomföra ett utvecklingsarbete under perioden 2017–2023 med syfte att 
förbättra samverkan mellan skola, hälso- och sjukvård och socialtjänsten så att barn och unga 
får tidiga och samordnade insatser. I uppdraget framgår att det är viktigt att det finns rutiner 
för och tillgång till arenor för en tvärprofessionell samverkan, för att kunna skapa en 
helhetssyn och ett gemensamt mål.  

Enligt samverkanslagstiftningen kring barn som far illa eller riskerar att fara illa ska 
myndigheterna även samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. Det 
kan exempelvis handla om fritids- och kultursektorn, ideella organisationer samt andra 
offentliga och privata företrädare för olika samhällsintressen. Elevhälsans arbete och kunskap 
bör därför integreras i hela skolans utvecklingsarbete, vilket förutsätter en hög grad av 
samverkan mellan elevhälsans personal och övriga personalgrupper (Regeringsuppdrag 
U2017/01236/GV). 

Det är också angeläget att samverkan sker med övrig hälso- och sjukvård samt med 
socialtjänsten. Hälso- och sjukvården ska samverka med barn, föräldrar samt med förskolan, 
skolan och socialtjänsten för att uppnå hälsomålen för det enskilda barnet/ungdomen.  

2. Vad är TSI? 
 
Genom tidiga och samordnade insatser, TSI, ska alla barn och unga få stöd i ett tidigt skede 
av en ogynnsam utveckling. För detta krävs en professionell samverkan mellan socialtjänsten, 
skolan och hälso- och sjukvården. 

2.1 Syfte och mål 
 
Vårt grundläggande och gemensamma synsätt är att när barn och unga som på grund av 
psykisk ohälsa och/eller en ogynnsam familjesituation behöver stöd så att de inte riskerar att 
fara illa, så är detta ett gemensamt ansvar för skolan, hälso- och sjukvården och individ- och 
familjeomsorgen. Detta gemensamma arbete ska ske genom samarbete utifrån 
verksamheternas olika specialistkunskaper och med tillit till varandras profession. 

Syftet med detta samverkansdokument är att kunna ge barn och unga som på grund av 
psykisk ohälsa och/eller en ogynnsam familjesituation rätt stöd så att de inte riskerar att fara 
illa och/eller få en ofullständig skolgång. Målet är således att genom ett professionellt 
samarbete både inom och utanför kommunen förebygga att barn och familjer som behöver 
stöd hamnar mellan stolarna. Detta ska ske genom tidiga och samordnade insatser med avsikt 
att få alla aktörer att se sin roll och sträva mot samma mål. Rätt stöd på rätt nivå och vid rätt 
tillfälle. 

2.2 Organisation 
 
TSI är ett samarbete mellan individ- och familjeomsorgens olika enheter, skolan samt 
Regionens hälso- och sjukvård.  
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2.3 Målgrupp  
 
Målgruppen för samverkan är barn och unga upp till 20 år som har en psykisk ohälsa, social 
problematik, psykiatrisk problematik och/eller en funktionsnedsättning. 
 

2.4 Gemensamma utgångspunkter och mål för samverkan 
 

 Varje verksamhet ska utföra sitt uppdrag med barnets bästa för ögonen. Barnet och 
barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att uttrycka sin mening och få den 
respekterad. Barnkonventionen är också lag sedan 1 januari 2020. 

 Skolan, vården och omsorgen ska präglas av ett hälsofrämjande och förebyggande 
förhållningssätt.  

 Barnet ska få stöd och skydd av samhället utifrån en helhetssyn och med individen i 
fokus.  

 Barn med behov av gemensamma insatser av flera huvudmän/myndigheter, i eller 
utom hemmet, är ett gemensamt ansvar för regionen och kommunen.  
Psykiska, sociala och fysiska problem ska alltid betraktas i ett helhetsperspektiv.  

 Barnets behov och möjligheter är utgångspunkten i all samverkan. 
 Barn i behov av anpassningar och särskilt stöd ska få hjälp i ett tidigt skede, både på 

individ- och/eller gruppnivå.  
 Vårdnadshavarens resurser och sociala nätverk ska tas tillvara och erbjudas adekvat 

stöd i all samverkan mellan olika verksamheter. 

3. Barn- och utbildningsnämndens ansvar för 
insatser kring barn och unga 

 
Skolans ansvar för barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa regleras av skolans 
nationella lagstiftning, till exempel Skollagen och Hälso- och sjukvårdslagen och av 
kommunala politiska mål och beslut. 
 

3.1 Centrala elevhälsan och skolornas elevhälsoteam (EHT) 
 
I Skollagen 2 kap 25§ regleras elevhälsans omfattning och uppdrag. 
För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta 
medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska 
främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål 
ska stödjas. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens centrala elevhälsa består av 2 skolsköterskor, 2 kuratorer 
och en skolpsykolog på 75 %. Skolläkare köps in extern utifrån behov. Specialpedagog är 
anställd under respektive rektor. 
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Centrala elevhälsan jobbar ut mot samtliga grundskolor och mot gymnasieskolan i 
kommunen. De deltar med sin specialistkompetens på samtliga skolors Elevhälsoteam (EHT) 
vilket leds av skolans rektor eller av denne annan utsedd person. 

Elevhälsoarbetet på samtliga skolor skall enligt skollagen vara förebyggande och främjande 
och inte behandlande. Skolkuratorernas arbete regleras av Skollagen medan skolsköterskornas 
arbete regleras av både Skollagen och Hälso- och sjukvårdslagen. 

 
Arbetsgång vid elevhälsoteamens möten i kommunens grundskolor och gymnasieskolan. 
 

1. När skolan får kännedom om en elev som far illa eller riskerar att fara illa eller som 
av någon anledning mår dåligt så anmäls ärendet till rektor. Beroende på situationens 
art kan det vara aktuellt att göra en omedelbar anmälan till individ- och 
familjeomsorgen. Rektor ansvarar för att göra en första bedömning för att ärendet 
skall hamna rätt. 

2. Om skolan bedömer att detta är något som skolan kan och skall göra något åt så 
kopplas skolans elevhälsoteam (EHT) in av rektor. I elevhälsoteamet finns skolans 
samlade elevhälsokompetens bestående av bland annat skolsköterska, kurator och 
specialpedagog/speciallärare.                                                                                              
När det gäller speciella ärenden kan man också konsultera skolpsykolog och 
skolläkare. 

3. Efter att ha konsulterat sitt elevhälsoteam fattar rektor beslut om vem som gör vad i 
ärendet och hur man på bästa sätt kan hjälpa individen. Om ärendet är av den 
digniteten och har den problematiken att andra instanser och/eller myndigheter också 
behöver kopplas in så fattar rektor beslut om detta. 

Centrala elevhälsans arbete utvärderas årligen i barn- och utbildningsförvaltningens 
årsbokslut. 

3.2 Skolfrånvaro utan giltiga skäl 
 

3.1.1 Vad skollagen säger 
Skollagen fastslår att barn bosatta i Sverige har skolplikt och att det är huvudmannen som ska 
se till att eleverna fullgör denna. 

Skollagen 7 kap 2§.  ”Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt enligt föreskrifterna i detta 
kapitel”. 
Skollagen 7 kap 22§ ”Huvudmannen ska se till att eleverna i huvudmannens förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång”. 
 

3.1.2 Vårdnadshavarens ansvar 
Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt. 
Om vårdnadshavaren inte har gjort vad man är skyldig att göra kan till och med vite utdömas. 

Skollagen 7 kap 20§.  ”Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet 
fullgör sin skolplikt”. 
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Skollagen 7 kap 23 §. ”Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att 
elevens vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske, får 
hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter”. 

3.1.3 Skolans ansvar 
Om en elev i grundskolan är frånvarande utan kända och giltiga skäl ska rektor se till att 
elevens vårdnadshavare informeras samma dag. Giltiga skäl för ledighet är exempelvis 
sjukdom eller beviljad ledighet.  
 

3.3 Arbetsgång vid regelbunden skolfrånvaro 
 

1. Första gången otillåten frånvaro uppkommer. 
 Mentor/klasslärare tar ett samtal med eleven.  
 Vårdnadshavare informeras. Vid oanmäld frånvaro meddelas 

vårdnadshavare genom SMS eller telefon om inget annat är överenskommet. 
 

2. Upprepad otillåten frånvaro upp till 5 gånger under samma termin. 
 Samtal med elev och vårdnadshavare. Åtgärdsplan upprättas. 

 
3.    Om frånvaron fortsätter. 

 Elevkonferens. Åtgärdsplan upprättas. Möjlighet att skolan bjuder in 
Öppenvårdsenhetens familjebehandlare. 

 Informera vårdnadshavare om möjligheter till föräldrastöd hos 
Öppenvårdsenhetens familjebehandlare. 
 

4.   Ytterligare fortsatt regelbunden oanmäld frånvaro. 
 Orosanmälan till socialtjänsten för bedömning och beslut. 

 

3.4 Rektors beslut utöver skolans egna resurser 
 
Beroende på elevens problematik kan rektor, förutom det arbete skolan själv genomför och 
med stöd av elevhälsan, även fatta beslut om: 

1. Remiss till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Skickas in av skolans rektor efter 
samråd i EHT eller EHM. 
 

2. Remiss till Barn- och ungdomshälsan. Detta sker dock utifrån ett gemensamt 
ställningstagande på EHT. 
 

3. Anmälan om oro till Utredningsenhetens mottagning (IFO) Se vidare i avsnitt 
”Rutinbeskrivning för orosanmälan”. Den som känner oro för ett barn och bedömer 
att socialtjänsten behöver kopplas in som stöd för barnet och dennes familj så att det 
inte far illa eller riskerar att fara illa skall enligt Socialtjänstlagen anmäla detta till 
IFO. Om det inte är rektor som gör denna anmälan skall hen alltid informeras. IFO 
kan alltid konsulteras för rådgivning. 

 
4. Möjlighet att kontakta Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för att få 

generella tips och stöd kring elevers problematik och deras agerande i grupp. 
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3.5 Elevhälsosamtal och andra stödsamtal 
 
Skollagen föreskriver att varje elev ska ha tre hälsosamtal, strukturerade enligt en given mall, 
under sin grundskoletid. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att utöka dessa 
hälsosamtal till fyra under elevens grundskoletid. Dessa hälsosamtal genomförs av 
förvaltningens skolsköterskor utifrån mallen i årskurserna F, 3, 5 och 8. 
Dessutom sker ett kortare hälsobesök för varje elev i åk 2 och 6. 

Viktiga saker som kommer upp i hälsosamtalen dokumenteras i elevernas journaler och följs 
upp. Ett särskilt fokus vid hälsosamtalen ligger på livsstilsfrågor samt elevernas psykiska 
mående. 

Det politiskt satta målet följs årligen upp vid förvaltningens tertialbokslut och slutligen vid 
årsbokslutet och återkopplas då till barn- och utbildningsnämnden. 

Förutom de lagstadgade hälsosamtalen i skolan så sker också mängder av spontanbesök till 
elevhälsopersonalen, både till skolsköterskor och kuratorer. Dessa besök handlar ofta om hur 
man mår och har det och där kan eleverna få hjälp av någon vuxen att prata med.  

3.6 Annat förebyggande arbete 
 
Ett led i att undvika att barn och elever far illa är också ett övrigt bra förebyggande arbete. 
Barn- och utbildningsförvaltningen genomför ett viktigt förebyggande arbete på kommunens 
samtliga förskolor, skolor och fritidsgårdar. 

 Det genomförs orossamtal med elever utifrån anmälda behov och personalen deltar i 
det mobbingsförebyggande arbetet på kommunens skolor. 
 

 Det genomförs också olika samtalsgrupper utifrån behov (”tjej- och killgrupper”). 
 

 Personal inom det förebyggande arbetet deltar på föräldramöten i årskurs 5 och 
informerar vårdnadshavare om ungdomarnas vistelse på nätet och diskuterar den 
problematik som finns där.  
 

 Fältarbete och nattvandring tillsammans med öppenvårdsenheten under exempelvis 
skolavslutningen och Lucia.  
 

 Det sker också ett nära samarbete med polisen kring olika ungdomsrelaterade frågor.  
 

 På fritidsgårdarna sker förutom ett allmänt förebyggande arbete också ett 
integrationsarbete tillsammans med ungdomarna. 
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4.  Socialnämndens ansvar kring insatser för barn 
och unga 

 
Socialnämnden i varje kommun ska verka för att barn och unga växer upp under trygga 
förhållanden. I arbetet med barn som far illa finns en skyldighet att samverka med bland annat 
hälso- och sjukvården, skolan och polisen. Utredningsenheten är den myndighet som 
genomför barnskyddsutredningar och har kontakt med barn och familjer.  

4.1 Individ- och familjeomsorgens område 
 
Individ- och familjeomsorgens (IFO:s) område regleras främst genom bestämmelserna i 
Socialtjänstlagen och Socialtjänstförordningen. Individ- och familjeomsorgen består i 
kommunen av tre enheter och beskrivs kort nedan; 

 Utredningsenheten hanterar myndighetsutövningen gällande barn och unga, vuxna, 
familjehem och familjerätt.  
 

 Öppenvårdsenheten är främst en utförarverksamhet till myndighetsutövningen för 
barn, unga och vuxna bestående av familjebehandling samt missbruk och beroende. 
 

 Arbetsmarknad och försörjning hanterar av två delar; dels i myndighetsutövningen 
att utreda rätten till ekonomiskt bistånd, dels genom arbetsmarknadsverksamheten i 
att bereda och verkställa arbetslivsinriktade insatser.  

Samtliga enheter har också funktionen råd och stöd till kommunens invånare och 
verksamheter. Vidare ansvarar individ- och familjeomsorgen för tjänster som utförs i 
samverkan genom avtal och/eller köp med andra kommuner, i dagsläget familjerådgivning 
och socialjour. 

4.2 Rutinbeskrivning vid orosanmälan till Utredningsenheten  
 
När en orosanmälan inkommer till Utredningsenhetens mottagningsfunktion ska man inom 24 
timmar göra en så kallad förhandsbedömning huruvida barnet är i omedelbart behov av skydd. 
Dessutom ska man inom 14 dagar bedöma om barnet/familjen är i behov av annat stöd från 
socialnämnden. Vid en förhandsbedömning får uppgifter inhämtas endast från anmälaren och 
från den person orosanmälan gäller. Om barnet/familjen inte bedöms vara i behov av stöd 
avslutas förhandsbedömningen. Om barnet/familjen bedöms vara i behov av stöd inleds en 
utredning enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen. 

Anmälningsskyldigheten vid misstanke om att barn far illa regleras i Socialtjänstlagen 14 kap. 
1 §. Där framgår bland annat att myndigheter vars verksamhet som berör barn och unga är 
skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller 
misstänker att ett barn far illa. Av §§ 1a och 1b framgår att socialnämnden bör erbjuda barnet, 
vårdnadshavaren och den som gjort anmälan ett möte om det med hänsyn till barnets bästa är 
lämpligt.  
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Utredningsenheten får informera den som gjort anmälan enligt 1 § om att utredning: 
 har inletts 
 inte har inletts  
 pågår 

Sådan information ska på begäran lämnas till anmälaren om det med hänsyn till 
omständigheterna inte är olämpligt.  

4.3 Förhållningssätt som anmälare 
 
Hur socialtjänsten förhåller sig i en situation där en anmälan kring oro ligger till grund för 
vidare dialog är många gånger komplex. Inte minst utifrån det att föräldrar eller andra 
anhöriga ofta får ett minskat förtroende för den som anmäler, som till exempel skolpersonal. 
Här är det viktigt att personal i sina olika roller bildar en professionell allians utifrån 
gemensam organisation och mål utan att riskera att bli partiska.   

 4.4 Att tänka på före och efter en orosanmälan 
 
Skolan bör ha som utgångspunkt att samverka med vårdnadshavarna och så långt som möjligt 
informera familjen om att en orosanmälan skrivs och varför. I vissa situationer, till exempel 
vid oro för att en elev är utsatt för hot, våld, övergrepp eller vid misstanke om en 
hedersrelaterad kontext ska man alltid konsultera socialtjänsten innan man kontaktar 
vårdnadshavarna.  

Om socialtjänsten tar beslut att utreda familjen underlättas det arbetet om familjen redan 
informerats om att de kan bli kontaktade. I slutet av anmälan bör man skriva att man vill bli 
kontaktad för att få bekräftat att anmälan gått fram. Det är också viktigt att dokumentera att en 
orosanmälan är skriven och skickad (diarieförd). 
 

4.5 Öppenvårdsenhetens insatser 
 
Öppenvårdens insatser vänder sig till vuxna, barn och familjer, i första hand genom 
biståndsbeslut från socialsekreterare. I verksamheten ingår också ett förebyggande arbete som 
innebär att personalen på olika sätt ingår i samverkan med andra samhällsaktörer som till 
exempel skolan. Vidare erbjuds så kallade öppna insatser, med vilket menas att medborgarna 
kan vända sig till enheten och i vissa frågor erbjudas stöd, utan att det krävs ett beslut om 
bistånd.  

4.5.1 Öppna insatser 
 
Råd- och stödsamtal ges upp till fem gånger och föregås inte av någon utredning. Detta 
handlar om möjlighet att få samtala för råd av en familjebehandlare. Det kan till exempel röra 
barns utveckling och funderingar kring den egna föräldrarollen. 

Föräldrastödsgrupper  
Enhetens familjebehandlare erbjuder föräldrastödsgrupper riktade mot föräldrar minst två 
gånger per termin. Dessa ges utan bistånd och som en så kallad öppen insats. 
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Föräldrakafé  
Familjebehandlarna bjuder in ortens föräldrar till föräldrakafé som genomförs på veckobasis.  
 
Kontaktsätt  

Man kan kontakta öppenvårdsenheten direkt via kommunens växel alternativt via 
Utredningsenhetens mottagningsfunktion. 
 

4.5.2 Insatser med bistånd 
 
Familjebehandling  

Varje familj genomgår olika utvecklings- eller omställningsfaser. Det mesta klarar familjer av 
själva men ibland behövs hjälp av utomstående. Det kan handla om kriser vid olika faser i 
livet som t.ex. småbarnsperioden, tonårstiden eller nya familjebildningar. Det är lätt att hamna 
i en ond cirkel som man inte kan ta sig ur eller att man känner sig otillräcklig som förälder.  

Kontakten kan handla om att:  
 

- Hitta nya sätt att prata med varandra i familjen om ni upplever att er vardag ofta 
slutar i bråk och konflikter  

- Hitta ett bra sätt att både uppmuntra och sätta gränser för barnet  
- Ge mer kunskaper om olika utvecklingsfaser som ditt barn eller tonåring går 

igenom så att du lättare märker och kan hantera olika situationer och känslolägen  
- Skapa mer struktur i vardagen för att minska risken för konflikt på grund av 

stress och trötthet  
- Hjälpa till att bygga upp det sociala nätverket runt barn och föräldrar  

 
Kontaktsätt  

Familjen vänder sig till socialtjänsten genom att de gör en ansökan eller kommer i kontakt via 
en anmälan som gjorts. Familjen tas emot och efter utredning, bedömning och beslut om 
insatsen ”familjebehandling” av socialsekreterare. 

4.5.3 Samverkan med skolan 
 
Informationsspridning om öppenvårdsverksamhetens insatser och möjligheter till stöd har stor 
betydelse i det förebyggande arbetet. Rektor för respektive skola bjuder in behandlare utifrån 
behov och enligt nedan. 
 
Deltagande vid föräldramöten 
Behandlare deltar vid flera tillfällen per termin i grundskolans föräldramöten för att informera 
om verksamhetens insatser för att inbjuda till nyfikenhet och kontakt. 
 
Deltagande vid SFI:s samhällsinformation 
Behandlare deltar flera tillfällen per termin på SFI i samband med för att ge information om 
verksamhetens insatser och föra att inbjuda till kontakt. 
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4.5.4 Övrig samverkan  
 
Unggrupp 
På månadsbasis träffas öppenvårdens drogterapeuter tillsammans med skolans rektorer, 
elevhälsoteamet och polis. Här informeras om det aktuella läget kring eventuell oro för 
brottslighet bland ungdomar på orten och i skolan. Diskussionsforumet har ett förebyggande 
syfte och fungerar som en undergrupp till kommunens Brottsförebyggande råd – BRÅ. 
 

4.6 Familjerådgivningen i KAK 
 
Familjerådgivningen i KAK vänder sig till invånarna i Köping, Arboga och Kungsör. 
Befolkningsantalet i området uppgår till drygt 49 000 personer. Sedan 1995 ska Sveriges 
kommuner enligt lag erbjuda kommuninvånarna familjerådgivning. Verksamheten finansieras 
för Kungsörs del genom IFO:s Öppenvårdsenhet och familjerådgivningens huvuduppgift är 
att genom terapisamtal medverka till bearbetning av samlevnadsproblem och konflikter i par- 
och familjerelationer. På årsbasis kontaktar rådgivningen Kungsörs kommuns skolkuratorer, 
vårdcentralen, BUP, Svenska kyrkan och individ- och familjeomsorgen för samverkan och 
information. 

Både par, familjer och enskilda är välkomna för samtal och fokus i samtalen är relationer. 
Samtalen är kostnadsfria i KAK och det förs inga journaler. Familjerådgivningen har sträng 
sekretess. (15 kap. 2 § SoL). Man kontaktar rådgivningen per telefon, via mail eller Facebook. 
Se vidare information på www.kungsor.se 

 

4.7 Ungdomsmottagningen 
 
Ungdomsmottagningen ligger i Köping och är en tvärprofessionell verksamhet som har både 
barnmorske- och kuratorskompetens samt tillgång till läkare och gynekolog. Här är samarbete 
över professionsgränserna utgångspunkten. Förutom samtal är också informationsspridning 
om mottagningens roll och uppdrag samt studiebesök av ungdomsklasser är stående inslag i 
verksamheten. 

 

 

 

 

 

 

 

Sida 538 (550)

http://www.kungsor.se/


 

12 
 

5. Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar 
(KAA) 

 

5.1 Uppdrag och syfte 
 
Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i 
kommunen och som har fullgjort sin skolplikt. Men som inte har fyllt 20 år och inte genomför 
eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller 
motsvarande utbildning.  

Syftet med kommunens aktivitetsansvar i Kungsör är att minska riskerna för att ungdomar 
hamnar i utanförskap, i första hand genom att öka andelen ungdomar i kommunen som 
fullföljer en gymnasieutbildning. Kommunens ansvar innefattar att under året samla 
information, kontakta ungdomar och erbjuda lämpliga och individuella åtgärder som i första 
hand ska syfta till att motivera ungdomen att påbörja eller återuppta en utbildning. 

5.2 Målgrupp 
 
För att ungdomar ska bli aktuella inom kommunens aktivitetsansvar ska de: 

 Vara folkbokförda i Kungsörs kommun 
 Ha fullgjort sin skolplikt eller ha blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt då de 

inte har skolplikt.  
 Vara under 20 år.  
 Inte gå i gymnasieskolan eller motsvarande utbildning.  
 Inte ha fått gymnasieexamen eller motsvarande godkänt betyg från gymnasieskolan 

eller motsvarande utbildning. 

5.3 Rutiner för kontakt med ungdomen 
 
Kommunens löpande arbete med att identifiera, informera och kontakta, behöver bedrivas 
regelbundet under hela året. Kommunen bör här också identifiera vilka myndigheter och 
andra aktörer som kan vara aktuella för samverkan. När kommunen får kännedom om att en 
ny ungdom tillhör målgruppen ska denna skyndsamt kontaktas och erbjudas stöd. 
Verksamheten ska sträva efter att tiden mellan det att en ungdom avbryter sin utbildning tills 
stöd inom det kommunala aktivitetsansvaret erbjuds ska bli så kort som möjligt. 

Särskilt ansvariga - Gymnasieskolan (huvudansvarig för rapportering och beställare av insats) 
och IFO Arbetsmarknad och försörjning (insatsutförare) 
Form för samverkan - tid finns avsatt varje vecka men man ses endast då behov finns 
 
Nyckelbefattningar 
 

 Studie- och yrkesvägledare 
 Arbetsmarknadskonsulent 
 Socialsekreterare (ekonomiskt bistånd) 
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5.2.1 Rutin för rapportering om ogiltig frånvaro 
 
Gymnasieskolan registrerar löpande frånvaro under hela året och rapporterar två gånger per år 
även till SCB. Kungsörs kommun är inte ansluten till betygsdatabasen, BEDA, utan begär 
istället intyg och enligt CSN:s uppföljningsrutin begär man även in närvarostatistik. 

5.2.2 Rutin för att löpande identifiera, informera och kontakta ungdomar 
 
Hemkommunens insatser för ungdomarna ska ske så snabbt som möjligt. Därför är det viktigt 
att identifiering av unga sker nära tiden då skolplikten upphör. Identifiering ska ske i 
situationer när ungdomar inte börjar, inte fullföljer sin utbildning eller när en ungdom avslutar 
en utbildning utan examensbevis. 

 Ungdomen kontaktas först av studie- och yrkesvägledare där ungdomens behov 
kartläggs och därefter bokas tid med arbetsmarknadskonsulent. 
 

 Vid mötet beslutas vem som kontaktar berörd ungdom genom exempelvis 
brevutskick, telefonsamtal, sms, hembesök och/eller sociala medier. 
 

 Om ansvarig personal inte får kontakt med en ungdom som är under 18 år inom 3 
månader görs en orosanmälan till Utredningsenhetens mottagning. Ungdomar över 
18 år fortsätter att kontaktas via rutinen. 

5.2.3 Rutin för hembesök 
 
Ett eventuellt hembesök till ungdomen ska alltid genomföras av två ansvariga. 

5.3 Motivationshöjande samtal och individuella insatser 
 
Skolinspektionens granskning (2018) av kommuners arbete med aktivitetsansvaret, visar att 
motivationshöjande samtal spelar stor roll för att erbjuda ungdomar olika lösningar. Insatserna 
som erbjuds behöver vara individuellt behovsanpassade och syfta till att ungdomar i första 
hand återgår till eller påbörjar utbildning. Exempel på åtgärder som erbjuds ungdomarna kan 
vara kommunal vuxenutbildning (gymnasienivå), folkhögskolans allmänna eller 
studiemotiverande kurser samt praktik med mera. 

5.4 Dokumentationsansvar 
 
Både gymnasieskolan och Arbetsmarknad och försörjning (IFO) ska i sina respektive 
verksamhetssystem, dokumentera de insatser som ges till de ungdomar som omfattas av 
kommunernas aktivitetsansvar. Kommunerna ska enligt skollagen föra ett register över de 
ungdomar som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar. Registerföringen genomförs av 
gymnasieskolan medan insatsernas genomförande dokumenteras av Arbetsmarknad och 
försörjning. Dokumentationen ska vara ett stöd för den unge och kommunen, att utifrån en 
kartläggning av ungdomens mål, behov och förväntningar, komma överens om lämpliga 
individuella åtgärder.  
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Kommunens skyldighet att dokumentera gäller endast de insatser som kommunen gör för den 
berörda ungdomen. Det innebär att uppgifter av känslig karaktär inte ska dokumenteras. Om 
det ändå förekommer sådana uppgifter gäller bestämmelserna om sekretess till skydd för 
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, 21 kap. offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). 

Sammanfattning: 
1. Dokumentationen ska vara ett stöd för den unge och kommunen, att utifrån en 

kartläggning av ungdomens mål, behov och förväntningar, komma överens om 
lämpliga individuella åtgärder. 

2. Dokumentationen och de överenskommelser om åtgärder som gemensamt beslutas, 
kan på så sätt utgöra ett underlag för att professionalisera mötet mellan ungdomen 
och kommunens personal samt leda till en tydligare arbetsprocess. 

3. Dokumentationen ger den unge delaktighet och kan innebära att ungdomen enklare 
förstår hur man exempelvis kan återgå till utbildning. 

4. Dokumentationen kan också vara ett viktigt underlag för uppföljning och utvärdering 
av insatserna och på så sätt utveckla kvaliteten i kommunens verksamhet. 

6.  ODIN - offensivt drogförebyggande initiativ nu 
 
ODIN är en samarbetsmodell i linje med kommunens ANDT-uppdrag (2015) och som 
genomförs mellan IFO:s Öppenvårdsenhet, Utredningsenheten, skolan, fritidsgården, 
säkerhetssamordnare och polisen. Syftet med arbetsmodellen är att göra tidiga upptäckter av 
ungdomar som på grund av sitt beteende riskerar att hamna i ett missbruk/beroende. Målet är 
att de berörda ungdomarna med största möjliga enkelhet ska få tillgång till de åtgärder som 
krävs för att komma till rätta med problematiken. ODIN ska understryka noll tolerans mot 
droganvändning och göra det så svårt som möjligt att vara ung och missbruka. Det ska 
upplevas vara enkelt att få till den hjälp man behöver om man ändå hamnar där.  

6.1 Fortbildning i frågorna till skolpersonal och andra 
 
Öppenvårdsenhetens drogterapeuter genomför utifrån skolans behov, minst en gång per läsår, 
fortbildning för skolpersonal och föräldrar att informera om till exempel: 

 beskriva syfte och arbete med ODIN 
 det aktuella dagsläget i Kungsör gällande droger 
 beskriva de mest aktuella drogerna 
 tecken på droganvändning 
 informera om narkotikastrafflagen 
 med skolan diskutera de dilemman som kan uppkomma 

För att informera föräldrar kan skolan även bjuda in öppenvården till föräldramöten och vid 
de tillfällen då andra vuxna önskar information om läget i Kungsör gällande ungdomar och 
droger, dessa genomförs ungefär samma upplägg som för skolpersonalen. 
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6.2 Information till skolelever 
 
Syftet är att ge elever kunskap om vad socialtjänsten kan erbjuda när man har en misstanke 
om eller känner oro för alkohol/narkotikabruk för egen del eller hos en kompis.  

Det är en fördel om drogterapeuterna kan komma in i ett så naturligt sammanhang som 
möjligt i skolan.  

Innehållet i informationen kan beröra: 
 

 Beskrivning av ODIN och vad socialtjänsten kan erbjuda och hur man arbetar i 
praktiken. 

 
 Vad man kan göra som elev, för egen del eller som stöd för annan, om man vet eller 

har misstankar om bruk av droger/alkohol. 
 

 Skolpersonalens ansvar att förmedla misstankarna vidare till socialtjänstens 
mottagning.  

 
 Vad avsikten och syftet med narkotikastrafflagen är, vad narkotikastrafflagen säger 

och vad konsekvenser av ringa narkotikabrott kan bli. 
 

 Vad som är missbruk och beroende. 
 

6.3 Fältarbete 
 
Öppenvårdens drogterapeuter och skolpersonal fältarbetar ute på ungdomarnas arenor på en 
del kvällar och nätter under året främst vid så kallade högriskhelger som till exempel lucia 
och skolavslutning. 

6.4 Arbetsgång på kommunens skolor 
 

6.4.1 Grundskolan 
 
Vid ett akutläge då en elev är uppenbart påverkad i skolan ska individ- och familjeomsorgens 
mottagning kontaktas direkt för en orosanmälan. Även polis kan tillkallas och polisanmälan 
göras eftersom droganvändning är ett brott. 

När det uppstår misstankar runt en elev för eventuellt droganvändande eller för ett frekvent 
och kanske destruktivt alkoholdrickande kan skolan kontakta öppenvården direkt. Alternativt 
görs en orosanmälan till mottagningen. Om personalen på skolan kontaktar rektor eller 
skolans elevhälsopersonal skall detta lyftas på skolans elevhälsoteam (EHT) eller 
elevhälsomöte (EHM).  

Efter beslut i skolans elevhälsoteam eller elevhälsomöte kallar skolan vårdnadshavarna och 
aktuell elev till en elevkonferens (EK) dit också representanter från IFO kan och bör bjudas 
in.  
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Skolan håller i mötet och på detta tas även annan oro upp som kan tänkas hänga ihop med 
droganvändning och/eller alkoholanvändning som till exempel stor frånvaro eller kraftigt 
försämrade studieresultat. 

Personalen från IFO presenterar sig och berättar varför man finns med. Man diskuterar 
tillsammans med ungdomen och vårdnadshavare om skolans oro eller det rykte man hört. 
Detta för att höra om ungdomen och vårdnadshavarna känner till dessa och förstår varför 
skolan är orolig. 

Ofta är det svårt för eleven, oavsett relation till vårdnadshavare eller skolpersonal, att på en 
rak fråga svara ärligt om de använder droger eller dricker alkohol på ett skadligt sätt. 
Förklaringen till det kan vara att den unge vet att narkotika är olagligt och så även alkohol 
eftersom eleven är under 18 år, och att hen är rädd för vilka konsekvenser det kan bli. Det kan 
också vara så att hen inte vill göra föräldrarna ledsna och arga.  

Återrapportering till skolan om vad som sker med eleven behandlingsmässigt ska ske 
kontinuerligt av den behandlande personalen efter samtycke med vårdnadshavarna. 

6.4.2 Gymnasiet 
 
När det gäller ett eventuellt droganvändande eller ett destruktivt alkoholdrickande hos en 
gymnasieelev är arbetsgången i stort sett densamma som på grundskolan (se föregående sida). 
På gymnasiet är det dock ingen automatik i att vårdnadshavare eller motsvarande deltar i 
elevkonferenser i och med att berörd elev kan vara över 18 år. Förhoppningen är ändå att alla 
elever på gymnasieskolan, som nått myndighetsålder, ändå godkänner att vårdnadshavare får 
involveras.  
Men har en myndig elev ändå aktivt valt att inte godkänna vårdnadshavares deltagande hålls 
elevkonferensen med bara den enskilde eleven. 

Precis som i grundskolan kan och bör representanter från IFO kallas till elevkonferensen och 
där informera om sin funktion och sitt arbete samt att de även ansvarar för uppdrag som ges 
av socialtjänstens myndighetskontor.  

Skolan ska få kontinuerlig återkoppling om vad som sker med eleven behandlingsmässigt från 
individ- och familjeomsorgens sida. Detta med stöd av samtycke från elev och vid behov även 
vårdnadshavare. Det självklara målet med insatserna att eleven så fort det är möjligt ska bli 
drogfri och kunna fungera i studiesituationen. 

En gymnasieelev som bekräftas använda droger fortsätter om möjligt sina studier och vid 
behov med det stöd som Skollagen föreskriver. 
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7. SIP - samordnad individuell plan 
 
En samordnad individuell plan (SIP enligt 3 f Hälso- och sjukvårdslagen och 2 kap 7 § 
Socialtjänstlagen) är ett arbetssätt som innebär att man kan skapa ett helhetsperspektiv kring 
personer som ges insatser från flera håll. En SIP kan påkallas av antingen hälso- och 
sjukvården eller socialtjänsten alltså i dagsläget inte av skolan enligt rådande lagstiftning. 
 
Bestämmelser om SIP fördes in i socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen år 2010. 
Planen ska upprättas när den enskilde har behov av insatser från både socialtjänsten, hälso- 
och sjukvården och skolan. Detta förutsatt att planen behövs för att den enskilde ska få sina 
behov tillgodosedda och att den enskilde själv samtycker till planen.  
När en person behöver hjälp och stöd från både kommunen och regionen, och kanske även 
andra aktörer, ska alla insatser alltid utgå från individen och dennes behov. Tydliga och 
individanpassade SIP-möten med rätt aktörer är viktigt. 

7.1 Samverkansmöten mellan skola och socialtjänst 
 
I Kungsörs kommun har förvaltningscheferna gemensamt poängterat vikten av god 
samverkan mellan förvaltningarna där även skolans verksamheter ska kunna påkalla till ett 
samverkansmöte. Detta i samråd med berörda parter och där syftet och betydelsen av, är 
detsamma som med den lagstiftade SIP:en. 

8. I händelse av våld i nära relation 
 
Våld i nära relationer är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem. En övervägande del 
av våld i nära relationer är riktat mot kvinnor och barn, det sker oftast i hemmet och utövas av 
män i nära relation. Det förekommer i alla samhällsklasser och åldersgrupper. Det finns även 
män som utsätts för våld i nära relationer och mellan parter av samma kön. I 5 kap 11 § 
socialtjänstlagen anges att socialtjänsten ska verka för att de som utsatts för brott och dessas 
anhöriga får stöd och hjälp.  

Socialtjänsten ska särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller 
mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd och den hjälp som 
barnet behöver. Barnkonventionen (lag sedan 1 januari 2020) förtydligar barnets rätt även i 
denna situation. 

Kontaktsätt 
 
Vid misstanke om våld i familjen/ i nära relation kontakta Utredningsenhetens 
mottagningsfunktion för barn och unga. 
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9. Bilagor  
 

Bilaga 1 till handlings 
plan KAA.docx

Handlings plan 
KAA.docx

EHT - Blankett för 
anmälan av elevs behov av stöd - kopia.docx

ODIN-samverkansdo
kument 200211.docx

Orosanmälan IFO 
Utredningsenheten (barn och unga).pdf
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 32 Samverkan mellan skola och individ- och 
familjeomsorg avseende barn och unga 
Diarienummer BUN 2019/149 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för rapporten och förklarar uppdraget 
slutfört. 
Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden respektive Socialnämnden beslutade i juni 
2019 att ge sina förvaltningschefer i uppdrag att tillsammans medverka och 
ta fram en arbetsmodell för tidiga och sam-ord-nade insatser kring barn och 
unga. 
Under arbetets gång har flera delrapporter lämnats till respektive nämnd. 
På barn- och utbildningsnämndens sammanträde i februari redovisades, det 
av förvaltningscheferna fastställda, samverkansdokumentet av biträdande 
barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall.  
 
Samverkansdokumentet ”Tidiga och samordnade insatser för barn och 
unga” tydliggör och skapar förutsättningar för inblandade parter att sätta 
bättre fokus på förebyggande insatser i ett tidigare skede. och ska användas 
som stöd i arbetet och med syfte att öka förståelsen för varandras uppdrag 
och hur man kan mötas över förvaltnings- och befattningsgränserna.  
Samverkansdokumentet ska inte beslutas av nämnden. 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
KPMG

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-24 
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Vår handläggare 
anne.pettersson@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

 

Meddelanden - Sveriges Kommuners och 
Regioners cirkulär 2021 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 

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

 21:13 Sotningsindex 2021   
 21:14 Bestämmelser för Traineejobb 16 har upphört att gälla 
 21:15 Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid 

trafikskador på kommunala anläggningar  
 21:16 Huvudöverenskommelse HÖK 21 med Lärarförbundets och 

Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd  
 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Anne Pettersson 
Registrator/Administrativ assistent 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-04-15 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2020/459 
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 

Meddelanden - Avtal 2021 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Avtal som undertecknats efter föregående sammanträde i kommunstyrelsen. 

 Ramavtal - Kuvert och brevpåsar. Avtalspart: Lyreco Sverige AB. Dnr 
KS 2021/174 

 Koreografiska utflykter - en utomhus dansföreställning 2021-06-19.  
Dnr KS 2021/178 

 Förlängning av avtal – Företagshälsovård. Avtalspart: Avonova  
Hälsa AB. Dnr KS 2021/183 

 Kostdatasystemet Mashie. Avtalspart: Matildas FoodTech AB.  
Dnr KS 2021/204 

 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Anne Pettersson 
Registrator/Administrativ assistent 

 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-04-15 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2020/467 
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 

Sida 548 (550)

http://www.kungsor.se/


Sida 
1 (1)

Vår handläggare 
anne.pettersson@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Meddelanden - Delegationsbeslut 2021 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Med stöd av gällande delegationsordning beslutas på kommunstyrelsens 
vägnar att utbetala aktivitetsbidrag för tiden 1 juli - 31 december 2020 till  
följande föreningar: Valskog Idrottsklubb, Kungsörs Ishockeyklubb, IF 
Rune, Gymmix Valskog, Bordtennisklubben Kungsör, SMK Kungsör, 
Kungsörs Sportklubb, Kungsörs Innebandyklubb, Kungsörs Bollklubb och 
Kungsörs Ridklubb. Dnr KS 2021/82 
 
Utvecklingsstrateg Stefan Lejerdahl har svarat på en remiss från 
Trafikverket - Förslag till nya föreskrifter för Västmanlands län.  
Dnr KS 2021/200 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse  
Ansökningar och underlag 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Anne Pettersson 
Registrator/Administrativ assistent 
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Vår handläggare 
anne.pettersson@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Meddelanden - Synpunkter 2021 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelanden till handlingarna. 

Sammanfattning 
Synpunkter som kommit in efter föregående sammanträde till 
kommunstyrelsen. 

 Igenväxt på Sågen-området. Dnr KS 2021/214 
 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Anne Pettersson 
Registrator/Administrativ assistent 
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