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Kallelse till kommunstyrelsen 
Tid Måndagen den 20 juni 2022, klockan 14:00–16:30 
Plats Hellqvistsalen, kommunhuset 
Förslag till justerare Madelene Fager 
Förslag till ersättare för justerare Petter Westlund 
Förslag till plats och tid för justering Kansliet tisdagen 21 juni 16:00 
Information Efter mötet bjuds kommunstyrelsen in till Thor Modéens 

gästgiveri för sommarfika 16.30 

Föredragningslista 
Nr Ärende Diarienummer 
 Information  

1 Information från Räddningstjänsten 
Föredragande: 14.05 - 14.30 Christer Ängehov   

2 Granskning av it-säkerhet 
Föredragande: 14.30-15.00 Ivan Jaska  

3 
Kungsörs Ridklubb önskar utbyggnad av ny ridsportsanläggning vid 
Klämsbo 
Föredragande: 15.00-15.15 Rune Larsen 

KS 2020/191 

4 Ekonomisk uppföljning 2022 KS 2022/13 
5 Övrig information 2022 KS 2022/14 
 Ärenden till nästa instans  
6 svar på medborgarförslag – Placera ut boklådor runt om i Kungsör KS 2022/91 
7 Revidering av arbetsmiljöpolicy KS 2022/261 

8 Riktlinje för fördelning av arbetsmiljöansvar och 
arbetsmiljöuppgifter KS 2022/262 

9 Ekonomisk uppföljning 2022 - äskande från BUN om medel för 
ökade interkommunala ersättningar KS 2022/13 

 Ärenden till egen instans  

10 Planbesked - Väster om Rörgränd, Skillinge 6:10 samt del av 
Skillinge 2:37 KS 2022/265 

11 Granskning av upphandling och inköp KS 2022/208 

Dokumenttyp 
Kallelse 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Datum 
2022-06-13 
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Dokumenttyp Sida 
Kallelse 2 (2) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Datum 
2022-06-13 

 

 

Nr Ärende Diarienummer 

12 Förordnande av säkerhetsskyddschef och biträdande 
säkerhetsskyddschef KS 2019/337 

13 Verksamhetsbidrag 2023 - Brottsofferjouren Västmanland KS 2022/220 

14 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - Nämndernas internkontrollplaner 
2022 KS 2022/16 

15 Arbetsskor till personal inom Vård-Skola-Omsorg inklusive Kost och 
Städ KS 2022/305 

 Valärenden  

16  Fyllnadsval med anledning av föräldraledighet - Ersättare i den 
strategiska regionala beredningen KS 2018/446 

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

Mikael Peterson 
Ordförande 
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 1  Bakgrund 
Under flera år har ridklubben i Kungsör kommun önskat en ny och fungerande ridanläggning, 
orsaken till detta är att ridanläggningen som den är idag är för liten och hindrar ridklubben att 
utöka sin verksamhet. Ridanläggningen är undermålig enligt Jordbruksverkets 
riktlinjer/lagar/förordningar, anläggningen drivs idag på dispenser från Jordbruksverket. Vidare 
strider anläggningarna emot arbetsmiljöförordningen för ridskolans personal, där finns 
undermåliga toaletter/duschar, inga bra verksamhetslokaler som kontor och vilorum, stallet har 
för låg takhöjd, inget vatten finns i stora delar av anläggningen. 
Ridklubben tappar medlemmar idag på grund av att grannkommunerna har bättre och nyare 
anläggningar, ridklubben har inte kapacitet att ta emot nya medlemmar som anläggningen 
fungerar idag. 

 2  Projektmål och förväntat resultat 
Projektmål 
Projektets målsättning är att skapa förutsättningar att driva en modern och trivsam ridskola. 
Samt att se till att det finns plats att driva och planera för en lönsam verksamhet med 
förutsättningar till att växa.  
Ridanläggningen skall planeras och byggas på ett sådant sätt att ridanläggningen kan bli ett nav i 
friluftslivet i Kungsör kommun, där ridanläggningen kan bli en naturlig utgångspunkt för flera 
föreningar och typer av aktiviteter.  
 
Förväntat resultat 
Ridklubben skall kunna utöka sin verksamhet, och driva en mer aktiv marknadsföring och på så 
sett få in fler betalande medlemmar. Då skapas också möjligheter för att privata aktörer får 
större tillgång till ridanläggningen vilket bidrar till ökade intäkter. 
Ridklubben ska på sikt bli självfinansierande, så stödet från kommunen minskar, så att 
kommunen kan använda dessa medel till andra områden som främjar friluftslivet i kommun. 
En cafeteria kommer att byggas i anläggningen som kan drivas av extern entreprenör, med rätt 
marknadsföring kan detta bidra till ökade intäkter. 
Anläggningen skall utformas så ridklubben kan öka sina aktiviteter och tävlingar. 

 

 3  Avgränsningar 
Detta projekt har endast fokuserat på byggnadstekniska lösningar samt 
finansieringsmöjligheter.  
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 4  Utgångspunkter och berörda 
Arbetet kommer att genomföras i samarbetet med ridklubben som beaktar ridanläggningens 
funktion och behov. KKTAB har tillsammans med kultur och fritid tittat på kostnader, 
finansiella lösningar, byggtekniska lösningar och lagar/förordningar. 
Under arbetets gång har vi besökt följande ridanläggningar, Sala kommun, Sundbyholm och 
Hallstahammar kommun. 
Vi intervjuade ridskolecheferna för de respektive ridskolorna och representanter från 
kommunerna. Alla har rustat upp sina befintliga ridanläggningar varav några har kompletterat 
med nya anläggningar så som ute hagar, nytt ridhus, ridbanor mm. Vi har i dessa samtal 
fokuserat på ridskolornas ekonomiska förutsättning och hur det går för dessa idag, alla 
ridskolorna är avhängig av ekonomiskt stöd av någon form. 
 

 5  Behov att lösa 
För att få en fungerande anläggning måste vi börja med att riva delar av den befintliga 
anläggningen, detta gäller personalutrymmen, stallet, samt ett rivningsfärdigt bostadshus för att 
skapa plats till ett nytt stall med plats för 35 – 40 hästar. Det är också viktigt att skapa utrymme 
och förutsättningar för uteboxar till privatryttare och besökande vid tävlingar och träning. 
Kontors- och personal delen flyttas upp till det befintliga ridhuset.  
Det nya ridhuset kommer att innehålla dusch- och toaletter för medlemmar och besökande, 
konferensrum och en ny cafeteria, läktare för publik.  
Ny läktare samt speakerbås i anslutning till utomhus anläggningen.  
Vidare finns där möjlighet att få till en travbana och en eventuell fälttävlingsbana, något som 
kan vara med att skapa bättre villkor för ökade intäkter för ridklubben, idén kom efter samtal 
med Sundbyholm travskola, där finns områden i nära anknytning till ridskolan och det är värt 
att titta på detta i samband med en projektering av en ny anläggning. (se bild nedan) 
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 6  Ekonomiska förutsättningar för Kungsör 
Vi har börjat att titta på hur stor investering som KKTAB skulle klara av utan att 
påverka kultur och fritidsbudget, där finns en förutsättnings som måste uppfyllas 
och det är att ridskolan klarar av drifts- och enklare underhåll av anläggningen. 
KKTAB tar investeringskostnaderna inom ramen av dagen hyresnivå gentemot 
kultur och fritid. 
 
Investeringsutrymme med dagens hyresnivå kan uppgå till ca 20 millioner kr 
förutsatt att ridskolan klarar av drifts- och enklare underhåll av anläggningarna. 
Driftskostnaderna uppgår i den befintliga anläggningen till ca 250 tkr per år, 
anläggningen är gammal och sliten och driftskostnaderna kommer att minska med 
den nya investeringen, det är rimligt att säga att driftskostnaderna minskar med 15–
20% beroende på vilka tekniska lösningar som väljs, detta kommer att framgå vid 
projekteringen av anläggningen.  
 
För att kunna säkerställa den ekonomiska delen måste en projektering genomföras. 
Projekteringskostnaden beräknas att uppgå till 1 500 tkr 

 
Vi rekommenderar att fortsätta med projekteringen, och presentera ett förslag, 
kostnadskalkyl och tidsram för ett genomförande. Projekteringen måste också ta 
hänsyn till och planera genomförande så ridskolans verksamhet påverkas så lite 
som möjligt. 
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Till Kungsörs Kommun  

Kommunstyrelsen 

 

Vad avser ärende kring Kungsörs Ridklubb och utbyggnad av fastigheten vid Klämsbo som Kungsörs 
ridklubb arrenderar. 

Vi vill arbeta fram en ny ridsportanläggning som är anpassad efter våra och samhällets behov och 
regler. Vi har tillsammans tagit fram en målbild för en mer tillgänglig förening i vår verksamhetsplan 
och den är en del av vår drivkraft. 

Projektet drivs av Kungsörs Ridklubbs styrelse och ridskolechef tillsammans med sakkunniga och 
ideella. Våra idrottsutövare och personal behöver duschar och omklädningsrum. Det behövs lokaler 
som stimulerar till inlärning och social samvaro. 

Vår nuvarande anläggning är problematisk att besöka om man har en funktionsnedsättning, sitter i 
rullstol eller kommer med barnvagn. Har du en i familjen som är allergiker kan du idag inte rida hos 
oss då det inte finns möjlighet till omklädning/dusch. 

Idag uppfyller vi inte kraven som ställs på en arbetsplats ,dusch och omklädningsrum saknas och 
likaså vilorum. En automatisering av stallarbetet är viktigt, nu bedrivs stallarbetet till stor del på 
samma sätt det alltid har gjort helt utan att nyttja någon av de automatiserade funktioner som mer 
ändamålsenliga anläggningar använder idag. 

Det är en stor säkerhetsrisk att ha våra barn och ungdomar i stall med spiltor. Det blir trångt och 
risken att någon blir sparkad eller klämd av en häst är stor. 

Det finns en dispens framtagen för gamla stall att få fortsätta att ha hästar i spiltor. Upphävs 
dispensen får vi inte fortsätta med den hästhantering vi har idag, vilket skulle innebära förödande 
konsekvenser för oss som verksamhet. Stallet behöver byggas om eller byggas till för uppstallning i 
box. 

Vi ser en tydlig trend i att fler vill börja rida. För att kunna ta emot fler elever krävs fler ridhus. I 
dagsläget har vi kö till rid grupperna, men inte möjlighet att starta fler grupper på grund av platsbrist. 
Vi ser också ett ökat intresse från privatryttare som vi inte kan möta med nuvarande tillgänglighet i 
befintligt ridhus. Dessa söker sig idag till ridhus utanför kommunens gräns och skulle gärna träna i 
hemkommunen om tillgänglighet finns. 

 

Bifogar en presentation med mer utvecklat underlag som stöd för ärendet i Kommunstyrelsen. 

 

Agnes Karlsson                                            Christoffer Nyman Myhr 

För Styrelsen i Kungsörs Ridklubb           Ridskolechef  
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Vår handläggare 
sara.jonsson@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Ekonomisk uppföljning 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

Sammanfattning 
Prognosen per den 31 maj 2022 är förbättrad jämfört med prognosen i 
delårsrapporten per den 30 april med 3 427 tkr. Den sammanlagda 
budgetavvikelsen för hela kommunen uppgår nu till 8 594 tkr. Det medför 
ett totalt resultat för hela kommunen på 11 466 tkr. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

Skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Socialchef 
Skolchef 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-06-13 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/13 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
  

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
KS 2022/13 
Er beteckning 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen godkände delårsrapporten per den 30 april 2022 på sitt 
sammanträde den 30 maj § 109 och uppmanade samtliga nämnder att vidta 
åtgärder för en ekonomi i balans. Totalt för kommunen prognostiserades en 
positiv budgetavvikelse med 5 167 tkr och ett totalt resultat på 8 039 tkr.  
Nämnderna är i full gång med prognosarbetet till delårsrapporten per den 31 
augusti. Det finns dock skäl att göra vissa justeringar i prognosen innan 
nästa delårsrapport läggs fram. Justeringarna innebär att prognosen totalt för 
kommunen förbättras med 3 427 tkr till 8 594 tkr. Det medför ett totalt 
resultat för hela kommunen på 11 466 tkr för 2022. 
I delårsrapporten per den 30 april påtalades stor osäkerhet om redovisade 
personalomkostnadspålägg (PO). Nu har en avstämning av PO skett. Totalt 
sett betalar verksamheterna 0,9 procent för höga PO på lönesumman vilket 
innebär att deras kostnader ska minska med ca. 2 440 tkr på helårsbasis. 
Ytterligare har ca 3 727 tkr bokats upp som intäkter i stället för som skuld 
under januari-maj (det avsåg de sociala avgifterna på semesterlöneskulden). 
Den missvisande bokföringen gjorde att det var svårt att tolka utfallet 
korrekt när delårsprognosen gjordes.  
För Barn- och utbildningsförvaltningen (BUN) justeras prognosen jämfört 
med delårsrapporten på två sätt. Ett ökat antal elever i särskolan innebär 
600 tkr i högre kostnader (budgetavvikelse -5 700 tkr för särskolan). Hög 
sjukfrånvaro och allmän återhållsamhet inom förskoleverksamheten antas 
generera ett budgetöverskott med 400 tkr.  
För Socialnämnden görs ingen ny prognos i dagsläget. Arbete pågår i detta 
nu med prognoser inför delårsrapporten per den 31 augusti 2022. För 
Kommunstyrelseförvaltningen görs en något bättre prognos på grund av 
flera vakanta tjänster under året. 
Den 25 augusti publiceras nästa skatteunderlagsprognos. Andra parametrar 
som är osäkra har att göra med inflationen som styr indexuppräkningar samt 
ränteutvecklingen som styr finansnettot. Det görs ingen ny prognos för 
dessa poster. 
Nämndernas budgetavvikelser presenterades som följer (tkr): 
  Ny prognos   
Barn- och utbildning -4 300   
Socialnämnden -1 977   
Kommunstyrelseförv -1 530 
Intern finans   3 000 

Totalt nämnderna -4 807 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Övrig information 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tacka för informationen 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen informeras på juni månads möte om följande: 
* Västra Mälardalens KommunalFörbund, VMKF 
* VafabMiljö 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-06-03 Övrig information 2022 
 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-06-03 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/14 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
ulla.solsmo@kungsor.se 
Bibliotekschef 
Kommunstyrelsens förvaltning 
  
  

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag - Placera ut boklådor runt om 
i Kungsör 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att biblioteket får i uppdrag 
att se över möjligheten att placera ut en boklåda i Gästhamnen/Kajutan och 
dessutom se över möjligheter till fler boklådor. Med detta anses 
medborgarförslaget besvarat.   
 

Sammanfattning 
Camilla Gåsvaer föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska placera 
ut boklådor runt om i Kungsör. Exempelvis nere vid båthamnen i centrum 
och på något ytterligare ställe. Boklådor går ut på att privatpersoner kan 
ställa dit böcker, byta och lämna.  

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag - Placera ut boklådor runt om i Kungsör 

Ulla Solsmo 
  

  
  

Skickas till 
Camilla Gåsvaer 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-05-25 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/91 
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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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Medborgarförslag: Boklådor.

Jag tycker att Kungsörs kommun ska placera ut 1-3 boklådor runt
om i Kungsör. Exempelvis nere vid båthamnen (nya planerade
området), i centrum och på ytterligare ställe. Boklådor går ut
på att privatpersoner kan ställa dit böcker, byta, lämna osv.
Förhoppningsvis kan det skapa ett läsande samhälle och en
positiv spridning av litteratur. En enkel googling visar mycket
forskning på att om böcker finns tillgängligt så läser fler -
och fler som läser är bra för ett helt samhälle. Kanske vill
även biblioteket vara med och ansvara för boklådorna. Det finns
många varianter, allt från mindre lådor till kommuner som byggt
in det gamla telefonkiosker. Jag tror det är en bra idé att ha
utrymme för olika hyllplan för att också kunna dela upp barn-
/vuxenböcker.

Namn
Camilla Gåsvaer

Postadress
Kaplansgatan 8
73633 Kungsör

Telefonnummer
0706387232

E-postadress
camillagasvar@hotmail.com

Samtycke
2022-01-30 19.57
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Revidering av arbetsmiljöpolicy 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige antar reviderad policy för 
arbetsmiljö.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog kommunens första policy för arbetsmiljö 2012. 
Förslaget som ligger för beslut är helt omarbetad efter inspektion från 
arbetsmiljöverket, bland annat genom att tydliggöra mål för organisatorisk 
och psykosocial arbetsmiljö, och komplettera policyn med en riktlinje för 
fördelning av arbetsmiljöansvar och arbetsmiljöuppgifter 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-05-31 Revidering av arbetsmiljöpolicy 
Revidering av arbetsmiljöpolicy 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Anne-Britt Hanson Åkerblom 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-05-31 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/261 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

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

 

Vår handläggare Adressat 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
 
 
 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Arbetsmiljöpolicy förslag till revidering 
Antagen av kommunstyrelsen 2012-12-17, § 219  
Reviderad och kompletterad av kommunfullmäktige 2018-02-12, § 15  
Reviderad och kompletterad av kommunfullmäktige 2022- 

 
Inledning 
En god och säker arbetsmiljö är grunden för ett hållbart arbetsliv och 
en förutsättning för att verksamheterna i Kungsörs kommun ska 
bedrivas med god kvalitet och service till Kungsörs invånare. En bra 
arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga och i den ingår allt som 
påverkar oss i vårt arbete – fysiskt, socialt, digitalt och 
organisatoriskt. 

 
Mål  
Medarbetare i Kungsörs kommun och bolag ska ha en god, säker och 
trygg arbetsmiljö där det ska finnas förutsättningar för inflytande och 
delaktighet, arbetsglädje, utvecklingsmöjligheter och god hälsa.  
Kungsörs kommun ska vara en arbetsgivare som kännetecknas av att 
ha goda arbetsvillkor med fokus på hälsosam arbetsbelastning och 
hälsosam arbetstidsförläggning och att det råder balans mellan arbetets 
krav och resurser samt att det finns tid för återhämtning. 

 
Med arbetsmiljö avses samtliga fysiska, psykosociala och 
organisatoriska faktorer som påverkar medarbetare i det dagliga 
arbetet.  

 
Målet uppnås genom att 

• chefer har nödvändig kunskap om arbetsmiljö för att kunna utföra 
det systematiska arbetsmiljöarbetet i alla delar; fysiskt, 
organisatoriskt och socialt. 

• chefer har befogenheter och resurser för att kunna utföra det 
systematiska arbetsmiljöarbetet  

• arbetsmiljöproblem synliggörs och åtgärdas.  
• alla medarbetare medverkar till och samarbetar för att uppnå en god 

arbetsmiljö. 
• alla medarbetare bemöter varandra med respekt vilket ska vara 

vägledande i allt arbete och i alla relationer.  
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• kränkande särbehandling, sexuella trakasserier eller trakasserier som 
har samband med någon av diskrimineringsgrunderna enligt 
Diskrimineringslagen eller repressalier inte accepteras.  

• chefer, medarbetare och fackliga organisationer samverkar för att 
åstadkomma en god arbetsmiljö. 

• samtliga nyanställda medarbetare ges introduktion som 
tydliggör verksamhetens syfte, uppdrag och arbetsinnehåll 
samt vad som gäller i arbetsmiljön. 

 
Måluppfyllelse 
Måluppfyllelse mäts i samband med medarbetarenkät eller med 
alternativ mätmetod minst vartannat år. Grad av önskad 
måluppfyllelse bestäms inför varje år i samband med beslut om mål. 
 
Måluppfyllelsen mäts enligt följande: 

• Medarbetare upplever att arbetsmiljöfaktorer avseende fysiska, 
psykosociala och organisatoriska faktorer fungerar väl. 

• Medarbetare upplever att de har möjlighet till inflytande och 
delaktighet. 

• Medarbetare upplever att bemötande, samspel och 
kommunikation på arbetsplatsen fungerar väl.  

• Ingen medarbetare ska uppleva sig kränkt av medarbetare eller 
chef. 

 
Arbetsmiljöorganisation  
Varje förvaltning ska vara knuten till en skyddskommitté/ 
samverkansgrupp med företrädare för arbetsgivare och fackliga 
organisationer. Arbetsmiljöarbetet bedrivs i huvudsak på fyra nivåer i 
organisationen:  

• centrala samverkansgruppen (Cesam) är även central 
skyddskommitté - hanterar övergripande frågor för utveckling, 
planering, samordning, information och övervakning av 
arbetsmiljöfrågor. 

• lokal samverkansgrupp är även lokal skyddskommitté inom varje 
förvaltning - hanterar och samordnar arbetsmiljöarbetet inom 
respektive förvaltning 

• arbetsplats/ arbetsplatsträffar - hanterar arbetsmiljöarbetet inom 
enheten. 

• chef - medarbetare samverkar i arbetsmiljöarbetet  
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Ansvar för arbetsmiljön och uppgiftsfördelning  
De politiskt förtroendevalda i egenskap av arbetsgivare är 
huvudansvariga för arbetsmiljön i kommunens verksamheter. För att 
kunna uppfylla sitt arbetsmiljöansvar är det nödvändigt att de politiskt 
förtroendevalda fördelar arbetsmiljöuppgifter till chefer och eventuellt 
andra befattningar i verksamheten så att dessa blir en integrerad del av 
övrigt verksamhetsansvar. Arbetsmiljöuppgifter fördelas så långt ut i 
organisationen som behövs.  
Kommunfullmäktige fördelar arbetsmiljöuppgifter till 
kommunstyrelsen och övriga nämnder. Kommunstyrelse och nämnder 
fördelar arbetsmiljöuppgifter till kommundirektör och 
förvaltningschefer som i sin tur fördelar arbetsmiljöuppgifter till 
underställda chefer. 
De förtroendevalda i varje nämnd har, inom respektive 
verksamhetsområde, ansvar för att arbetsmiljölagstiftningen följs. 
Även om arbetsmiljöuppgifter har fördelats ut i organisationen, så har 
respektive nämnd ansvar att följa upp att verksamheten drivs i enlighet 
med arbetsmiljölagstiftningen. Kommunfullmäktige har alltid kvar det 
kommunövergripande arbetsmiljöansvaret.  
 
Alla medarbetare har ansvar för att medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i 
genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god 
arbetsmiljö. 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Riktlinje för Arbetsmiljöansvar och 
arbetsmiljöuppgifter 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinje 
för fördelning av arbetsmiljöansvar och arbetsmiljöuppgifter. 

Sammanfattning 
Krav på arbetsmiljön regleras genom arbetsmiljölagen samt 
arbetsmiljöförordningen och genom arbetsmiljöverkets allmänna förskrifter 
(AFS). Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbetet 
(AFS2001:1 6 §) ger arbetsgivaren uppdrag att på ett lämpligt sätt fördela 
arbetsmiljöuppgifter i organisationen.  
I en kommun är det kommunfullmäktige som i egenskap av arbetsgivare har 
det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och arbetsmiljöuppgifterna. För att 
kunna uppfylla sitt ansvar behöver arbetsgivaren fördela uppgifter i 
arbetsmiljöarbetet till personer i organisationen som har bäst förutsättningar 
att bedriva ett effektivt arbetsmiljöarbete. Det innebär att de förtroendevalda 
måste fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet vidare ut i organisationen så att 
arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i verksamhetsansvaret för 
chefer. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-05-31 Arbetsmiljöansvar och 
arbetsmiljöuppgifter 
Arbetsmiljöansvar och arbetsmiljöuppgifter 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Anne-Britt Hanson Åkerblom 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-05-31 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/262 
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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Postadress Besöksadress Webb Telefon, växel Org.nummer 
736 85 Kungsör Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 212000-2056 

 

Vår handläggare Adressat 
Anne-Britt Hanson Åkerblom, HR-chef 
kommunstyrelsens förvaltning 
 
 
 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

 

Arbetsmiljöansvar och arbetsmiljöuppgifter 
förslag 
Detta dokument beskriver ansvars- och uppgiftsfördelning avseende 
arbetsmiljö i Kungsörs kommun. 
Sammanfattning av bakgrund och syfte med 
uppgiftsfördelning 
En god och säker arbetsmiljö är grunden för ett hållbart arbetsliv och 
en förutsättning för att verksamheterna i Kungsörs kommun ska 
bedrivas med god kvalitet och service till Kungsörs invånare. En bra 
arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga och i den ingår allt som 
påverkar oss i vårt arbete – fysiskt, socialt, digitalt och organisatoriskt. 
Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för att det är en sund och säker 
arbetsmiljö även om alla medarbetare har ett medansvar i att skapa en 
hållbar arbetsmiljö. 
 
Krav på arbetsmiljön regleras genom arbetsmiljölagen samt 
arbetsmiljöförordningen och genom arbetsmiljöverkets allmänna förskrifter 
(AFS). Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbetet 
(AFS2001:1 6 §) ger arbetsgivaren uppdrag att på ett lämpligt sätt fördela 
arbetsmiljöuppgifter i organisationen.  
 
I en kommun är det kommunfullmäktige som i egenskap av arbetsgivare har 
det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och arbetsmiljöuppgifterna. 
Kommunfullmäktige är därmed huvudansvarig för att ge förutsättningar för 
att kunna planera, genomföra och följa upp att ett hållbart arbetsmiljöarbete 
kan bedrivas. För att kunna uppfylla sitt ansvar behöver arbetsgivaren 
fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet till personer i organisationen som har 
bäst förutsättningar att bedriva ett effektivt arbetsmiljöarbete. Det innebär 
att de förtroendevalda måste fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet vidare ut i 
organisationen så att arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i 
verksamhetsansvaret för chefer. 
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Arbetsmiljöuppgifter är i huvudsak åtgärder för att förebygga och hantera 
risker i arbetsmiljön samt i övrigt för att uppnå en god arbetsmiljö. För att 
kunna bedriva ett effektivt och proaktivt arbetsmiljöarbete är det viktigt att 
uppgiftsfördelningen är så tydlig som möjligt och att de som tilldelas 
uppgifter har tillräckliga kunskaper, befogenheter samt resurser.  
Det är alltid den som fördelar uppgifter som ska säkerställa att mottagaren 
har dessa förutsättningar. 
 
Ansvarsfördelning 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges ansvar inbegriper: 

• Fastställa budget med kommunövergripande mål och ekonomiska 
ramar där resurser för arbetsmiljöarbetet ska beaktas. Det innebär 
alltså att nämndernas ekonomiska ramar inkluderar medel för 
arbetsmiljöarbete. 

• Tillse att kommunstyrelsens/nämnders verksamheter bedrivs i 
enlighet med arbetsmiljölagstiftning. 

• Tillse att konsekvenser för arbetsmiljön bedöms inför beslut om 
verksamhetsförändringar. 

• Fastställa arbetsmiljöpolicy och mål för arbetsmiljön. 
• Följa upp kommunövergripande sammanställning, analys och 

handlingsplan av de tillbud och olyckor som hanterats. 
• Följa upp frisknärvaro och sjukfrånvaro i samband med 

delårsbokslut och årsredovisning. 
 
Kommunstyrelse och nämnder  
Enligt nämndernas reglementen har kommunstyrelse och nämnder 
arbetsmiljöansvar inom verksamhetsområdet. 
De förtroendevalda i kommunstyrelse och nämnder har ansvar att 
arbetsmiljölagen följs inom det verksamhetsområde som 
kommunfullmäktige beslutat. Kommunstyrelsen/ nämnden har det 
yttersta arbetsgivaransvaret och ska återkommande följa upp att 
verksamhetens arbetsmiljöarbete och uppdrag fungerar.  
 
Kommunstyrelsen 

• Kommunstyrelsen har på kommunfullmäktiges uppdrag ansvar att 
leda, samordna och följa upp kommunens strategiska 
arbetsmiljöfrågor. 

• Kommunstyrelsen beslutar i angelägna kommunövergripande 
arbetsmiljöfrågor. Kommunstyrelsen fördelar, genom sin 
ordförande, arbetsmiljöuppgifter till kommundirektören. 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören rätt att fördela uppgifter 
vidare till underställda chefer.  
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• Kommunstyrelsen ska i samband med fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter säkerställa att kommundirektören har 
tillräckliga kunskaper, befogenheter och resurser för uppdraget. 

 
Nämnd 

• Respektive nämnd, genom sin ordförande, fördelar 
arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef, som i sin tur arbetar för att 
samtliga beslut och åtgärder som påverkar arbetsmiljön inom 
förvaltningen beaktas.  

• Respektive nämnd ska ge förvaltningschefen rätt att fördela 
uppgifter vidare till underställda chefer.  

• Nämnd ska i samband med fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
säkerställa att förvaltningschefen har tillräckliga kunskaper, 
befogenheter, resurser för uppdraget. 

 
Arbetsmiljöuppgifter som åligger både kommunstyrelsen och nämnd: 

• Fastställa mål, riktlinjer och organisation för arbetsmiljöarbetet. 
• Tillse att konsekvenser för arbetsmiljön bedöms inför beslut om 

verksamhetsförändringar. 
• Följa upp förvaltningens sammanställning, analys och handlingsplan 

av de tillbud och olyckor som hanterats.  
• Följa upp frisknärvaro och sjukfrånvaro i samband med 

delårsbokslut och årsredovisning. 
• Tillse att förvaltningen årligen följer upp det systematiska 

arbetsmiljöarbetet både på förvaltnings- och enhetsnivå. 
• Rapportering på kommunövergripande nivå ska ske till 

kommunfullmäktige. 
 
Uppgiftsfördelning  
Förutsättningar för uppgiftsfördelning 
För att fördelning av uppgifter ska vara giltig krävs att kunskaper, resurser 
och befogenheter finns. Det innebär bland annat att mottagaren ska: 

• Ha kunskap om kommunens arbetsmiljöpolicy samt övriga interna 
styrdokument inom arbetsmiljöområdet. 

• Ha grundläggande kunskap om arbetsmiljölagen och 
arbetsmiljöförordning och övrig arbetsmiljölagstiftning. 

• Veta vilka föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för den 
egna verksamheten samt ha kunskap om dessa. 

• Ha befogenheter att fatta beslut och vidta nödvändiga åtgärder. 
• Ha resurser att vidta nödvändiga åtgärder. Med resurser avses 

ekonomiska medel, tillgång till medarbetare, stöd, utrustning, 
lokaler, tid m.m. 
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• Avsätta tid för arbetsuppgifterna. 
• Ha kännedom om möjligheten att returnera en eller flera 

arbetsmiljöuppgifter om det saknas resurser, kunskap och/eller 
befogenheter. 

• Ha genomgått kommunens grundläggande arbetsmiljöutbildning 
eller på annat sätt tillförskaffat sig arbetsmiljökompetens. 

• Genomgå andra nödvändiga utbildningar inom arbetsmiljöområdet. 

Kungsörs kommun tillhandahåller arbetsmiljöutbildning för chefer i 
deras uppdrag att bedriva arbetet och säkerställa kunskaper så att 
fördelning av uppgifter kan ske. 
 
Uppgiftsfördelning till befattningshavare dokumenteras på särskild 
blankett för uppgiftsfördelning. Alla uppgiftsfördelningar av 
arbetsmiljöuppgifter ska diarieföras samt förvaras i personakt. 
 
Om det finns brister i chefernas uppdrag eller uppgiftsfördelning kan det 
i ett straffrättsligt hänseende få konsekvensen att ansvaret faller tillbaka 
på de yttersta arbetsgivarföreträdarna; förtroendevalda, kommundirektör 
eller förvaltningschefer. Även arbetsmiljöuppgifter fördelas ut i 
organisationen kvarstår alltså alltid ett kommunövergripande 
arbetsmiljöansvar för förtroendevalda. 

 
Förvaltningschefs arbetsmiljöuppgifter (kommundirektören i egenskap 
av förvaltningschef) 

• Fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet till underställda chefer. 
• Tillse att direkt underställda chefer får befogenheter, kunskaper 

och resurser för arbetsmiljöarbetet. 
• Tillse att ersättare finns då ordinarie chef är frånvarande från arbetet. 

Om ersättare saknas faller uppgifter tillbaka till den som fördelat 
arbetsmiljöuppgifter.  

• Organisera, leda och följa upp arbetsmiljöarbetet på 
förvaltningsnivå. 

• Verka för att det finns förutsättningar för att det ska bli ett 
välfungerande arbetsmiljöarbete i verksamheterna.  

• Göra årliga sammanställningar över arbetsskador, tillbud och 
sjukfrånvaro 

• Återrapportera inspektionsmeddelanden, föreläggande och förbud 
från Arbetsmiljöverket till kommunstyrelse/ nämnd 

• Hålla kommunstyrelse/ nämnd fortlöpande underrättad om 
utvecklingen inom arbetsmiljöområdet 
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• Delge kommunstyrelsen/ nämnd en årlig uppföljning av 
kommunen/förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete. 

• Samverka med fackliga företrädare och huvudskyddsombud/ 
arbetsmiljöombud i övergripande arbetsmiljöfrågor.  

• Ansvara för den centrala samverkansgruppen/ samverkan på 
förvaltningsnivå 

• Underrätta Arbetsmiljöverket om allvarlig olycka inträffat och vid 
allvarliga tillbud som inneburit fara för liv eller hälsa   

 
Saknas kompetens, befogenheter eller resurser ska 
arbetsmiljöuppgifter returneras till kommunstyrelse/ nämnd. 
 
Alla chefers arbetsmiljöuppgifter 
Kommundirektör och förvaltningschef som tilldelats arbetsmiljöuppgifter 
kan vidare fördela uppgifter inom sitt ansvarsområde. 
Kommundirektör/ förvaltningschef ska då tillgodose att mottagande chef har 
kunskap, befogenheter och resurser som är tillräckliga för sina uppdrag. 
 
För alla chefer ingår följande arbetsmiljöuppgifter i uppdraget  
 

• Bedriva ett hållbart och systematiskt arbetsmiljöarbete inom sitt 
ansvarsområde. 

• Ha kunskap om och förstå innebörden av kommunens policy/ 
styrdokument inom arbetsmiljö och arbeta i enlighet med dessa. 

• Utreda, åtgärda och följa upp olycksfall, sjukdomar och tillbud som 
orsakats av arbetet för att förhindra upprepning och skapa en säker 
och hållbar arbetsmiljö. 

• Göra riskbedömningar, följa upp dessa och göra handlingsplaner 
med åtgärder vid behov. 

• Ansvara för att lokala skyddsföreskrifter, instruktioner och rutiner 
upprättas och hålls aktuella  

• Fortlöpande åtgärda brister i arbetsmiljön och informera närmsta 
högre chef om eventuella brister. 

• Anmäla till överordnad chef om behov av särskilda åtgärder behövs och 
om befogenhet eller resurser saknas  

• Systematiskt följa upp frisknärvaro/ sjukfrånvaro och 
rehabiliteringsarbetet inom sitt ansvarsområde. 

• Ansvara för rehabiliteringsverksamheten inom enhet/ avdelning  
• Ansvara för att arbetsmiljö-/skyddsronder genomförs kontinuerligt 
• Ha regelbundna arbetsplatsmöten med sina medarbetare  
• Ha medarbetarsamtal minst en gång per år  
• Se till att medarbetare fortlöpande får information och instruktioner 

kopplade till arbetsmiljö i syfte att skapa säkra arbetsmiljöer. 
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• Säkerställa till att nyanställda får introduktion i rutiner, arbetsmetoder 
och skyddsanordningar  

• Vid allvarligt tillbud eller olycka skyndsamt (inom 24 timmar) 
anmäla till Arbetsmiljöverket samt informera närmsta högre chef 

• Tillse att eventuella förbud eller föreläggande från Arbetsmiljöverket 
respekteras och efterlevs samt kommuniceras till närmst högre chef 

• Kontinuerligt samverka med medarbetare och berörda 
skyddsombud/ arbetsmiljöombud 

 
Vid brist i kompetens, befogenhet eller resurs returnera 
arbetsmiljöuppgift/-er till den chef som fördelat arbetsmiljöuppgifter. 
 

Medarbetare 
Alla medarbetare ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i 
genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god 
arbetsmiljö. 
För alla medarbetare ingår att 

• hålla sig underrättad om särskilda arbetsmiljö- och 
ordningsföreskrifter som berör sitt arbetsområde  

• känna till skyddsanordningar och personlig skyddsutrustning om det 
finns, hur de används och alltid använda dem  

• följa övriga föreskrifter och anvisningar i arbetsmiljöfrågor som 
berör arbetet  

• upplysa om risker i arbetsmiljön till närmaste chef. Risker kan vara 
både av fysisk, social och organisatorisk art.  

• omedelbart anmäla arbetsskada eller tillbud till närmsta chef  
• delta vid upprättande av handlingsplaner vid arbetsmiljöbrister. 
• arbeta med omtanke och försiktighet för att inte råka ut för olycksfall 

och ta hänsyn till arbetskamraterna  
• bemöta varandra med respekt 
 
Vissa medarbetare kan tilldelas särskilda arbetsmiljöuppgifter, även här 
gäller att de då ska ha kunskap, befogenheter och resurser som är 
tillräckliga för sina uppdrag. De åtaganden som finns kopplat till 
fördelade arbetsmiljöuppgifter redovisas i samband med den skriftliga 
uppgiftsfördelningen. Uppdraget ser olika ut beroende på vilket arbete 
som utförs. 
 
Skyddsombud/ arbetsmiljöombud  
Skyddsombud och arbetsmiljöombud har som uppdrag att värna om 
arbetsmiljön och företräder medarbetarna. De ska aktivt delta i 
arbetsmiljöfrågor men kan inte fördelas arbetsmiljöuppgifter i lagens 
mening. 
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 Sida 7 (7) 
Datum Vår beteckning 
2022-05-16  
Ert datum Er beteckning 

   
 

 

 
Arbetsgivare och arbetstagarpart ansvarar gemensamt för att 
skyddsombud / arbetsmiljöombud får utbildning i arbetsmiljöfrågor 
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Vår handläggare 
sara.jonsson@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Ekonomisk uppföljning 2022 – angående 
äskande från BUN om medel för ökade 
interkommunala ersättningar 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen uppmanar Barn- och utbildningsnämnden att vidta 
erforderliga åtgärder för att anpassa sina totala nettokostnader inom den av 
Kommunfullmäktige beslutade budgetramen för 2022. 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige lämnar ärendet utan 
åtgärd.  

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden (BUN 2022/8) äskar ett budgettillskott för 
2022 på sammanlagt 5,1 Mkr med anledning av ökade interkommunala 
kostnader för särskola. BUN ställer äskandet till både kommunstyrelsen 
(KS) och Kommunfullmäktige (KF).  
Totalt prognostiserar BUN i år en negativ budgetavvikelse motsvarande -4,3 
Mkr. För finansieringen av den äskade budgetförstärkningen hänvisar BUN 
till KS disponibla medel för oförutsedda händelser, där det för närvarande 
finns 2,302 Mnkr avsatt. 
Enligt kommunallagen 5 kap. 28 § ska styrelsen alltid ges tillfälle att yttra 
sig i ett ärende som har beretts av en annan nämnd. Kommunstyrelsen 
föreslår att Kommunfullmäktige lämnar ärendet utan åtgärd och uppmanar 
BUN att anpassa sina totala nettokostnader inom sin totala budgetram. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
BUN 2022-04-27, § 29 Ekonomisk rapport (inkl äskande om budgettillskott 
för ökade interkommunala ersättningar) 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-06-03 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/13 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
  

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
KS 2022/13 
Er beteckning 
 

 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

Skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Skolchef 
Ekonomichef 
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Diarienummer 
KS 2022/13 
Er beteckning 
 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämndens begäran 
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) beslutade på sammanträde den 27 
april 2022 (BUN 2022/8) äska ett budgettillskott för 2022 på sammanlagt 
5,1 Mkr med anledning av ökade interkommunala kostnader för särskola. 
Enligt tjänsteskrivelse 2022-04-07 avsattes det medel till kommunstyrelsen 
(KS) för oförutsedda händelser i samband med beslutet om budget för 2022 
och plan för 2023–2024. 
Totalt prognostiserar BUN i år en negativ budgetavvikelse motsvarande -4,3 
Mkr. Prognosen består av följande budgetavvikelser: 
Pedagogisk omsorg -0,2 Mnkr 
Grundskola  -1 Mnkr 
Gymnasieskola 0,5 Mnkr 
Särskola  -5,1 Mnkr 
Vuxenutbildning 1 Mnkr 
Gemensamma verksam 0,5 Mnkr 
Totalt  -4,3 Mnkr 
 

Beslutad budget 2022  
Den 14 juni 2021 beslutade Kommunfullmäktige (KF) anta KS förslag till 
budget för 2022, med ramar för nämnderna och ett totalt budgeterat resultat 
för hela kommunen med 6 Mnkr. I den beslutade budgeten hade tillskapats 
en pott för oförutsedda händelser till KS förfogande på sammanlagt 0,774 
Mnkr. 
KF beslutar varje år om nämndernas ramar vilket innebär att nämnderna 
förväntas hantera sina åtaganden inom den totala ramen. Det är naturligt att 
vissa verksamheter inom den enskilda nämndens ansvarsområde enstaka år 
överskrider sina budgetramar på grund av händelser som inte förutsågs när 
budgeten antogs. Nämnden behöver då vidta åtgärder för att uppnå en 
budget i balans totalt sett. 
Den 29 november 2022 reviderade KF budgeten och sänkte resultatet med 
3,128 Mnkr genom att tillskjuta medel till BUN och KS. För BUN innebar 
beslutet en permanent ramförstärkning med 1 Mnkr och en tillfällig 
ramförstärkning 2022 med 0,5 Mnkr för finansieringen av en genomlysning 
av förvaltningen. För KS förstärktes de disponibla medlen för oförutsedda 
händelser med 1,628 Mnkr. Det innebar att KS disponibla medel för 
oförutsedda händelser totalt uppgick till 2,402 Mnkr.  
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Diarienummer 
KS 2022/13 
Er beteckning 
 

 

Den 9 maj 2022 § 74 beslutade KF ianspråkta 0,1 Mnkr av KS disponibla 
medel till valaffischering under 2022. Kvarstående medel till KS förfogande 
uppgår nu till 2,302 Mnkr. 

Skäl för beslutet 
BUN ställer äskandet till både KS och KF. Enligt kommunallagen 5 kap. 28 
§ ska styrelsen alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av 
en annan nämnd.  
KS föreslår KF lämna ärendet utan åtgärd. KS har inte medel till sitt 
förfogande för att finansiera det äskade budgettillskottet på 5,1 Mnkr. KS 
uppmanar BUN att anpassa sina totala nettokostnader inom den av KF 
beslutade budgetramen för 2022 och vidta erforderliga åtgärder för att 
uppnå en ekonomi i balans.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 29 Ekonomisk rapport 
Diarienummer BUN 2022/8 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen samt att 
hos kommunstyrelsen och kommunfullmäktige äska om ett budgettillskott 
för 2022 med 5,1 Mkr på grund av de ökade interkommunala ersättningarna 
för Särskola.  

Sammanfattning 
Den enskilt största orsaken till att den ekonomiska prognosen för 2022 nu 
visar på ett underskott beror på en ökad kostnad för särskolans 
interkommunala ersättningar. Det underskottet förväntas bli drygt 3,9 Mkr. 
Samtidigt förväntas också kostnaderna för transporter i samband med 
Särskolan öka med närmare 1,2 Mkr.  
De övriga budgetavvikelserna är förknippade med: 

· Fler barn i annan pedagogisk verksamhet   -200 kkr 
· Grundskolan, interkommunala ersättningar för enskilda elever   - 1 

Mkr 
· Tillfälligt färre elever inom gymnasieskolan   500 kkr 
· Vuxenutbildningen. Minskad organisation och tillfälliga statliga 

bidrag   1 Mkr 
· Gemensamma verksamheter, vakanta tjänster   500 kkr 

Prognosen för 2022 visar på ett totalt underskott av -4,3 Mkr. 
I samband med beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige om 
budgetramar för Kungsörs kommun avsattes det medel inom 
kommunstyrelsen för oförutsedda händelser. Till exempel ökade kostnader 
för externa interkommunala ersättningar. Mot den bakgrunden föreslås 
därför barn- och utbildningsnämnden att hos kommunstyrelsen äska om en 
tilläggsbudget för 2022 för de ökade kostnaderna för Särskola.  

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2022-04-07 Ekonomisk rapport för 2022 lämnad på 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
KS 2022-03-28 § 50 Ekonomisk uppföljning 2022 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-04-27 
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Vår handläggare 
fredrik.bergh@kungsor.se 
Ledningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ekonomisk rapport för 2022 lämnad på barn- 
och utbildningsnämndens sammanträde 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen samt att 
hos kommunstyrelsen äska om ett budgettillskott för 2022 med 5,1 Mkr på 
grund av de ökade interkommunala ersättningarna för Särskola.  

Sammanfattning 
 Den enskilt största orsaken till att den ekonomiska prognosen för 2022 nu 
visar på ett underskott beror på en ökad kostnad för särskolans 
interkommunala ersättningar. Det underskottet förväntas bli drygt 3,9 Mkr. 
Samtidigt förväntas också kostnaderna för transporter i samband med 
Särskolan öka med närmare 1,2 Mkr.  
De övriga budgetavvikelserna är förknippade med: 

• Fler barn i annan pedagogisk verksamhet -200 kkr 
• Grundskolan, interkommunala ersättningar  

för enskilda elever   - 1 Mkr 
• Tillfälligt färre elever inom gymnasieskolan 500 kkr 
• Vuxenutbildningen. Minskad organisation 

 och tillfälliga statliga bidrag  1 Mkr 
• Gemensamma verksamheter, vakanta tjänster 500 kkr 

Prognosen för 2022 visar på ett totalt underskott av -4,3 Mkr. 
 I samband med beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige om 
budgetramar för Kungsörs kommun avsattes det medel inom 
kommunstyrelsen för oförutsedda händelser. Till exempel ökade kostnader 
för externa interkommunala ersättningar. Mot den bakgrunden föreslås 
därför barn- och utbildningsnämnden att hos kommunstyrelsen äska om en 
tilläggsbudget för 2022 för de ökade kostnaderna för Särskola. 
 

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2022-04-07 Ekonomisk rapport för 2022 lämnad på 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-04-07 
Ert datum 
 

Diarienummer 
BUN 2022/8 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 02 22 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
BUN 2022/8 
Er beteckning 
 

 

barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
KS 2022-03-28 § 50 Ekonomisk uppföljning 2022 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

  
  

Skickas till 
Här listar du alla som ska få ta del av beslutet, en mottagare/rad. 
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Diarienummer 
BUN 2022/8 
Er beteckning 
 

 

Ärendebeskrivning 
Den enskilt största orsaken till att den ekonomiska prognosen för 2022 nu 
visar på ett underskott beror på en ökad kostnad för särskolans 
interkommunala ersättningar. Det underskottet förväntas bli drygt 3,9 Mkr. 
Samtidigt förväntas också kostnaderna för transporter i samband med 
Särskolan öka med närmare 1,2 Mkr.  
De övriga budgetavvikelserna är förknippade med: 

• Fler barn i annan pedagogisk verksamhet -200 kkr 
• Grundskolan, interkommunala ersättningar  

för enskilda elever   - 1 Mkr 
• Tillfälligt färre elever inom gymnasieskolan 500 kkr 
• Vuxenutbildningen. Minskad organisation 

 och tillfälliga statliga bidrag  1 Mkr 
• Gemensamma verksamheter, vakanta tjänster 500 kkr 

 
Prognosen för 2022 visar på ett totalt underskott av -4,3 Mkr. 
 
Verksamhet  Utfall Budget Avvikelse Årsbgt Årsavikelse 
  58 884 58 203 -681 232 811 -4 300 
100 Nämnd- och styrelsev 157 190 33 758 0 
330 Musikskola 318 256 -62 1 023 0 
350 Fritidsgårdar 624 558 -65 2 234 0 
407 Förskola 12 390 12 552 162 50 210 0 
412 Pedagogisk omsorg 380 308 -73 1 230 -200 
440 Grundskola 25 383 25 133 -250 100 532 -1 000 
450 Gymnasieskola 11 190 11 134 -57 44 535 500 
453 Särskola 5 192 4 485 -706 17 942 -5 100 
470 Vuxenutbildning 1 827 1 522 -305 6 089 1 000 
600 Flyktingmottagande -271 155 426 619 0 
920 Gemensamma verksamheter 1 694 1 910 215 7 639 500 

 
I samband med beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige om 
budgetramar för Kungsörs kommun avsattes det medel inom 
kommunstyrelsen för oförutsedda händelser. Till exempel ökade kostnader 
för externa interkommunala ersättningar. Mot den bakgrunden föreslås 
därför barn- och utbildningsnämnden att hos kommunstyrelsen äska om en 
tilläggsbudget för 2022 för de ökade kostnaderna för Särskola. 
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Vår handläggare 
rune.larsen@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Planbesked - Väster om Rörgränd, Skillinge 6:10 
samt del av Skillinge 2:37 
Förslag till beslut 
Plankommitténs förslag: Kommunstyrelsen beslutar att ge Kungsörs 
kommun ett positivt planbesked i enlighet med ansökan och att den nya 
detaljplanen bekostas av sökande. 

Sammanfattning 
Kungsörs kommun ansöker om planbesked väster om Rörgränd, Skillinge 
6:10 samt del av Skillinge 2:37. 
Ändamålet med planläggningen är att möjliggöra för verksamhetsmark i 
anslutning till befintligt verksamhetsområde. Området som föreslås 
planläggas är mellan 43 000m2 och 65 000m2 och är i dagsläget inte 
detaljplanelagt. Detta är i linje med Kommunfullmäktiges mål 2020–2025 
om att ta fram 30 000 m2 industrimark 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 

Rune Larsen 
Teknisk chef 

 

Skickas till 
Teknisk chef 
Kommundirektör 
Stefan Lejerdahl 
Lisa Asu Ahlin 
 
Teknisk   

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-05-31 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/265 
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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KS 2022/265 
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Ärendebeskrivning 
Begäran om planbesked söder om Fabriksgatan  

Ändamålet med planläggningen är att möjliggöra för verksamhetsmark i 
anslutning till befintligt verksamhetsområde. Området som föreslås 
planläggas är mellan 43 000m2 och 65 000m2 och är i dagsläget inte 
detaljplanelagt. Fastigheten Skillinge 6:10 är kommunal ägo och är bebyggd 
med ett mindre hus. Huset är i dåligt skick och fastigheten förslås 
planläggas för industri och en rivning av huset är möjligt. Fastigheten 
Skillinge 2:37 är även den i kommunal ägo, de delar av fastigheten som 
berörs av planen är i dagsläget inte planlagd utan brukas som jordbruksmark 
samt ett mindre skogsparti. Att möjliggöra för mer verksamhetsmark intill 
befintlig och centralt belägen verksamhetsmark anses väga tyngre än 
intresset av jordbruksmark på platsen. Tillskapandet av mer industrimark 
intill den nuvarande möjliggör för befintliga verksamheter att växa samt att 
nya verksamheter kan etableras på platsen. 

Preliminärt kommer marken att planläggas för industri, allmän platsmark 
gata och natur. Platsen är inte lämplig för bostadsändamål i och med 
befintliga verksamheter.  

En ny gata kommer att föreslås, exakt dragning av denna är ännu inte 
bestämd. På platsen finns ett antal åkerholmar vilka föreslås att i så stor grad 
som möjligt behållas. Planen ska säkerställa att tillräckligt avstånd hålls till 
bäcken/diket som löper väster om området. 
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Vår handläggare 
claes-urban.bostrom@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Granskning av upphandling och inköp 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens antar svaret som sitt eget. 

Sammanfattning 
Revisionen genom KPMG har genomfört en revision gällande upphandling 
och inköp i Kungsörs kommun. Själva upphandlingsenheten finns inom 
Västra Mälardalens Kommunal Förbund (VMKF) och det är där samtliga 
ramupphandlingar och entreprenadupphandlingar sker. De upphandlingar 
som sker i kommunens och verksamheternas regi är oftast 
direktupphandlingar till ett lägre anskaffningsvärde, även om det tillåtna 
värdet höjts de senare åren.  
Revisorerna rekommenderar och vårt svar: 
Se över rutinerna och säkerställ att samtliga avtal registreras. 

• Samtliga ramupphandlingar som leder till avtal sker via VMKF idag 
och de avtalen samlas i avtalsdatabasen. Kommunkoncernen gör 
direktupphandlingar och det ska jämföras med att vi köper en vara 
eller en tjänst och som inte renderar inte i ett avtal. I vissa fall kan 
avtal gällande tjänster och objekt göras och skall självklart även de 
in i avtalsdatabasen. Exempel på dessa tjänster kan vara kopplade till 
IT-system t ex. 

Säkerställa avtalsefterlevnad av befintliga avtal. 

• Här har vi en brist och som kan avhjälpas med ett nytt inköpssystem 
som har koll på inköp ur våra avtal. Detta är ett arbete för samtliga 
kommuner, bolag och VMKF då det blir ett gemensamt system. 

Avtalsdatabasens format ses över. 

• Ett gemensamt ansvar mellan samtliga kommuner, bolag och 
VMKF. 
 
 

 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-04-05 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/208 
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 2022/208 
Er beteckning 
 

 

 

Riktlinjer om mutor och jäv. 

• Dessa finns nu beslutade. 

Beslutsunderlag 
Missiv - Granskning av upphandling och inköp 
Rapport upphandling Kungsör 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Granskning av upphandling och inköp 
Information om revisionsrapport - Granskning av upphandling och inköp 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

  
  

Skickas till 
Anders Melkersson VMKF 
Rune Larssen KKTAB och KVAB 
Lars Larenius KFAB 
Fredrik Bergh BUF 
Lena Dibbern Soc 
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KS 2022/208 
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Ärendebeskrivning 
Revisorerna har genom KPMG genomfört en revision gällande 
”Upphandling och inköp” som organisatoriskt finns i VMKF som enhet och 
som servar Kungsör, Arboga, Surahammar och Köping samt de flesta 
bolagen i dessa kommuner. 
När VMKF bildades 2004 förde man över upphandlingsfrågorna från 
kommunerna till enheten inom VMKF som skulle ansvara för 
upphandlingar. Det man då ”glömde” var att det inte går riktigt att föra över 
samtliga upphandlingar utan att den enheten i så fall blir gigantiskt stor. De 
direktupphandlingar som sker inom en kommun eller bolag måste skötas av 
verksamheten och bolaget själva. 
Det är här som det blir lite tokigt i hanteringen. En direktupphandling är 
möjlig om det är en sällanköpsvara eller tjänst och att inte liknande 
upphandlingar sker inom kommunkoncernen. Om flera direktupphandlingar 
sker av samma vara och tjänst så är det inte längre en direktupphandling 
utan ska hanteras som en ramupphandling av VMKF. 
I och med att det inte funnits någon organisation inom kommunkoncernen 
som hanterat direktupphandlingarna samlat så har vi försökt genom vår 
”Inköpsgrupp” som består av tjänstepersoner från samtliga verksamheter 
och bolag att samla in samtliga uppgifter som behöver samlas in. Detta har 
inte lyckats fullt ut utan vi har ett arbete kvar att göra här för att samordna 
så att alla direktupphandlingar som sker i kommunkoncernen anmäls in till 
samordnaren för ”Inköpsgruppen”.  
Samtliga avtal för de upphandlingar som sker genom VMKF:s försorg 
registreras och läggs in i databasen som tillhandahålls av VMKF för 
samtliga kommuner och bolag. I vissa fall kan tjänsteavtal och objektsavtal 
upphandlas som idag inte hamnar i databasen men förslag finns att det ska 
ändras. 
När det sker direktupphandlingar så renderar det inte i avtal utan i ett beslut 
om köp av vara eller tjänst utifrån en jämförelse med andra alternativ. Det är 
alltså inga avtal som då tecknas för längre kontrakt utan för ett enstaka 
inköp av en vara eller tjänst. 
När det kommer till att hålla reda på våra direktupphandlingar så har vi ett 
arbete att göra så att vi övergår från direktupphandling till 
ramavtalsupphandling i de fall då direktupphandling inte längre är 
tillämpbart. 
Avtalsdatabasen finns hos VMKF som ansvarar för att den uppdateras men 
det är kommunernas och bolagens gemensamma ansvar att se till så vi har 
ett inköpssystem som är tidsenlig och som fyller vårt gemensamma behov 
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för både registrering men också för uppföljning av våra avtal och därmed 
öka möjligheten för avtalsefterlevnad. 
Riktlinjer om mutor och jäv har tagits fram och politiskt beslutade under 
våren. 
 

Sida 40 (105)



Sida 41 (105)



Sida 42 (105)



 

© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Granskning av upphandling 

och inköp 
Rapport  
Kungsörs kommun 

 

 
 
  
 

KPMG AB 

2022-03-30 

Antal sidor 17 

 

Sida 43 (105)



 

 1 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification KPMG Public 

Kungsörs kommun 
 Granskning av upphandling och inköp 
 
 2022-03-30 

Innehållsförteckning 

1 Sammanfattning 2 

2 Inledning/bakgrund 3 
2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 3 
2.2 Revisionskriterier 4 
2.3 Metod 4 

3 Resultat av granskningen 5 
3.1 Lagen om offentlig upphandling (LOU) 5 
3.2 Grundläggande principer 6 
3.3 Organisation 6 
3.4 Styrdokument 7 
3.5 Upphandlingsprocessen 7 
3.6 Uppföljning och kontroll 12 
3.7 Mutor och jäv 13 

4 Slutsatser och rekommendationer 14 

Bilaga 1 15 
 
 
 

Sida 44 (105)



 

 2 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Kungsörs kommun 
 Granskning av upphandling och inköp 
 
 2022-03-30 

1 Sammanfattning 
KPMG har av Kungsörs kommuns revisorer fått i uppdrag att granska om kommunens 
upphandlingar och inköp sker i enlighet med EU-direktiv, svensk lagstiftning och 
interna styrdokument. Uppdraget avser 2021 års revision. 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunens upphandlingar och 
inköp sker i enlighet med EU-direktiv, svensk lagstiftning och interna styrdokument 
samt hur kommunen förebygger mutor och jäv i samband med upphandlingar.    
Vår sammanfattade bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunens 
upphandlingar och inköp till största del sker i enlighet med EU-direktiv, svensk 
lagstiftning och interna styrdokument Men att det saknas ett strukturerat arbetssätt för 
att förebygga mutor och jäv i samband med upphandlingar.    
All upphandling ska enligt styrdokumenten ske under kostnadseffektiva former och 
genom totalkostnadstänkande bidra till god ekonomisk hushållning. De 
konkurrensförhållanden som finns på marknaden ska utnyttjas. Upphandling ska 
genomföras med kompetens och objektivitet samt planeras i god tid. Upphandling ska 
svara mot verksamhetens behov och produkter (varor och tjänster samt entreprenader) 
som upphandlas ska också ha rätt funktion, rätt kvalitet, på rätt plats, i rätt tid och med 
hög säkerhet.  
Registeranalys av leverantörsreskontra och ramavtalsuppgifter visar att det finns en 
stor andel leverantörer där det saknas ramavtal. Utifrån leverantörsreskontra har även 
ett antal stickprov av fakturor och eventuella avtal genomförts. Av fakturagranskningen 
framkom inget anmärkningsvärt.  
Uppföljning av att det som levereras sker i enlighet med upphandling och avtal, endast 
sker i en liten omfattning. För att kontrollera avtals- och leverantörstrohet genomförs 
kontroller genom fakturor och även stickprov för att se om befintliga avtal har följts. När 
någon verksamhet ska göra ett inköp måste de enligt uppgift kontrollera med 
inköpssamordnaren om det finns ett avtal för efterfrågad vara eller tjänst 
Det saknas riktlinjer för mutor och jäv, vi bedömer att risken för förekomsten av mutor 
och jäv i samband med upphandlingar är stor inom offentlig verksamhet.  
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

— se över rutinerna och säkerställa att samtliga avtal registreras. 
— säkerställa avtalsefterlevnad av befintliga avtal. 
— införa ett systemstöd för upphandling och inköp 
— ta fram riktlinjer om mutor och jäv.   
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2 Inledning/bakgrund 
KPMG har av Kungsörs kommuns revisorer fått i uppdrag att granska om kommunens 
upphandlingar och inköp sker i enlighet med EU-direktiv, svensk lagstiftning och 
interna styrdokument. Uppdraget avser 2021 års revision. 
Att inköp görs i enlighet med gällande regelverk ska säkerställa att anlitade 
leverantörer har god affärsetik, följer lagar och förordningar, och fullgör sina 
skyldigheter gentemot samhället. Ur kommunens perspektiv är det vidare viktigt att 
säkerställa att varor, tjänster och entreprenader köps med rätt kvalitet till rätt kostnad 
samtidigt som det tas hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga krav. Kommunens 
inköp och upphandlingar ska rimligtvis medverka till en marknadssituation som präglas 
av uthållighet och väl fungerande konkurrens, vilket i sin tur över tid medverkar till 
affärsmässighet. 
Objektivitetskravet i den offentliga förvaltningen är tydligt i svensk lagstiftning; 
verksamheten ska bedrivas sakligt och opartiskt, dvs. utan hänsyn till personliga 
intressen. Medborgarnas förtroende kräver att förtroendevalda och anställda i offentlig 
verksamhet inte låter sig påverkas av ovidkommande önskemål eller intressen i sina 
uppdrag eller sitt arbete. Det är därmed viktigt att bedöma och förebygga eventuella 
risker för mutor och jäv i samband med upphandlingar. Likaså är det angeläget att 
inköp attesteras enligt gällande regler. 
Revisionen gör bedömningen att det finns en risk för att det inom kommunen sker 
inköp där det görs avsteg från gällande lagstiftning. Bristande efterlevnad leder inte 
sällan till fördyringar och/eller kvalitetsbrister.  
Mot bakgrund av ovanstående har revisorerna beslutat att granska upphandling och 
inköp, med fokus på avtalstrohet samt reglerna gällande direktupphandling. 
 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Granskningen har syftat till att bedöma om kommunens upphandlingar och inköp sker i 
enlighet med EU-direktiv, svensk lagstiftning och interna styrdokument samt hur 
kommunen förebygger mutor och jäv i samband med upphandlingar.    
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor: 

• Hur sker kontroll av avtals- och leverantörstrohet och eventuell 
avvikelserapportering? 

• Hur sker uppföljning av att leverans sker i enlighet med upphandling och avtal? 

• Vilka rutiner finns för att säkerställa att gällande beloppsgränser beaktas vid 
inköp? 

• Har enskilda inköp föregåtts av upphandling som efterlever gällande regelverk? 

• Har enskilda inköp skett inom ramen för tecknade avtal? 
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• Sker undertecknande av avtal i samband med inköp och upphandling i enlighet 
med gällande regelverk och delegationsordning? 

• Finns fastställda riktlinjer avseende mutor och jäv? 

• Hur bedöms risken för förekomsten av mutor och jäv i samband med 
upphandlingar och hur hanteras eventuella jävsförhållanden vid upphandlingar? 

Granskningen omfattar inköp gjorda inom Kungsörs kommun (primärkommunen) under 
2020. 
 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap § 6 
— Lagen om offentlig upphandling 
— Upphandlings- och inköpspolicy  
— Riktlinjer för upphandling  
— Övriga tillämpbara interna regelverk och policys  

 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av relevanta dokument samt 
intervjuer/avstämningar med avdelningschef med ansvar för upphandling samt 
administratör och upphandlingssamordnare.  
Registeranalyser av leverantörer och ramavtal har genomförts. Ett urval ur 
leverantörsreskontran har matchats mot befintliga ramavtal. Även uppgifter från den 
ekonomiska redovisningen har ingått.  
Via analyser har urval av inköp valts ut från leverantörer som inte finns förtecknade i 
något avtalsregister/motsvarande. I denna del av granskningen har vi dels granskat 
inköp inom rådande beloppsgränser men där beloppet överstiger summan då det ställs 
krav på dokumentation. Vi har granskat inköp som överstiger rådande beloppsgränser.  
Vi har även granskat ett antal inköp från avtalsbundna leverantörer. Vid denna 
granskningsinsats har vi valt att kontrollera om de aktuella inköpen har skett inom 
ramen för tecknat avtal.  

Samtliga intervjuade har erbjudits att faktakontrollera rapporten. 
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Lagen om offentlig upphandling (LOU) 

Offentlig upphandling är en lagreglerad inköpsprocess som ska säkerställa att 
offentliga inköp öppnas upp för konkurrens och att offentliga medel används så effektivt 
som möjligt. Den offentliga upphandlingen regleras bland annat av lag (2016:1145) om 
offentlig upphandling (LOU. Lagen bygger främst på direktiv från EU. Direktiven är en 
viktig del i arbetet med att främja fri rörlighet för varor och tjänster inom EU. Genom att 
följa de svenska upphandlingsbestämmelserna uppfyller upphandlande myndigheter 
och enheter de skyldigheter som följer av EU-rätten. 
De som omfattas av skyldigheten att upphandla enligt LOU kallas upphandlande 
myndigheter. Dessa är statliga och kommunala myndigheter, såsom beslutande 
församlingar i kommuner och regioner, vissa offentligt styrda organ (till exempel 
flertalet kommunala och en del statliga bolag) och sammanslutningar av en eller flera 
upphandlande myndigheter eller ett eller flera offentligt styrda organ. 
Det beräknade förväntade värdet av kontraktet och, beträffande tjänster, kategori av 
tjänst, avgör vilket kapitel och förfarande som ska tillämpas vid upphandlingen.  
Är det fråga om en upphandling som beräknas understiga aktuellt tröskelvärde ska 
bestämmelserna i 19 kap. LOU tillämpas. 
Gränsen för direktupphandling uppgår från 1 januari år 2020 till högst 615 312 kr, 
motsvarande 28 % av tröskelvärdet för varor och tjänster. Tröskelvärdet för varor och 
tjänster uppgår till 1,43 mnkr för statliga myndigheter och ca 2,20 mnkr för övriga 
upphandlande myndigheter. Beroende på beloppsgräns kan olika förfaranden väljas för 
upphandling. 
En upphandlande myndighet ska vid genomförande av en upphandling fastställa 
kontraktets värde. Kontraktsvärdet ska beräknas exklusive mervärdesskatt och för 
avtalets hela löptid. Upphandling får inte delas upp och beräkningen får inte 
konstrueras i syfte att komma under tröskelvärdet. Upprepade upphandlingar av 
samma kategori varor och tjänster under ett budgetår ska räknas samman. Om det 
handlar om upprepade behov, exempelvis i form av ett ramavtal, ska värdet för löptiden 
räknas samman. 
Från och med 2022-02-01 har några ’ändringar av lagen om offentlig upphandling 
genomförts samt att en lagändring kommer att ske i juli 2022. Förändringarna innebär 
en lagskärpning där klimatet, människors hälsa och djuromsorg ska beaktas vid 
offentlig upphandling. Granskningen avgränsas dock till inköp gjorda under 2020. 
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3.2 Grundläggande principer 
De lagar som styr all offentlig upphandling bygger på fem principer som har sin grund i 
EU-rätten. 

• Principen om icke-diskriminering - förbjudet att diskriminera leverantörer på 
grund av nationalitet. Man får inte ställa krav som enbart svenska företag 
känner till eller kan utföra. Lokala företag får inte ges företräde.  

• Principen om likabehandling - alla leverantörer ska behandlas lika och ges lika 
förutsättningar. Alla leverantörer ska exempelvis få samma information vid 
samma tillfälle.  

• Principen om transparens - den upphandlande myndigheten ska skapa 
öppenhet genom att lämna information om upphandlingen och hur den kommer 
att genomföras. Upphandlingsdokumenten ska vara klara och tydliga och 
innehålla samtliga krav på det som ska upphandlas.  

• Proportionalitetsprincipen - kraven som ställs i upphandlingsdokumenten måste 
vara rimliga i förhållande till det som ska upphandlas. Kraven ska vara både 
lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet med upphandlingen.  

• Principen om ömsesidigt erkännande - intyg och certifikat som har utfärdats av 
en medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU- och EES-
länder. 
 

3.3 Organisation 
Kommunstyrelsen har det övergripande strategiska ansvaret för inköps- och 
upphandlingsprocessen, utövar uppsikt över kommunens upphandlingsarbete och 
beslutar om övergripande mål samt ansvarar för kommunens upphandlingar. 
Kommunstyrelsen ansvarar även för att riktlinjer avseende inköp och upphandling tas 
fram och implementeras samt att gällande styrdokument revideras. 
Nämnderna ansvarar för att upphandlingar genomförs inom sitt ansvarsområde,  
bedriver inköpsverksamheten ändamålsenligt och enligt antagen policy och riktlinjer 
samt ansvarar för att ställa relevanta krav på varor, tjänster och entreprenader i 
enlighet med gällande lagstiftning, policys och riktlinjer. Nämnderna ansvarar även för 
att följa upp objektsavtal och att vid behov ta fram egna riktlinjer och rutiner som ett 
komplement till gällande policy och riktlinjer. 
Upphandlingsenheten i Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) samordnar 
upphandlingar för Köpings-, Arboga-, Kungsörs- och Surahammars kommun samt de 
kommunala bolagen. Arbetet sker med utgångspunkt i kommunens Upphandlings- och 
inköpspolicy. Målsättningen är att få bästa kvalitet till lägsta möjliga kostnad.  
Upphandlingsenhet/Inköpsenhet ansvarar för att samordna, utveckla och driva 
upphandlingsprocessen på uppdrag av kommunkoncernerna i samverkan och 
genomför upphandlingar över direktupphandlingsgränsen på uppdrag av styrelse och 
nämnder och i nära samverkan med berörda förvaltningar, ansvarar för uppföljning och 
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rapportering av upphandlingsverksamheten för kommunkoncernerna i samverkan och 
ansvarar för samordning av och samverkan i upphandlingar över 
direktupphandlingsgränsen. 
 

3.4 Styrdokument 
Kommunfullmäktige antog upphandlings- och inköpspolicy för Kungsör kommun 2018-
11-12, Policyn gäller för samtliga styrelser och nämnder i kommunerna Köping, 
Arboga, Kungsör och Surahammar samt för Västra Mälardalens Kommunalförbund och 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Med utgångspunkt från denna policy ska 
närmare riktlinjer för upphandlingsverksamheten fastställas. All verksamhet ska ha 
kunskap om och följa denna policy och fastställda riktlinjer. 
Riktlinjer för upphandling Kungsör kommun antagna av kommunfullmäktige 2018-11-
12, gäller tillsammans med upphandlingspolicy och anger att all upphandling och inköp 
av varor och tjänster samt entreprenader ska ske i enlighet med lagen om offentlig 
upphandling (LOU), alternativt lagen om offentlig upphandling inom områdena vatten, 
energi, transporter och posttjänster (LUF) samt fastställda riktlinjer. Ytterligare riktlinjer 
för Sociala & etiska hänsynstaganden respektive Miljö- & kvalité kan finnas inom 
respektive kommun. 
Riktlinjer för direktupphandling är ett komplement till gällande Upphandlings och 
inköpspolicy, detta med anledning av förändring i lag om offentlig upphandling (LOU) 
från och med 1 juli 2014. Riktlinjerna ska säkerställa ett korrekt agerande och en god 
kvalitet vid direktupphandling och inköp. 
 

3.5 Upphandlingsprocessen 
All upphandling ska enligt styrdokumenten ske under kostnadseffektiva former och 
genom totalkostnadstänkande bidra till god ekonomisk hushållning. De 
konkurrensförhållanden som finns på marknaden ska utnyttjas. Upphandling ska 
genomföras med kompetens och objektivitet samt planeras i god tid. Upphandling ska 
svara mot verksamhetens behov och produkter (varor och tjänster samt entreprenader) 
som upphandlas ska också ha rätt funktion, rätt kvalitet, på rätt plats, i rätt tid och med 
hög säkerhet.  
Konkurrensförhållanden som finns på marknaden ska enligt uppgift utnyttjas vid de 
upphandlingar som medför krav på dokumentation. Upphandlingar bör utformas så att 
såväl lokala som nationella och i vissa fall internationella företag har möjlighet att 
lämna anbud och delta i konkurrensen samt att gällande lagar efterföljs.  
Möjligheterna till samverkan genom den gemensamma upphandlingsorganisationen 
ska tas tillvara enligt styrdokumenten. Möjligheterna till samordnad upphandling ska 
ske med medlemskommuner, kommunala bolag och andra upphandlande myndigheter 
där det är fördelaktigt. Huvudinriktningen för all upphandling ska i första hand vara att 
teckna ramavtal. Hållbar utveckling Upphandling ska främja hållbarbar utveckling – 
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ekonomiskt, socialt och miljömässigt – till gagn för nuvarande och kommande 
generationer.  
I styrdokumenten framgår att upphandlingsprocessen ska, med utgångspunkt i en 
hållbar utveckling, medverka till att minska kommunernas kostnader och maximera 
verksamhetsnyttan inom de ramar som upphandlingslagstiftning medger. Detta ska 
bl.a. uppnås genom upphandling som i tillämpliga delar innefattar etiska och sociala 
hänsynstaganden, ger verksamheterna ökad tillgång till miljöanpassade produkter och 
främjar miljöhänsyn genom samordnade och effektiva transporter.  
Ansvar 

Respektive styrelse och nämnd ansvarar enligt uppgift för upphandlingar av 
entreprenader inom sitt verksamhetsområde. All upphandling av entreprenader 
överstigande gränsen för direktupphandling ska annonseras genom Västra 
Mälardalens Kommunalförbund. Dessa upphandlingar ska genomföras i nära 
samverkan med upphandlingsenheten och sakkunniga företrädare för 
kommun/bolag/förbund. Upphandlingsenheten konsulteras i upphandlingstekniska 
frågor.  
Respektive styrelse eller nämnd handhar och ansvarar för upphandlingar under 
gränsen för direktupphandling inom sitt verksamhetsområde. Upphandlingsenheten 
kan även i det här fallen konsulteras i upphandlingstekniska frågor. 
I styrdokumenten anges att det av delegationsordning eller annat beslut i nämnd ska 
framgå vem som har rätt att besluta om och göra inköp. Förvaltningschef eller 
motsvarande ansvarar för att upphandlingspolicyn följs inom den egna förvaltningen, 
för att inköpsreglerna är väl kända och efterföljs av all personal och för 
tillhandahållande av nödvändig fackkunskap vid upphandlingar. 
Ansvarig inköpare/beställare ska enligt uppgift hålla sig informerad om aktuella 
ramavtal och i förekommande fall, förvaltningens egna avtal,  göra inköp av varor och 
tjänster som avrop på ramavtal eller egna avtal genom skriftlig beställning och se till att 
orderbekräftelse lämnas av leverantören. Den samordnar beställningar så att transport- 
och fakturakostnader till kommunens enheter minskar eller helt undviks och tillställer 
upphandlingsenheten beställning av upphandling. 
Upphandlingsenheten initierar förnyelse av ramavtal för kommunernas räkning och är 
rådgivande vid bedömning av eventuell avvikelse från ramavtal. Enheten tillhandahåller 
kompetens och verktyg så att upphandlingar genomförs på ett professionellt vis, stöder 
upphandlande enhet vid specifika upphandlingar, erbjuder erforderlig utbildning inom 
upphandlingsområdet och har ansvar att informera kommun om det blir känt att 
gällande Upphandlingspolicy och/eller Riktlinjer för upphandling inte efterlev. 
Avtal 

Vid upphandlingar ska sådana krav ställas att leverantören, vid varje tidpunkt, bedriver 
sin verksamhet så att den inte innebär åsidosättande av lag, avtal eller annat som 
strider mot vad som är allmänt godtaget inom verksamhetsområdet. 
Samtliga verksamheter är utifrån styrdokumenten skyldiga att känna till och nyttja de 
avtal och ramavtal som upprättats. Information om samtliga ramavtal ska finnas 
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tillgängligt i form av avtalsdatabas. Avrops-/inköpsreglerna gäller för alla inköp oavsett 
belopp. Av delegationsordning eller annat beslut i styrelse/nämnd ska framgå vem som 
har rätt att besluta om inköp. Alla beställningar av upphandlingsuppdrag ska 
tydliggöras genom beställningsblankett för upphandling, vilken tillsänds 
upphandlingsenheten. Avrop från externa ramavtal (ex SKL, Kammarkollegiet), ska 
enligt uppgift ske genom uppdragsblankett som skickas till upphandlingsenheten. 
Med ramavtal avses enligt uppgift avtal mellan kommunen och en leverantör om 
produkter och tjänster inom ett produktområde samt priser och övriga affärsvillkor som 
gäller för hela kommunen under avtalstiden. Efterhand som behoven uppstår i 
organisationen, kan produkterna sedan successivt avropas till i förhand överenskomna 
villkor genom att avtalet åberopas hos leverantören. Volymen eller värdet på avtalet är 
beräknat enligt tidigare erfarenheter. Vid upprepade inköp av likartade varu- eller 
tjänstegrupper, ska ramavtal tecknas och upphandling ske för dessa grupper. 
Beställning via ramavtalet ska därefter vara det normala inköpsförfarandet för 
verksamheterna. Objektsupphandling innebär att man genom anbudsförfarande gör en 
särskild upphandling av specificerade varor, tjänster eller entreprenader vid varje 
anskaffningstillfälle. Objektsupphandling behöver enligt styrdokumenten endast göras 
om ramavtal saknas för aktuell produkt. Denna upphandlingsmetod är lämplig för 
förvaltningsunika upphandlingar.  
Inom VMKF finns en avtalskatalog där uppdraget avser att hålla en avtalsdatabas för 
upphandlade Ramavtal (TendSign Avtalskatalog). VMKF tillhandhåller även en 
förteckning över avtal (Qlickview), som upphandlingsenheten har för att hålla 
bevakning på även andra avtal. Det framgår dock av intervjuerna att avtalskatalogen 
har vissa begränsningar och att det krävs en del av läsaren för att kunna förstå vad 
som finns där och vad avtalen gäller.  
En tjänsteperson på upphandlingsenheten ansvarar för att uppdatera dokumentet 
löpande. Upphandlingsprocessen i övrig hanteras i systemet TendSign. I 
avtalskatalogen går det enligt uppgift att söka efter de avtal som har en koppling till ett 
specifikt område eller verksamhet, till exempel städ eller bygg, med aktuella priser på 
respektive avtalsprodukt.  
Direktupphandling 

Direktupphandling innebär inköp av varor-/tjänster/entreprenader till lågt värde, 
alternativt vid synnerliga skäl. Upphandling genomförs utan större formaliteter på 
upphandling, men med viss prisjämförelse av olika produkter och leverantörer. En 
upphandling enligt styrdokumenten får inte delas upp i flera upphandlingar i syfte att 
komma under beloppsgränserna för direktupphandling. Direktupphandling får inte 
användas som en ordinarie upphandlingsform utan ska ses som ett komplement. I 
upphandlingspolicyn förutsätts att i normalfallet ska kommunens enheter utnyttja de 
ramavtal som finns.  
I riktlinjer för direktupphandling beskrivs att behovet av direktupphandlingar gäller 
främst situationer där ramavtal saknas för specifik vara eller tjänst. Direktupphandling 
innebär att inköp sker utan särskild form. Jämförelse av olika produkter och 
leverantörer ska göras till exempel genom offertförfrågan till möjliga leverantörer.  
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Direktupphandling får enligt uppgift bara användas när varan eller tjänsten som ska 
inhandlas är så sällan förekommande att den samlade inköpssumman för hela 
kommunen under ett år understiger det för tillfället gällande värde för 
direktupphandling, s.k. lågt värde. När det gäller upprepade inköp av samma kategori 
av varor, tjänster eller entreprenader ska värdet räknas samman för avtalets hela 
löptid, där rekommendationen är att värdet beräknas för en tidsperiod om fyra år. 
Direktupphandling får inte heller användas som en ordinarie upphandlingsform utan 
skall ses som ett komplement. I styrdokumenten beskrivs att tänka på inför ett Inköp: 

• Beloppsgränserna i EU, vilket våra tröskelvärden baseras på, ändras 
vart annat år. 

• Inköp får inte delas upp i syfte att komma under beloppsgränsen för 
direktupphandling.  

Direktupphandling ska enligt uppgift ske med de konkurrensmöjligheter som finns och 
de krav som ställs ska följa de grundläggande principerna inom LOU, dvs de ska vara 
tydliga, transparenta, proportionella, förutsägbara och icke diskriminerande.  
Av intervjuerna framgår att upphandlingsenheten arbetar för att inte enskilda inköp ska 
ske utanför ramen för tecknade avtal, att synliggöra problemet och att få inköpare att 
förstå vikten av att inköp görs utifrån befintliga avtal. Utbildningar genomförs i den mån 
det är möjligt att genomföra. Under pandemin har utbildningsverksamheten legat nere.  
När det är dags att följa upp avtal skickar upphandlingsenheten enligt uppgift ut 
information till verksamheterna, som sedan hör av sig om det är något som behöver 
åtgärdats eller om det har förekommit brister i leverans med mera. Kommunen är den 
som har ansvaret för uppföljning i rollen som avtalsägare. 
För ramavtal finns en specifik bevakningslista för att kunna upphandla innan 
avtalstiden går ut. Enligt uppgift förekommer det i undantagsfall att ett avtal hinner gå 
ut innan ett nytt avtal finns undertecknat.  
Effektivitet och objektivitet  

Ett syfte med upphandlingsreglerna är att upphandlande myndigheter på bästa sätt ska 
använda offentliga medel. Man ska också dra nytta av konkurrensen på marknaden för 
att göra goda affärer. Upphandling får dock enligt uppgift inte utformas i syfte att 
begränsa konkurrensen så att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett 
otillbörligt sätt. För att ta tillvara konkurrensen och därmed skapa bra förutsättningar för 
goda affärer, är det därför viktigt att kommunen genomför upphandlingar på sätt som 
gör det möjligt för alla typer av företag att lämna anbud. För att bidra till ökad 
konkurrens bör möjlighet att dela upp en upphandling i fler avtal utredas. Ökad 
konkurrens gynnar i regel både kommunen som får tillgång till fler nya lösningar samt 
att företagen som genom tillträde till marknaden inom offentlig upphandling, får 
incitament att utvecklas och att vara innovativa. Fler aktörer i anbudsgivningen innebär 
också att den kommunen ges bättre förutsättningar för att göra goda affärer och 
därigenom ökar möjligheterna för att skattemedlen används effektivt. I intervjuerna 
framkommer att undertecknande av avtal genomförs utifrån befintlig 
delegationsordning för kommunstyrelsen och respektive nämnd.  
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3.5.1 Resultat av dataanalys och stickprov  
Fokus i dataanalysen har varit inköp från leverantörer som inte återfinns i det 
avtalsregister9 vi fått del av. Vi har exempelvis valt ut inköp från leverantörer där den 
sammanlagda summan uppgår till belopp som överstiger direktupphandlingsgränsen. 
Vi har också tittat på enskilda inköp som ligger under direktupphandlingsgränsen men 
som överstiger gränsen för när det enligt LOU ställs krav på dokumentation. Därutöver 
har vi gjort stickprov på inköp från leverantörer som kommunen har avtal med. Denna 
stickprovskontroll har syftat till att kontrollera om de specifika inköpen avser sådana 
varor/tjänster som omfattas av de aktuella avtalen.  
När det gäller inköp från leverantörer som inte återfinns i det avtalsregister vi fått del av 
ska det noteras att avtalsregistret inte innehåller samtliga avtal. Ett inköp kan därmed 
vara korrekt hanterat även om vi i vår kontroll konstaterar att leverantören i fråga inte 
finns med i avtalsregistret.  
Som nämnts ovan ska alla direktupphandlingar av samma slag som myndigheten har 
genomfört eller kommer att genomföra under räkenskapsåret räknas med då man ska 
beräkna avtalsvärdet i förhållande till beloppsgränsen för direktupphandling. Det ska 
också noteras att liknande inköp men från olika leverantörer ska räknas samman. En 
fullständig kontroll utifrån beloppsgränserna kan således inte enbart fokusera på 
leverantör. I den dataanalys vi genomfört har vi dock avgränsat kontrollen till att enbart 
fokusera på leverantör.  
Registeranalys av leverantörsreskontra och ramavtalsuppgifter visar att det finns en 
stor andel leverantörer där det saknas ramavtal. Sökningen genererade drygt 700 
leverantörer där det inte fanns något ramavtal Av dessa fanns det kommuner, 
föreningar, statliga myndigheter, kommunala bolag med flera. Det fanns även bolag 
som bedriver friskolor med på listan, men i det fallet fakturerar bolaget för de elever 
som går på aktuell skola och är hemma hörande i Kungsörs kommun.  
En del av inköpen utanför avtal hänvisas till att verksamheter under pandemin behövde 
göra brådskande inköp som inte kunde vänta på ett upphandlingsförfarande. Efter en 
andra sortering utifrån detta fanns det fortfarande kvar ett hundratal leverantörer där 
det saknades ramavtal. Utifrån leverantörsreskontra har även 10 leverantörer valts ut 
för stickprov där fakturor och eventuella avtal granskats. Av fakturagranskningen 
framkom inget anmärkningsvärt. Vi kan dock notera att en av fakturorna var på 1,56 
kronor. Vilket i sammanhanget är ett lågt belopp. Att hantera en faktura med ett sådant 
lågt belopp är inte kostnadsmässigt försvarbart med tanke på vad en faktura kostar att 
hantera för verksamheten. 

3.5.2 Bedömning 
Vi bedömer att det finns rutiner för att säkerställa att gällande beloppsgränser beaktas 
vid inköp. 
Vi bedömer att det har förekommit att enskilda inköp inte har föregåtts av upphandling 
som efterlever gällande regelverk och att enskilda inköp inte har skett inom ramen för 
tecknade avtal. Vi rekommendera kommunstyrelsen att se över rutinerna och 
säkerställa att samtliga avtal registrerats samt att säkerställa avtalsefterlevnad av 
befintliga avtal. 
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Vi bedömer att undertecknande av avtal sker i samband med inköp och upphandling i 
enlighet med gällande regelverk och delegationsordning. 
 

3.6 Uppföljning och kontroll 
Kommunens uppföljning av leveranser av varor och tjänster ska enligt styrdokumenten 
ske kontinuerligt samt i enlighet med uppgift i avtal. Kommunens utvärdering av 
ingångna avtal ska även ske i samband med utgången av avtalsperiod och/eller i 
samband med förlängning av ramavtal. 
I intervjuerna framgår att uppföljning av att om det som levereras sker i enlighet med 
upphandling och avtal endast sker i en liten omfattning. Flertalet av de avtal som 
upphandlas samordnas av VMKF och enligt uppgift borde uppföljningen kunna ske 
samordnat för de deltagare som finns med i avtal. Det skulle även vara värdefullt 
utifrån att kommunerna är en större part tillsammans i förhållande till leverantör och 
därigenom har större möjlighet till påverkan. 
För att kontrollera avtals- och leverantörstrohet genomförs kontroller genom fakturor 
och även stickprov för att se om befintliga avtal har följts. När någon verksamhet ska 
göra ett inköp måste de enligt uppgift kontrollera med inköpssamordnaren om det finns 
ett avtal för efterfrågad vara eller tjänst. 
Som ett exempel på hur avtal följs upp av kommunen är att om en leverans av en tjänst 
eller vara är bristfällig, men inte helt felaktig kontaktas upphandlingsenheten, som 
hjälper till att lösa problemet och att leveransen blir rätt utifrån befintligt avtal. Det 
uppges även att kommunen skulle kunna ha bättre kontroll på priser och kostnader. 
Vidare framförs att om kommunen hade systemstöd för inköp skulle verksamheterna få 
bättre kontroll direkt och innan köpet genomförts så att styrning mot rätt vara eller tjänst 
sker direkt vid beställning. Det kan då undvikas att upptäckten sker i efterhand vid 
eventuell uppföljning eller när fakturan ska attesteras. I dessa fall är det svårighet att 
backa ett gjort köp, jämfört med när inköp görs genom ett inköpssystem där attest sker 
innan beställningen skickas. 

3.6.1 Bedömning 
Vi bedömer att det finns en kontroll av avtals- och leverantörstrohet som sker på ett 
ändamålsenligt sätt med kontroller genomfakturor och stickprov för att se att befintliga 
avtal följs.  
Vi bedömer även att uppföljning av att leverans sker i enlighet med upphandling och 
avtal bör stärkas och ske i en större omfattning än vad fallet är idag, för att säkerställa 
att rätt leveranser och för att undvika onödiga kostnader som kan uppstå vid felaktiga 
leveranser. Då flertalet av de avtal som upphandlas samordnas borde en samordnad 
uppföljningen kunna ske. 
Vi kan konstatera att kommunen saknar ett systemstöd för inköp och upphandling. Ett 
systemstöd skulle underlätta arbetet med styrning mot rätt vara innan köpet 
genomförts, så att styrning mot rätt vara eller tjänst sker direkt vid beställning.  
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3.7 Mutor och jäv 
Vi har inom ramen för granskningen fått information om att det inte finns några 
fastställda riktlinjer för mutor och jäv inom Kungsörs kommun. Enligt uppgift finns det 
endast riktlinjer för uppvaktning och hur det får gå till. När det gäller jäv nämns i 
attestreglementet och hanteras till viss del i arbetsordningen för kommunstyrelse och 
nämnder. Där beskrivs dock endast jäv i samband med handläggningen av eller beslut 
i ett ärende. I författningssamlingen eller bland interna riktlinjer finns dock inget 
specifikt dokument för mutor och jäv. Information om detta område ges av ansvarig 
tjänsteperson på upphandlingsenheten och en övergripande information om vad som 
gäller ges på alla nyanställdas introduktion. Mutor och jäv ingår enligt uppgift i 
riskbedömningen i framtagandet av intern kontrollplan. 
När det kommer till mutor framkommer det i intervjuerna att det är något som de 
intervjuade inte känner till att det har inträffat. Det framkommer även att mutor inte 
anses som någon stor risk i samband med upphandlingar och inköp. 

3.7.1 Bedömning 
Vi kan konstatera att det inte finns fastställda riktlinjer för mutor och jäv. Vi bedömer att 
risken för förekomsten av mutor och jäv i samband med upphandlingar är stor inom 
offentlig verksamhet. Vi ser allvarligt på avsaknaden av riktlinjer för mutor och jäv  
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4 Slutsatser och rekommendationer 
Vår sammanfattade bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunens 
upphandlingar och inköp till största del sker i enlighet med EU-direktiv, svensk 
lagstiftning och interna styrdokument. Det saknas dock ett strukturerat arbetssätt för att 
förebygga mutor och jäv i samband med upphandlingar.    
All upphandling ska enligt styrdokumenten ske under kostnadseffektiva former och 
genom totalkostnadstänkande bidra till god ekonomisk hushållning. De 
konkurrensförhållanden som finns på marknaden ska utnyttjas. Upphandling ska 
genomföras med kompetens och objektivitet samt planeras i god tid. Upphandling ska 
svara mot verksamhetens behov och produkter (varor och tjänster samt entreprenader) 
som upphandlas ska också ha rätt funktion, rätt kvalitet, på rätt plats, i rätt tid och med 
hög säkerhet.  
Registeranalys av leverantörsreskontra och ramavtalsuppgifter visar att det finns en 
stor andel leverantörer där det saknas ramavtal. Utifrån leverantörsreskontra har även 
ett antal stickprov av fakturor och eventuella avtal genomförts. Av fakturagranskningen 
framkom inget anmärkningsvärt.  
Uppföljning av att det som levereras sker i enlighet med upphandling och avtal, endast 
sker i en liten omfattning. För att kontrollera avtals- och leverantörstrohet genomförs 
kontroller genom fakturor och även stickprov för att se om befintliga avtal har följts. När 
någon verksamhet ska göra ett inköp måste de enligt uppgift kontrollera med 
inköpssamordnaren om det finns ett avtal för efterfrågad vara eller tjänst 
Det saknas riktlinjer för mutor och jäv, vi bedömer att risken för förekomsten av mutor 
och jäv i samband med upphandlingar är stor inom offentlig verksamhet.  
Utifrån våra slutsatser och bedömningar rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

— se över rutinerna och säkerställ att samtliga avtal registreras. 
— säkerställa avtalsefterlevnad av befintliga avtal. 
— införa ett systemstöd för upphandling och inköp 
— ta fram riktlinjer om mutor och jäv.   
 
Datum som ovan 
KPMG AB 

Karin Helin Lindqvist  Frida Hald 
Certifierad kommunal revisor  Kommunal revisor 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen.  
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Bilaga 1 
 

Revisionsfråga Svar 

Hur sker kontroll av avtals- och 
leverantörstrohet och eventuell 
avvikelserapportering? 

För att kontrollera avtals- och 
leverantörstrohet genomförs kontroller 
genom fakturor och även stickprov för att 
se om befintliga avtal har följts. När 
någon verksamhet ska göra ett inköp 
måste de enligt uppgift kontrollera med 
inköpssamordnaren om det finns ett avtal 
för efterfrågad vara eller tjänst. 
Som ett exempel på hur avtal följs upp 
av kommunen är att om en leverans av 
en tjänst eller vara är bristfällig, men inte 
helt felaktig kontaktas 
upphandlingsenheten, som hjälper till att 
lösa problemet och att leveransen blir 
rätt utifrån befintligt avtal. 

Hur sker uppföljning av att leverans sker 
i enlighet med upphandling och avtal? 

Uppföljning av leveranser av varor och 
tjänster ska enligt styrdokumenten ske 
kontinuerligt samt i enlighet med uppgift i 
avtal. Kommunens utvärdering av 
ingångna avtal ska även ske i samband 
med utgången av avtalsperiod och/eller i 
samband med förlängning av ramavtal. 
Uppföljning av att det som levereras sker 
i enlighet med upphandling och avtal, 
endast sker i en liten omfattning. Flertalet 
av de avtal som upphandlas samordnas 
av VMKF och enligt uppgift borde 
uppföljningen kunna ske samordnat för 
de deltagare som finns med i avtal. 

Vilka rutiner finns för att säkerställa att 
gällande beloppsgränser beaktas vid 
inköp? 

Respektive styrelse eller nämnd 
ansvarar för upphandlingar under 
gränsen för direktupphandling inom sitt 
verksamhetsområde.  
I delegationsordning eller annat beslut i 
nämnd ska framgå vem som har rätt att 
besluta om och göra inköp. 
Förvaltningschef eller motsvarande 
ansvarar för att upphandlingspolicyn följs 
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inom den egna förvaltningen, för att 
inköpsreglerna är väl kända och efterföljs 
av all personal och för tillhandahållande 
av nödvändig fackkunskap vid 
upphandlingar. 
Ansvarig inköpare/beställare ska enligt 
uppgift hålla sig informerad om aktuella 
ramavtal och i förekommande fall, 
förvaltningens egna avtal,  göra inköp av 
varor och tjänster som avrop på ramavtal 
eller egna avtal genom skriftlig 
beställning 

Har enskilda inköp föregåtts av 
upphandling som efterlever gällande 
regelverk? 

Granskningens stickprover visar de inköp 
som har föregåtts av upphandling, 
efterlever gällande regelverk.  

Har enskilda inköp skett inom ramen för 
tecknade avtal? 

Granskningens stickprover visar det har 
skett inköp utanför tecknade avtal. 

Sker undertecknande av avtal i samband 
med inköp och upphandling i enlighet 
med gällande regelverk och 
delegationsordning? 

Ja, inom ramen för granskningens 
stickprover. 

Finns fastställda riktlinjer avseende 
mutor och jäv? 

Nej, det saknas riktlinjer för mutor och 
jäv. 

Hur bedöms risken för förekomsten av 
mutor och jäv i samband med 
upphandlingar och hur hanteras 
eventuella jävsförhållanden vid 
upphandlingar? 

Mutor och jäv anses inte som någon stor 
risk i samband med upphandlingar och 
inköp. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Förordnande av säkerhetsskyddschef och 
biträdande säkerhetsskyddschef 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen utser ytterligare en biträdande säkerhetsskyddschef, 
säkerhetssamordnare Andreas Alsén. Säkerhetsskyddschefen tillsammans 
med biträdande säkerhetsskyddschefer får besluta om placering i 
säkerhetsklass och registerkontroll enligt Säkerhetsskyddsförordningen 
(2021:955 samt att säkerhetsprövning av personal utförs. 

Sammanfattning 
Säkerhetsskyddslagen 2018:585 och säkerhetsförordningen 2021:955 gäller 
för den som till någon del bedriver verksamhet som är av betydelse för 
Sveriges säkerhet. 
Det yttersta ansvaret för säkerhetsskydd i kommunen vilar på 
kommunstyrelsen. Ansvaret för säkerhetsskyddet följer dock i första hand 
det ordinarie verksamhetsansvaret. Verksamhetsansvarig ska kontrollera 
säkerhetsskyddet i den egna verksamheten, anmäla och rapportera sådant 
som är av vikt för säkerhetsskyddet och i övrigt vidta de åtgärder som krävs 
enligt säkerhetsskyddslagen. Säkerhetsskyddschefen och dennes biträdande 
är i dessa funktioner enligt säkerhetsskyddslagen direkt underställd 
kommundirektör. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-06-03 Förordnande av säkerhetsskyddschef och 
biträdande säkerhetsskyddschef 
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212000-2056 
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Sida 
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Diarienummer 
KS 2019/337 
Er beteckning 
 

 

Ärendebeskrivning 
 
Vad säger lagstiftningen? 
Säkerhetsskyddslagen 2018:585 och säkerhetsförordningen 2021:955 gäller 
för den som till någon del bedriver verksamhet som är av betydelse för 
Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande 
internationellt åtagande om säkerhetsskydd (säkerhetskänslig verksamhet).  
Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot 
spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten 
samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Den som 
bedriver säkerhetskänslig verksamhet, i detta fall Kungsörs kommun, ska 
utreda behovet av säkerhetsskydd i en dokumenterad 
säkerhetsskyddsanalys. 
Med utgångspunkt i analysen ska verksamhetsutövaren planera och vidta de 
säkerhetsskyddsåtgärder som behövs med hänsyn till verksamhetens art och 
omfattning, förekomst av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och 
övriga omständigheter. Åtgärder gäller såväl informationssäkerhet, fysisk 
säkerhet samt personalsäkerhet. 
 
Hur utövas ansvaret? 
Det yttersta ansvaret för säkerhetsskydd i kommunen vilar på 
kommunstyrelsen. Ansvaret för säkerhetsskyddet följer dock i första hand 
det ordinarie verksamhetsansvaret. Verksamhetsansvarig ska kontrollera 
säkerhetsskyddet i den egna verksamheten, anmäla och rapportera sådant 
som är av vikt för säkerhetsskyddet och i övrigt vidta de åtgärder som krävs 
enligt säkerhetsskyddslagen. Säkerhetsskyddschefen och dennes biträdande 
är i dessa funktioner enligt säkerhetsskyddslagen direkt underställd 
kommundirektör. 
Respektive nämnd och styrelse biträder säkerhetsskyddschefen med 
genomförandet av säkerhetsskyddsanalys.  
 
Vad gör säkerhetsskyddschefen? 
 
Säkerhetsskyddschefen med stöd av de biträdande säkerhetsskyddscheferna 

 

• utövar under kommunstyrelsen kontroll över att 
säkerhetsskyddet finns, är tillräckligt och fungerar  
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Diarienummer 
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• samordnar arbetet med säkerhetsskydd i en 
säkerhetsskyddsanalys 

• säkerställer att berörd personal ges erforderlig utbildning.  
• är kommunens kontaktperson vid säkerhetspolisens behov 

av kontakter med kommunen  
• beslutar om placering i säkerhetsklass  
• beslutar om vilka funktioner i tjänstemannaorganisationen 

och av vilka beslutsfattande förtroendevalda som ska 
säkerhetsprövas och registerkontrolleras 

• säkerställer genomförandet av beslutad säkerhetsprövning 
• säkerställer genomförandet av beslutad registerkontroll  

 

Uppgifterna åläggs Säkerhetsskyddschefen med stöd av den 
biträdande säkerhetsskyddschefen med stöd av 
Säkerhetsskyddslagen 2018:585 och säkerhetsförordningen 
2021:955 
 
Säkerhetsskyddschef i kommunen är kanslichef Josephine Härdin 
och biträdande säkerhetsskyddschef är beredskapssamordnare, 
Lena Dahl- Nielsen.  
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Verksamhetsbidrag 2023 - Brottsofferjouren 
Västmanland 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar Brottsofferjouren bidrag med 50 000 kronor för 
verksamhetsåret 2023 

Sammanfattning 
Brottsofferjouren i Västra Mälardalen söker, som tidigare år, bidrag för 
verksamhetsåret 2023. Brottsofferjouren arbetar aktivt tillsammans med 
såväl offentlig som annan ideell verksamhet på både lokal, regional och 
nationell nivå. Brottsofferjouren har - utifrån riktlinjer från sitt riksorgan 
Brottsofferjouren Sverige - enats om att för 6 kr/capita från respektive 
kommun kunna erbjuda samt ge god kvalitet till respektive 
kommuninnevånare i Västmanland. De äskar från Kungsör 52 722 kronor. 
2022 utbetalades 50 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-06-03 Verksamhetsbidrag 2023 - 
Brottsofferjouren Västmanland 
Årsredovisning 2021 
Ansökan om Kungsörs kommuns stöd till Brottsofferjouren Västmanlands 
verksamhet 2023 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Brottsofferjouren, Kommunstyrelsens ekonom 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-06-03 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/220 
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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  2022-05-30 
Kommunstyrelsen 
Kungsörs kommun 

736 85 Kungsör 
    

Ansökan om Kungsörs kommuns stöd till Brottsofferjouren Västmanlands 
verksamhet 2023. 

Brottsofferjouren Västmanlands uppdrag, syfte och mål framgår av bifogad 
verksamhetsplan.  

Brottsofferjouren ska ge medmänskligt stöd till brottsdrabbade 
kommuninnevånare, dess anhöriga och vittnen och ge dem vägledning i 
rättsprocessen.   

Föreningen omfattar samtliga tio av länets kommuner. Ert stöd avser att gagna 
just Era kommuninnevånare. 

Brottsofferjouren arbetar också aktivt tillsammans med såväl offentlig som annan 
ideell verksamhet på både lokal, regional och nationell nivå. Allt för att öka 
kunskapen om brottsoffers behov och rättigheter och för att bidra till förbättrade 
förutsättningar för målgrupperna. 

 

Vi äskar 6 kr/capita (52 722 kr) för verksamhetsår 2023 

 

 

Västerås den 30 maj 2022 

Brottsofferjouren Västmanland 

 

 

 

 

Carolina Edlund                   
Verksamhetsledare                   
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Västerås, 2022-05-30 

 

 

Förtydligande gällande äskande från er kommun. 

Vi har – utifrån riktlinjer från vårt riksorgan Brottsofferjouren Sverige – enats om att för 6 kr/capita 
från respektive kommun kan vi fortsatt erbjuda samt ge god kvalitet av brottsofferstöd till respektive 
kommuninnevånare i Västmanland. För att få fortsätta Brottsofferjourarbete krävs att följa de 
minimikrav och riktlinjer som Brottsofferjouren Sverige tar fram.  Ett krav från Brottsofferjouren 
Sverige är bland annat att det finns avlönad samordnande personal på varje jour- det för att kunna 
garantera brottsutsatta, vittnen och anhöriga likvärdigt stöd av god kvalitet oavsett var denne bor i 
länet eller i Sverige.  

Personalkostnader är den post som utan konkurrens är den största och vi har tidigare skrivit att vi 
önskar kunna utöka vår personal vilket vi nu gjort, vi är numer 2 tjänster i stället för 1,5 tjänst som 
samarbetar med samordning av brottsofferstöd i Västmanland. Vi vill även nu när pandemins 
restriktioner äntligen är släppta kunna verka mer ute i kommunerna vilket är en del i vår 
verksamhetsplan. 

De kommunala bidragen är- förutom ett mindre verksamhetsstöd från Brottsoffermyndigheten - de 
enda medlen vi har för att bedriva vår verksamhet. Med två år av Covid-19 kan konstateras att stödet 
vi ger betyder mycket och vad vi nu befarar, liksom många kommuner spår, är att det kan komma ett 
ökat tryck på brottsofferstöd när isolering med mera bryts.  

Med hopp om ett fortsatt generöst om än adekvat bidrag från er kommun vill vi även passa på att 
påminna er om att vi gärna kommer till just Er kommun för att informera om vår verksamhet, vi har 
nu en ny ordförande – Anders Nygren som gärna också kommer med mig och presenterar sig. 
Samtliga kommuner i Västmanland är lika viktiga för oss, större som mindre. Brottsutsatta, vittnen 
och anhöriga finns oberoende var du/vi bor. 

 

 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Carolina Edlund, verksamhetsledare Brottsofferjouren Västmanland  
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - Nämndernas 
internkontrollplaner 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar Kungsörs kommunföretags beslutade 
internkontrollplan för 2022.  

Sammanfattning 
Kungsörs kommunföretags har inkommit med sin beslutade 
internkontrollplan för 2022 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-06-03 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt  
Internkontrollplan 2022 KKAB 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Malin Söderroos 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-06-03 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/16 
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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Internkontrollplan för Kungsörs Kommunföretag AB 2022 
Antagen av styrelsen 2022-05-17, § XX 
 
 
 
Kommunens Reglemente för intern kontroll och anvisningar till detta ligger till grund för denna plan. 
Resultaten av kontrollerna rapporteras löpande och ska ske skriftligt. En gång om året ska en samlad rapportering göras till 
kommunstyrelsen och revisorerna på genomförda kontroller och dess resultat. 
Bedömning av sannolikhet och konsekvens för olika rutiner har gjorts i en riskanalys. Konsekvens handlar om påverkan på ekonomi, 
personal och förtroende om det inträffar.  
- Låg sannolikhet/konsekvens har värdet 1,  
- hög sannolikhet/konsekvens har värdet 5. 
Riskvärdet är sannolikhet multiplicerat med konsekvens.  
De rutiner som fått ett riskvärde på 10 eller högre ingår i planen. Punkter som markerats med * ska ingår i samtliga 
nämnders/bolags internkontrollplaner. 
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Rutin 
- kontrollmoment (Vad?) 

Metod 
(Hur?) 

Uppföljning 
(När?) 

Ansvarig 
(Vem?) 

Rapport till 

Delegering* 
- Delegationsordningen är ett kommunalt 

styrdokument.  
- Bolagets motsvarighet är Ägardirektiv, 

Bolagspolicy, Bolagsordning, Arbetsordning, 
VD-instruktion, attest- och 
firmateckningsordning. Kontroll att samtliga 
dokument är aktuella. 

Komplett genomgång 
av bolagets 
styrdokument. 

1 gång/år Sekreteraren VD 

Representation 
- Reglerna följs 

Genom ekonomi- och 
uppföljningssystem 

Vid aktualitet Ekonom VD 

Rätt arvode 
- Rätt arvode till rätt person. 

Genom ekonomi- och 
uppföljningssystemet 

Tertialvis Ekonom VD 

Närvarolistor 
- Närvarolistor hålls tillgängliga med 

aktuella uppgifter 

Kontrollen sker via 
mappstruktur 

Kontinuerligt Sekreteraren VD 

Attesträttigheter 
- Aktuell attestlista  

 Vid aktualitet 
men minst 1 
gång per år 

Sekreteraren VD och styrelse 

Firmateckningar 
- Aktuella beslut om rätt att teckna firman 

 Vid aktualitet 
men minst 1 
gång per år 

Sekreteraren VD och styrelse 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Arbetsskor till personal inom Vård-Skola-
Omsorg inklusive Kost och Städ 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att satsa maximalt 1000 kronor per anställd inom 
vård, skola, omsorg, kost och lokalvård som skall gå till arbetsskor. 
Finansiering på cirka 500 000 kronor ska belasta kommunstyrelsens konto 
till förfogande. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande har skrivit fram ett förslag om att stödja 
inköp av arbetsskor för personal inom vård, skola, omsorg, kost och städ till 
ett maximalt belopp av 1000 kronor/anställd. Fackförbundet kommunal har 
drivit frågan och 2022 finns ekonomiska möjligheter att göra en sådan 
satsning. Beräknad engångskostnad för detta är cirka 500 000 kronor. 
Ärendet samordnas av HR-chef. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-06-13 
Skrivelse från kommunalrådet Mikael Peterson - Arbetsskor till personal 
inom Vård-Skola-Omsorg inklusive Kost och Städ 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
HR-chef för distribution till berörda chefer 
Kommunal 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-06-13 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/305 
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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Datum Vår beteckning 
2022-06-04  
Ert datum Er beteckning 

   
 Adressat 
Kommunstyrelsen  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
  
  

 
 
 

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 

Ärende Arbetsskor till personal inom Vård-Skola-Omsorg inklusive Kost och Städ 

  

I och med detta vill vi gå fram med ett förslag på att personalen inom dessa 
verksamheter skall få ett stöd till arbetsskor till ett värde av 1000 kronor. Detta är en 
viktig sak som fackförbundet kommunal drivit . Det har inte funnits utrymme i 
budgeten för detta men nu ser vi en möjlighet att kunna ta denna kostnad under 2022. 

Att ha funktionella kläder och bra ytterkläder är viktigt men något som är lika viktigt är 
riktiga arbetsskor. Att arbeta inom omsorgen och skola är många gånger ett fysiskt 
tungt arbete som sliter på kroppen. Bra skor bidrar till att undvika fallolyckor och 
minska förslitnings- och belastningsskador. 

 

Mikael Peterson/ Kommunalråd 

Kommunstyrelsens ordförande 

Kungsör 

 

Förslag till beslut 

Att satsa 1000 kronor per anställd inom Vård-Skola-Omsorg som skall gå till 
arbetsskor. Finansiering går från Kommunstyrelsen till förfogande. Beräknad kostnad 
för detta är cirka 500.000 kronor. 
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  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
 2022-02-10  
 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 
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Vår handläggare 
kristoffer.nyholt@kungsor.se 
Kansli 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Fyllnadsval med anledning av föräldraledighet – 
ersättare i den strategiska regionala bered-
ningen 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar Madelene Fager (C) föräldraledighet från upp-
draget som ersättare i den strategiska regionala beredningen från den 1 au-
gusti 2022 och resterande mandatperiod. 
Till ny ersättare under Madelene Fagers föräldraledighet utses Petter West-
lund (C), Åkergatan 5, 736 30 Kungsör. 

Sammanfattning 
Madelene Fager (C) önskar vara föräldraledig från sitt uppdrag som opposi-
tionsråd och medföljande uppdrag från och med 1 augusti 2022 och mandat-
perioden ut. 
Mandatperioden för ersättare i den strategiska regionala beredningen är 
2019-01-01 – 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
• KSF tjänsteskrivelse 2022-05-20 – Fyllnadsval med anledning av 

föräldraledighet – den strategiska regionala beredningen 
• Föräldraledig från uppdrag som OP-råd 

Kristoffer Nyholt 
Nämndsekreterare 

Skickas till 
Madelene Fager (C) 
Petter Westlund (C) 
Lönekontoret 
Matrikeln 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-05-20 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2018/413 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-600115 

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

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Meddelanden – Delegationsbeslut 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Här sammanfattas det som inkommit sedan föregående möte. 
Med stöd av gällande delegationsordning beslutar kultur- och fritidschef 
Mikael Nilsson betala ut: 

• 9000 kronor för ledarutbildningsbidrag som genomförts under år 
2021 till föreningen IF Rune. Dnr KS 2022/107  

• 267 240 kr i verksamhets- drifts- och administrationsbidrag 
fördelade på 25 föreningar. Dnr KS 2022/7 

Kommundirektören Claes-Urban Boström är ledig 26 juni till och med 1 juli 
2022, 11 juli till och med 15 juli 2022 samt 1 till 5 augusti 2022. Med stöd 
av gällande delegation förordnas Rune Larsen vara kommundirektör under 
dessa perioder. Dnr KS 2022/1 
 

Anne Pettersson 
Registrator/Administrativ assistent 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-05-18 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/2 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227- 60 02 17 

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

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Meddelanden – Avtal 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Här sammanfattas det som inkommit sedan föregående möte. 

• Avtal om utbyte av personuppgifter. Dnr KS 2022/268 
• Markanvisningsavtal - Kungsör 3:1, Runnabäcken 2 (kvarter 4). 

Avtalspart: Lillskär Projekt 20 AB. Dnr KS 2022/280 
• Markanvisningsavtal - Kungsör 3:1, Runnabäcken 2 (kvarter 1). 

Avtalspart: Werner Arkitekter AB. Dnr KS 2022/281 
• Markanvisningsavtal - Kungsör 3:1, Runnabäcken 2 (kvarter 5). 

Avtalspart: Västanfors Hus AB. Dnr KS 2022/284 
• Markanvisningsavtal - Kungsör 3:1, Runnabäcken 2 (kvarter 3). 

Avtalspart: Fastighetsbolaget Industritornet i Örebro AB.  
Dnr KS 2022/302 

 

Anne Pettersson 
Registrator/Administrativ assistent 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-05-30 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/3 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227- 60 02 17 

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

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Meddelanden – Synpunkter 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Här sammanfattas det som inkommit sedan föregående möte. 

• Kommunen ska inte sponsra trav och spel. Dnr KS 2022/274 
• Lokal till ungdomar. Dnr KS 2022/287 

Anne Pettersson 
Registrator/Administrativ assistent 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-05-30 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/4 
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 – Sveriges Kommuners och 
Regioners cirkulär 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Här sammanfattas det som inkommit sedan föregående möte. 

• 22:18 Arbetsdomstolens dom 2022 nr 29 om frågan om brandmän i 
beredskap enligt RiB har rätt till högre sysselsättningsgrad enligt  
25 a § LAS 

• 22:19 Ändring i § 26 Bestämmelser för arbetstagare som omfattas  
av BEA samt redaktionella ändringar i Överenskommelsen 

• 22:20 Kompletterande rådgivning gällande projektanställning enligt 
AB 20 

• 22:21 Ändringar i LAS och vissa andra lagar med anledning av 
arbetsvillkorsdirektivet 

• 22:22 Överenskommelse om Särskilt förhandlingsordningsavtal RiB 
(SFR 22) 

Anne Pettersson 
Registrator/Administrativ assistent 
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§ 138 Kommunstyrelsen - Övriga  frågor 2022 
Diarienummer KS 2022/8 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar svaren på de tidigare övriga frågorna och de nya  
övriga frågorna 

Sammanfattning 
* Madelene Fager (C) frågade på kommunstyrelsen 28/2 2022 
Har vi nu som tidigare planerat en beredskapsplan för 
livsmedelsförsörjning, och om inte när kommer den vara klar?  
 
Kommundirektör Claes-Urban Boström intygar att arbetet fortfarande pågår 
och att planen i sin helhet förhoppningsvis kommer vara klar innan  
sommaren. 
 
* Roland Jansson (SD) ställde på kommunstyrelsen 28/3 2022 frågan: 
Hur går det med uthyrning av Skillingepaviljongen inför säsongen? 
 
Kommundirektör Claes-Urban Boström berättar att det nu är klart med en 
arrendator till sommaren. 
 
* Madelene Fager (C) ställde på kommunstyrelsens möte 25 april om aktuell 
situation gällande sjögull och när kommunstyrelsen kan få en rapport? 
 
Claes-Urban Boström kommer att planera in en information gällande detta 
till kommunstyrelsens möte i augusti.  
 
* Niklas Magnusson (M) ställde på kommunstyrelsens möte 25 april frågan 
när den beviljade motionen gällande att arrangera en Kungsörsdag kan 
tänkas genomföras nu när pandemin är över? 
 
Kommundirektören Claes-Urban Boström svarar att det kommer arrangeras 
en till hösten. 
* Madelene Fager (C) ställer frågan om fritidsgården kommer vara öppet 
under sommaren då det på senaste mötet i BRÅ (brottsförebyggande rådet) 
sas att den skulle vara stängd av ekonomiska skäl? 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-05-30 
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Barn- och utbildningsnämndens ordförande Angelica Stigenberg svarar att 
frågan är diskuterad i nämnden och beslut är taget att fritidsgården ska vara 
öppen under sommaren. 
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