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Kallelse till kommunfullmäktige 
Tid Måndagen den 19 december 2022, klockan 18:30 
Plats Kung Karls matsal 
Förslag till justerare Linda Söder Jonsson och Ronja Lund Wall 
Förslag till ersättare för justerare Angelica Stigenberg och Yrjö Björkqvist 
Förslag till plats och tid för justering Kansliet, 2022-12-21, kl 15:00 
Information Politikerfika: Sverigedemokraterna 

Föredragningslista 
Nr Ärende Diarienummer 
 Allmänhetens frågestund  
1 Allmänhetens frågestund 2022 KS 2022/67 
 Information  
2 Rapport på granskning av delårsrapport till kommunfullmäktige KS 2022/49 
 Medborgarförslag  
3 Medborgarförslag - Anlägg discgolfbana i Valskog KS 2022/521 
4 Medborgarförslag - Byt ut materialet på gång- och cykelväg, Tallgatan-

Ängsvägen 
KS 2022/500 

5 Svar på medborgarförslag - Skapa matskog på hagmarker KS 2022/424 
6 Svar på medborgarförslag - cykelväg mellan Torpa och Kungsör KS 2020/13 
7 Svar på Medborgarförslag -  Upprätta skogsstig till Lockmora KS 2022/246 
8 Svar på medborgarförslag - Investera solpaneler på kommunala 

inrättningar 
KS 2022/427 

9 Svar på medborgarförslag - Skidspår med konstsnö runt Centralvallen KS 2018/321 
 Motioner  
10 Svar på motion - Cykelbana mellan Kungsör och Torpa KS 2022/202 
11 Svar på motion - Laddinfrastruktur i Kungsör KS 2021/499 
 Ärenden till egen instans  
12 Budget 2022 med plan 2023 - 2024 för Kungsörs kommun och 

kommunfullmäktiges mål 2022 
KS 2021/133 

13 Budget 2023 med plan 2024 - 2025 för Kungsörs kommun och 
kommunfullmäktiges mål 2023 

KS 2022/11 

Dokumenttyp 
Kallelse 
Beslutande organ 
Kommunfullmäktige 
Datum 
2022-12-12 
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Dokumenttyp Sida 
Kallelse 2 (2) 
Beslutande organ 
Kommunfullmäktige 
Datum 
2022-12-12 

 

 

Nr Ärende Diarienummer 
14 Ny förbundsordning - Västra Mälardalens kommunalförbund, VMKF KS 2022/457 
15 Försäljning av mark till solcellspark KS 2022/433 
16 Reglemente 2023-01-01 - 2026-12-31 - Gemensam hjälpmedelsnämnd KS 2022/464 
17 Samverkansavtal 2023-01-01 - 2026-12-31 - Gemensam 

hjälpmedelsnämnd 
KS 2022/463 

18 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - Gemensamma 
hjälpmedelsnämnden, hjälpmedelscentrum 

KS 2022/53 

19 Revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning KS 2022/439 
20 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - Vafabmiljö Kommunalförbund KS 2022/499 
21 Taxor och avgifter 2023 - Kungsörs kommun KS 2022/257 
22 Sotningstaxa och brandskyddskontroll 2023 för Kungsörs kommun KS 2022/536 
23 Annonsering av sammanträden KS 2022/545 
 Valärenden  
24 Val av borgerlig begravningsförrättare  KS 2022/131 
25 Val av ledamot, ersättare och revisor till Räddningstjänsten Mälardalen KS 2022/472 
26 Val av revisor Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) 2023-

2026 
KS 2022/119 

27 Val av revisor Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) 2023-
2026 

KS 2022/139 

28 Val av lekmannarevisorer för kommunens stiftelser  KS 2022/129 

Pelle Strengbom 
Ordförande 
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Vår handläggare 
sara.jonsson@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - 
Kungsörs kommun 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens anser revisorernas synpunkter besvarade. 

Sammanfattning 
Revisorerna har inkommit med Missiv: Granskning av delårsrapport 2022. 
Kommunstyrelsen besvarar revisorernas rekommendationer enligt följande: 

• Kommunstyrelsen föreslår i ett annat ärende (2021/133) 
kommunfullmäktige ta ett nytt beslut om budgeterat resultat som står 
i överensstämmelse med fullmäktiges avsikt. Till beslutet bifogas ett 
uppdaterat budgetdokument som stämmer överens med fullmäktiges 
beslut om budget för 2022 och plan för 2023–2024. 

• Övriga rekommendationer behandlas i samband med upprättandet av 
årsredovisningen nästa år. 

Beslutsunderlag 
Missiv - Granskning av delårsbokslut 
Översiktlig granskning- Kungsörs kommun 
Revisorernas bedömning av delårsrapport 
KSF tjänsteskrivelse 
Bokslut och delårsrapporter januari-augusti 2022 
Delårsrapport per den 31 augusti 2022 
KS BB 2022-10-10 § 8 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - Kungsörs 
kommun 
Delårsrapport 2- Kungsörs kommun 
KSF tjänsteskrivelse 2022-10-24 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - 
Kungsörs kommun 
KS 2022-10-31 § 232 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - Kungsörs 
kommun 
Översiktlig granskning av delårsrapport per 2022-08-31 
Rapport på granskning av delårsrapport till kommunfullmäktige 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-18 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/49 
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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Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-18 
Ert datum 
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Diarienummer 
KS 2022/49 
Er beteckning 
 

 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

Skickas till 
De förtroendevalda revisorerna 
Kommunfullmäktige för information 
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Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-18 
Ert datum 
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Diarienummer 
KS 2022/49 
Er beteckning 
 

 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna har inkommit med Missiv: Granskning av delårsrapport 2022. 
Fullmäktiges utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige har beslutat om. 
Bedömningen avser mål och riktlinjer som har betydelse för en god 
ekonomisk hushållning, så väl finansiella som för verksamheten. 
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.  
Fullmäktiges revisorer rekommenderar kommunstyrelsen att ta ett nytt 
beslut om budgeterat resultat så att det protokollförda beslutet stämmer 
överens med fullmäktiges avsikt. Vidare rekommenderar revisorerna att 
kommunstyrelsen säkerställer att budgetdokumentet avseende 2022 
innehåller de finansiella mål och det resultat som fullmäktige har beslutat.  
Ett sådant förslag är under beredning och på väg upp till fullmäktige, med 
tillhörande budgetdokument som stämmer överens med fullmäktiges beslut. 
Därmed anses revisorernas två ovanstående synpunkter besvarade. 
Revisorerna har även rekommendationer till årsredovisningen, vilka 
kommer att tas i beaktande vid upprättandet av densamma nästa år. I dialog 
med revisorerna, har kommunstyrelseförvaltningen informerat om 
målprocessen och att den har varit föremål för kompromisspolitik under 
tiden som kommunen styrts av en minoritet.   
Avslutningsvis kan noteras att revisorerna skriver att resultatet är 27,7 mnkr 
bättre än samma period förra året. I enlighet med vad Ekonomiavdelningen 
har påpekat för de sakkunniga revisorerna, är skillnaden 16,6 mnkr. 
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Vår handläggare 
kristoffer.nyholt@kungsor.se 
Kansli 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag - Anlägg discgolfbana i 
Valskog 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Sammanfattning 
Johan Schön föreslår i ett medborgarförslag att en discgolfbana anläggs i 
Valskog. Förslagsställaren menar att detta skulle vara den första inom KAK. 
Tanken är att föreningen Valskogbygden i Utveckling ansvarar för banan 
och behöver hjälp med installationsinvestering och visst underhåll. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-12-12 Medborgarförslag - Anlägg discgolfbana i 
Valskog 
Medborgarförslag - Anlägg discgolfbana i Valskog 

Kristoffer Nyholt 
Nämndsekreterare 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-12-12 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/521 
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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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Hej,
Vi i föreningen Valskogbyggden i Utveckling önskar att det ska
anläggas en Discgolfbana i Valskog. Vi har haft ett möte, den
22 november 2022, med Mikael Nilsson på Kultur och Fritid och
där lämnat in ett offertförslag på anläggning av en 18-
hålsbana. I offertförslaget finns förslag på placering i den
sk. Skolskogen mellan Björskogsskolan och Björlidens
fotbollsplan. 
Discgolf är den sport som har ökat mest i antal utövare de
senaste två åren. Det är en utomhusaktivitet som är otroligt
uppskattad och den kan utövas av människor i alla åldrar,
gammal som ung. Banan är öppen 24/7 och den kan även utnyttjas
för skolans idrott. I nuläget finns ingen discgolfbana i KAK
och det vore toppen om Valskogs bana blev den första. 
Tanken är att föreningen Valskogbygden i Utveckling ansvarar
för banan och behöver hjälp med  installationsinvestering och
visst underhåll.

Namn
Johan Schön

Postadress
Granvägen 11, 731 60 Köping

Telefonnummer
070-72 19 402

E-postadress
swedjohan@yahoo.co.uk

Samtycke
2022-11-24 19.34
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 
kristoffer.nyholt@kungsor.se 
Kansli 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag - Byt ut materialet på gång- 
och cykelväg, Tallgatan-Ängsvägen 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Sammanfattning 
Hans Vestin föreslår i ett medborgarförslag att materialet på gång-
cykelvägen som startar i hörnet Tallgatan och Ängsvägen byts ut då det är 
svårt att ta sig fram med cyklar, rullatorer och barnvagnar.   

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-12-12 Medborgarförslag - Byt ut materialet på 
gång- och cykelväg, Tallgatan-Ängsvägen 
Medborgarförslag - Byt ut materialet på gång- och cykelväg, Tallgatan-
Ängsvägen 

Kristoffer Nyholt 
Nämndsekreterare 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-12-12 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/500 
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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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Byte av material på gång- och cykelväg.
Jag föreslår att materialet på gång- cykelvägen som startar i
hörnet Tallgatan och Ängsvägen ska bytas ut. Stenarna som är
mycket stora, några är stora som knytnävar. Jag har lagt märke
till att barn inte kan cykla på vägen utan får leda cykeln.
Vi har tidigare lämnat in ett medbrgarförslag om vägen ska vara
belyst vilket också blev av.
Jag tycker att det är tråkigt att människor inte kan ta sig
bekvämt på leden. Såväl barnvagnar, rullatorer och cyklar har
svårt att ta sig fram.
Byt ut materialet på vägen mot helst asfalt som övriga leder i
området är försedda med. 
Om inte det gillas bör ett finkornigt grus vara mycket bättre
än det leden är försedd med nu.

Namn
Hans Vestin

Postadress
Ängsvägen 15
736 32 Kungsör

Telefonnummer
072/3267063

E-postadress
hans.westin4506@gmail.com

Samtycke
2022-11-04 11.03
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 278 svar på medborgarförslag - Skapa 
matskog på hagmarker 
Diarienummer KS 2022/424 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige förklarar 
medborgarförslaget avslaget. 

Sammanfattning 
Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att Kungsörs kommun ska 
använda hagmark för att skapa en matskog.  
Naturvårdsavdelningen har utrett frågan. Det är inte lämpligt att göra om en 
hagmark till matskog. Hagmarker består i huvudsak av mager, stenig mark 
som redan är beväxt med träd och ibland också värdefull flora. För att 
plantera bärbuskar och fruktträd skulle jorden behöva beredas och förbättras 
vilket skulle förändra vegetationen. Dessutom skulle det inte längre gå att 
nyttja marken för bete. Även om en matskog också skapar ekologiska och 
sociala värden bör det inte vara på bekostnad av de värden som redan finns. 
Idén om en matskog är god men det skulle vara mer lämpligt på en plats 
med bördig jord som i dag inte nyttjas på annat sätt än till exempel 
gräsmatta. Även om förslaget avslås i sin nuvarande form tar kommunen 
med sig idén inför framtida samhällsplanering.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag - Skapa matskog på hagmarker 
KSF tjänsteskrivelse 2022-11-07 Medborgarförslag - Skapa matskog på 
hagmarker 
 

Skickas till 
Förslagsställaren Anita Larsson 
Handläggaren Julia Löndal Jonsson 
Ekonomichef Sara Jonsson 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-12 
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Vår handläggare 
julia.londalJonsson@kungsor.se 
Tekniska kontoret 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag - Skapa matskog på 
hagmarker 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige förklarar 
medborgarförslaget avslaget. 

Sammanfattning 
Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att Kungsörs kommun ska 
använda hagmark för att skapa en matskog.  
Naturvårdsavdelningen har utrett frågan. Det är inte lämpligt att göra om en 
hagmark till matskog. Hagmarker består i huvudsak av mager, stenig mark 
som redan är beväxt med träd och ibland också värdefull flora. För att 
plantera bärbuskar och fruktträd skulle jorden behöva beredas och förbättras 
vilket skulle förändra vegetationen. Dessutom skulle det inte längre gå att 
nyttja marken för bete. Även om en matskog också skapar ekologiska och 
sociala värden bör det inte vara på bekostnad av de värden som redan finns. 
Idén om en matskog är god men det skulle vara mer lämpligt på en plats 
med bördig jord som i dag inte nyttjas på annat sätt än till exempel 
gräsmatta. Även om förslaget avslås i sin nuvarande form tar kommunen 
med sig idén inför framtida samhällsplanering.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag - Skapa matskog på hagmarker 
KSF tjänsteskrivelse 2022-11-07 Medborgarförslag - Skapa matskog på 
hagmarker 
 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Julia Löndal Jonsson 
Ekolog 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-21 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/424 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 76 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-21 
Ert datum 
 

Sida 
2 (2) 

Diarienummer 
KS 2022/424 
Er beteckning 
 

 

Skickas till 
Förslagsställaren Anita Larsson 
Handläggaren Julia Löndal Jonsson 
Ekonomichef Sara Jonsson 
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Om hagmarker ska skyddas från bebyggelse är mitt förslag att
man liksom i Västerås skapar en matskog. 
Här odlas ätbara godsaker genom att härma hur en naturlig skog
fungerar. Skogen är fylld med matproducerande träd och buskar,
av olika sorter och storlekar. Tanken är att matskogen ska stå
här i många, många år och ge god, spännande och nyttig mat till
alla som passerar här.

Namn
Anita Larsson

Postadress
Karlavägen 10

Telefonnummer
0704308192

E-postadress
anikrila@gmail.com

Samtycke
2022-10-03 18.57
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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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 279 Svar på medborgarförslag - cykelväg 
mellan Torpa och Kungsör 
Diarienummer KS 2020/13 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att bevilja 
medborgarförslaget. Finansiering sker enligt beslut i ärende KS 2022/202. 

Sammanfattning 
Sofia Larsson föreslog 2020 i ett medborgarförslag en ordentlig cykelväg 
mellan Torpa och Kungsör. Frågan har utretts bland annat via markägarna 
och Trafikverket då det även tidigare funnits idéer om att rusta upp denna 
väg, för att få fram alternativa förslag. Under ärendets gång har det även 
inkommit en motion med liknande önskemål och det finns nu ett förslag för 
beslut. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-12-05 Medborgarförslag - cykelväg mellan Torpa 
och Kungsör 
Medborgarförslag - cykelväg mellan Torpa och Kungsör 

Skickas till 
Förslagsläggaren 
Ekonomichef 
  

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-12 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag - cykelväg mellan 
Torpa och Kungsör 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att bevilja 
medborgarförslaget. Finansiering sker enligt beslut i ärende KS 2022/202. 

Sammanfattning 
Sofia Larsson föreslog 2020 i ett medborgarförslag en ordentlig cykelväg 
mellan Torpa och Kungsör. Frågan har utretts bland annat via markägarna 
och Trafikverket då det även tidigare funnits idéer om att rusta upp denna 
väg, för att få fram alternativa förslag. Under ärendets gång har det även 
inkommit en motion med liknande önskemål och det finns nu ett förslag för 
beslut. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-12-05 Medborgarförslag - cykelväg mellan Torpa 
och Kungsör 
Medborgarförslag - cykelväg mellan Torpa och Kungsör 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Förslagsläggaren 
Ekonomichef 
 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-12-05 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2020/13 
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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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Vi vill ha en ordentlig cykelväg mellan Torpa och Kungsör.
Grusvägen som finns mellan Torpa och Skillinge är i mycket
dåligt skick. Ett alternativ vore att rusta den och helst sätta
upp belysning. Ett annat att bredda bilvägen från bron i Torpa
och till Ekebyholm och göra en ordentlig cykelväg. I en kommun
som vill vara miljömedveten borde detta prioriteras då
avståndet till tätorten endast är ca 7 km.

Namn
Sofia Larsson

Postadress
Hagstavägen 7, Kungsör

Telefonnummer
073-6237322

E-postadress
Familjenhagsta@gmail.com

Samtycke
2020-01-08 15.36
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 280 svar på Medborgarförslag -  Upprätta 
skogsstig till Lockmora 
Diarienummer KS 2022/246 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta medborgarförslaget 
som besvarat. 

Sammanfattning 
Thomas Andersson föreslår i ett medborgarförslag att en skogsstig anläggs 
mellan Skvalbacken och Dammen. Då blir det möjligt att promenera till och 
från Lockmora utan att behöva gå på trafikerade vägar. 
I ett initialt skede har förslaget lyfts till fritidsförvaltningen och Kungsörs 
KommunTeknink AB som ställer sig positiv till förslaget. Det behöver dock 
ske en mer övergripande översyn av markanvändningen i och kring 
Lockmora och hur friluftsområdet kan knytas samman med övriga 
friluftsområden (åsen och Klämsbo) innan ett beslut kan tas. Innan en stig 
kan anläggas krävs även finansiering och en skötselplan. 
Frågan behöver utredas vidare och lyfts därefter i ortsutvecklingsgruppen 
och dess politiska styrgrupp.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag svar 
Medborgarförslag - Upprätta skogsstig till Lockmora 
Inbjudan presentation medborgarförslag 
Medborgarförslag -  Upprätta skogsstig till Lockmora 
KF 2022-06-13 § 103 Medborgarförslag -  Upprätta skogsstig till Lockmora 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Handläggaren 
Eventuell uppdragstagare 
Ekonomichef 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-12 
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Vår handläggare 
julia.londalJonsson@kungsor.se 
Tekniska kontoret 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag - Upprätta skogsstig 
till Lockmora 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta medborgarförslaget 
som besvarat. 

Sammanfattning 
Thomas Andersson föreslår i ett medborgarförslag att en skogsstig anläggs 
mellan Skvalbacken och Dammen. Då blir det möjligt att promenera till och 
från Lockmora utan att behöva gå på trafikerade vägar. 
I ett initialt skede har förslaget lyfts till fritidsförvaltningen och Kungsörs 
KommunTeknink AB som ställer sig positiv till förslaget. Det behöver dock 
ske en mer övergripande översyn av markanvändningen i och kring 
Lockmora och hur friluftsområdet kan knytas samman med övriga 
friluftsområden (åsen och Klämsbo) innan ett beslut kan tas. Innan en stig 
kan anläggas krävs även finansiering och en skötselplan. 
Frågan behöver utredas vidare och lyfts därefter i ortsutvecklingsgruppen 
och dess politiska styrgrupp.  
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag svar 
Medborgarförslag - Upprätta skogsstig till Lockmora 
Inbjudan presentation medborgarförslag 
Medborgarförslag -  Upprätta skogsstig till Lockmora 
KF 2022-06-13 § 103 Medborgarförslag -  Upprätta skogsstig till Lockmora 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Julia Löndal Jonsson 
Ekolog 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-09-01 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/246 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 76 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-09-01 
Ert datum 
 

Sida 
2 (3) 

Diarienummer 
KS 2022/246 
Er beteckning 
 

 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Handläggaren 
Eventuell uppdragstagare 
Ekonomichef 
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Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-09-01 
Ert datum 
 

Sida 
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Diarienummer 
KS 2022/246 
Er beteckning 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

§ 277 svar på medborgarförslag - Investera 
solpaneler på kommunala inrättningar 
Diarienummer KS 2022/427 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige förklarar 
medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 
Åse Verner föreslår i ett medborgarförslag att för att få ner elpriserna på 
våra kommunala inrättningar (ishallen, äldreboende, kommunhuset, mm) 
Då vi är en ekokommun och elpriset stiger borde vi investera i solpaneler 
för att kunna vara självförsörjande på el. 
KKTAB har med sig detta tänk i alla projekt som genomförs i de fastigheter 
som ägs av bolaget och kommunen, nya förskolan har solceller samt Kung 
Karl skola. Under 2023 och framåt kommer KKTAB att arbeta fram en 
energioptimeringsplan i samarbete med Energikontoret Mälardalen, där vi 
tittar på åtgärder som är energibesparande samt om det går att komplettera 
med t.ex solceller, detta för att fastigheterna ska bli så energisnåla som 
möjlig. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag svar 
Medborgarförslag - Investera solpaneler på kommunala inrättningar 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Handläggaren 
Ekonomichef 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-12 
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Vår handläggare 
rune.larsen@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag - Investera solpaneler 
på kommunala inrättningar 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige förklarar 
medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 
Åse Verner föreslår i ett medborgarförslag att för att få ner elpriserna på 
våra kommunala inrättningar (ishallen, äldreboende, kommunhuset, mm) 
Då vi är en ekokommun och elpriset stiger borde vi investera i solpaneler 
för att kunna vara självförsörjande på el. 
 
KKTAB har med sig detta tänk i alla projekt som genomförs i de fastigheter 
som ägs av bolaget och kommunen, nya förskolan har solceller samt Kung 
Karl skola. Under 2023 och framåt kommer KKTAB att arbeta fram en 
energioptimeringsplan i samarbete med Energikontoret Mälardalen, där vi 
tittar på åtgärder som är energibesparande samt om det går att komplettera 
med t.ex solceller, detta för att fastigheterna ska bli så energisnåla som 
möjlig. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag svar 
Medborgarförslag - Investera solpaneler på kommunala inrättningar 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Rune Larsen 
Teknisk chef 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Handläggaren 
Ekonomichef 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-21 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/427 
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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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
För att få ner elpriserna på våra kommunala inrättningar
( ishallen, äldreboende, kommunhuset, mm)
Då vi är en ekokommun och elpriset stiger borde vi investera i
solpaneler för att kunna vara självförsörjande på el.

Namn
Åse Verner

Postadress
Bygatan 7

Telefonnummer
0730585863

E-postadress
aseverner@hotmail.com

Samtycke
2022-10-05 15.43
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 256 Utfört uppdrag tidigare Medborgarförslag 
- Skidspår med konstsnö runt Centralvallen 
Diarienummer KS 2018/321 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
Anne Pettersson föreslår i ett medborgarförslag att det är många som vill 
hålla igång med vinteraktiviteter men ibland väldigt svårt på grund av 
snöbrist. Därför är mitt förslag att man angör ett skidspår med konstsnö runt 
Centralvallen. Det känns som en naturlig plats för konstgjort skidspår där 
med bra parkeringsmöjligheter och centralt läge. 
Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsens förvaltning att utreda frågan 
vilket nu är genomfört. Förslaget är varken ekonomiskt eller miljömässigt 
försvarbart. Investeringskostnaden för en sådan anläggning kostar 300 000 
kr/snökanon och elkostnaden är 254 863 kWh/år enligt Eskilstuna kommun. 
Med dagens höga elpriser samt att det går åt mycket vatten från den 
kommunala vattenledningen, så blir det höga driftskostnader för en sådan 
anläggning. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag svar 
Medborgarförslag - Angör skidspår med konstsnö runt Centralvallen 
KF 2018-09-17, § 83 Medborgarförslag - Skidspår med konstsnö runt 
Centralvallen 
KS 2018-12-17, § 209 svar på medborgarförslag - Skidspår med konstsnö 
runt Centralvallen 
KF 2019-02-11 § Svar på medborgarförslag - Skidspår med konstsnö runt 
Centralvallen 
Förslag till svar på medborgarförslag konstsnö 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Handläggaren 
Eventuell uppdragstagare 
Ekonomichef 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-11-14 
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Det är många som vill hålla igång med vinteraktiviteter men
ibland väldigt svårt på grund av snöbrist. Därför är mitt
förslag att man angör ett skidspår med konstsnö runt
Centralvallen. Det känns som en naturlig plats för konstgjort
skidspår där med bra parkeringsmöjligheter och centralt läge.

Namn
Anne Pettersson

Postadress
Birkag.28
736 34 Kungsör

Telefonnummer
076 242 33 70

E-postadress
anne.pettersson@kungsor.se
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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-02-11  7   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Anne Pettersson, Kommundirektören 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 7 
Svar på medborgarförslag – Skidspår med 
konstsnö runt Centralvallen (KS 2018/321)  
Anne Pettersson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska 
angöra ett skidspår med konstsnö runt Centralvallen - en naturlig 
plats för konstgjort skidspår med bra parkeringsmöjligheter och 
centralt läge. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har för avsikt att påbörja en 
utredning för att ta fram kostnadsförslag och förutsättningar för att 
anlägga skidspår med konstsnö. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Anne Pettersson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-09-17 § 83 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-03 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-12-17, § 209 

 
Beslut  Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag 

att genomföra en utredning för att ta fram kostnadsförslag och 
förutsättningar för att anlägga skidspår med konstsnö. 
 
Med detta förklaras medborgarförslaget besvarat. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 281 svar på motion - Cykelbana mellan 
Kungsör och Torpa 
Diarienummer KS 2022/202 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige förklarar motionen 
beviljad. 
Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta totalt 2 545 000kr i 
investeringsutrymme i investeringsramarna för 2023 och 2024 för arbetet. 
KKTAB får i uppdrag att genomföra byggnationen. 

Sammanfattning 
Centerpartiet föreslår i en motion att det byggs en cykelväg mellan Torpa 
och Kungsör för att främja miljövänliga transporter. Motionen redogör för 
tidigare förslag och utredningar i ärendet. Motionen föreslår att tidigare 
förslag till genomförande verkställs och att kommunen avsätter medel till 
detta. 
KTAB har gjort en förnyad utredning och kan konstatera att delar av 
tidigare utredningsförslag som presenterats inte längre är realistiska, vare 
sig till utförande eller kostnad. En ny kalkyl har därför gjorts och ett 
alternativt utförande föreslås.  

Beslutsunderlag 
Motion svar 
Motion - Cykelbana mellan Kungsör och Torpa 
KF 2022-04-11 § 59 Motion - Cykelbana mellan Kungsör och Torpa 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Handläggaren 
Eventuell uppdragstagare 
Ekonomichef 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-12 
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Vår handläggare 
ronnie.bjorkrot@kungsor.se 
Tekniska kontoret 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på motion - Cykelbana mellan Kungsör och 
Torpa. 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige förklarar motionen 
beviljad. 
Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta totalt 2 545 000kr i investerings-
utrymme i investeringsramarna för 2023 och 2024 för arbetet. KKTAB får i 
uppdrag att genomföra byggnationen. 

Sammanfattning 
Centerpartiet föreslår i en motion att det byggs en cykelväg mellan Torpa 
och Kungsör för att främja miljövänliga transporter. Motionen redogör för 
tidigare förslag och utredningar i ärendet. Motionen föreslår att tidigare 
förslag till genomförande verkställs och att kommunen avsätter medel till 
detta. 
KTAB har gjort en förnyad utredning och kan konstatera att delar av 
tidigare utredningsförslag som presenterats inte längre är realistiska, vare 
sig till utförande eller kostnad. En ny kalkyl har därför gjorts och ett 
alternativt utförande föreslås.  

Beslutsunderlag 
Motion svar 
Motion - Cykelbana mellan Kungsör och Torpa 
KF 2022-04-11 § 59 Motion - Cykelbana mellan Kungsör och Torpa 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Ronnie Björkrot 
Driftchef 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Handläggaren 
Eventuell uppdragstagare 
Ekonomichef 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-23 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/202 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 04 40 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-23 
Ert datum 
 

Sida 
2 (2) 

Diarienummer 
KS 2022/202 
Er beteckning 
 

 

Ärendebeskrivning 
Den förnyade utredningen konstaterade att det tidigare förslaget att belägga 
vägen med Mjogg inte kommer att hålla måttet. Beläggningen kommer inte 
att klara belastningarna från lantbruksmaskinerna. Erfarenheter från projekt 
med liknande lösning som den föreslagna Mjogg beläggningen, har 
havererat vid höga belastningar i sommartemperaturer. Mjogg beläggning 
har kunnat vara ett tänkbart alternativ om enbart gång och cykeltrafik 
trafikerat vägen. Därför har alternativet med förstärkning av vägkroppen 
och beläggning med AG 5cm och toppbeläggning 5cm valts. Priserna har 
justerats och landar på 2 545 000 kr. Se bilaga 1. 
Tidigare kostnadsberäkning bifogas som bilaga 2. Alternativ 2 utgår enligt 
ovan. 
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Motion från Centerpartiet 
Gång- och cykelbana till Torpa  

Kungsör kommun har de senaste åren gjort flera investeringar i gång- och cykelvägnätet. Bara under 2021 
gjordes investeringar i nya gångs- och cykelvägar till Granhammar, Skillingeudd och Skäftruna. Under 2022 
planeras en ny gång och cykelväg längs Kungsringen. Centerpartiet är mycket positiva till den utvecklingen 
men vill att kommunen gör mer för att knyta ihop och göra det mer lättillgängligt att cykla i hela kommunen. 

Ett stråk som har diskuterats i flera år är en gång- och cykelväg mellan Torpa och Kungsör. År 2016 ställdes 
ett medborgarförslag till kommunfullmäktige om att rusta upp cykelbanan längs järnvägen mellan Kungsör 
och Torpa. Kommunfullmäktige beslutade samma år att ge Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag att verka 
för att vägsamfälligheten skulle rusta upp gång- och cykelbanan längs järnvägen till Torpa. 

Några år senare, i januari 2020, föreslås återigen en cykelväg mellan Kungsör och Torpa i ett nytt 
medborgarförslag. Ärendet diskuteras i kommunstyrelsen och styrgruppen för ortsutveckling. Delägarna i 
samfälligheten framför att de inte intresserade av att medverka i en upprustning. Samtidigt ställer de sig 
positiva till att kommunen finansierar och genomför åtgärden. Alternativa förslag på utförande och 
kostnadsberäkningar tas fram och olika förslag lyfts till politiken. Sedan tar de stopp och det senaste 
medborgarförslaget är ännu inte besvarat.  

Centerpartiet vill verka för ett miljövänligt resande i hela kommunen. Vi tror inte att det finns ett 
transportslag som löser framtida behov utan det kommer att behövas en mix. Cykeln, bussen, tåget och den 
miljövänliga bilen är alla viktiga i omställningen till ett grönt samhälle.  För att fler ska välja cykeln behövs 
åtgärder för att utveckla befintligt vägar och bygga nytt, i hela kommunen. En gång – och cykelbana mellan 
Kungsör och Torpa är en viktig del i detta arbete.  

Med anledning av ovan yrkar Centerpartiet  

• Att Kungsörs kommun beslutar enligt tidigare förslag att rusta gång – och cykelvägen mellan 
Kungsör och Torpa längs järnvägen och avsätter medel för åtgärden.  

 
För Centerpartiet den 24 mars 2022 
 
Madelene Fager   Petter Westlund   
fullmäktigeledamot fullmäktigeledamot 
 
Lina Johansson  AnneMarie Andersson 
fullmäktigeledamot fullmäktigeledamot 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 258 Svar på motion - Laddinfrastruktur i 
Kungsör 
Diarienummer KS 2021/499 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige förklarar motionen 
besvarad. 

Sammanfattning 
Centerpartiet vill att kommunen återupptar tidigare arbete för att säkerställa 
en god tillgänglighet till laddinfrastruktur i kommunen.  
  
Centerpartiet yrkar med anledning av ovan att Kungsörs kommun: 
  

1. Inventerar målpunkter för publik laddning och tar fram en 
handlingsplan med en ladd-karta för utbyggnad av laddinfrastruktur. 

2. Initierar ett samarbete med det lokala näringslivet och elnätsbolag 
för att säkerställa en god utbyggnad i Kungsör. 

3. Utreder möjligheten att erbjuda laddning vid kommunkoncernens 
arbetsplatser och anläggningar.   

  
KKTAB har fått en förfrågan från ett privat företag som vill uppföra 
laddstolpar i Kungsör, företaget har fått ett medgivande att kommunen 
ställer sig positivt till detta, och att kommunen kommer genom markarrende 
upplåta mark för detta ändamål. Företaget kommer att uppföra laddstolpar 
på strategiska punkter inom Kungsör, om ansökningsprocessen om 
medfinans från Naturvårdsverket blir godkänt. De platser som företaget har 
tittat på är resecentrum, sporthallen och parkering vid stora torget. 
KFAB kommer att bygga laddstolpar på almen 5´s parkeringsyta under 
2023. Det kommer att vara laddstolpar avsedda för hyresgäster men även för 
allmänheten.  
KKTAB har tagit med laddinfrastruktur i den kommande trafikplanen, detta 
för att säkerställa det framtida behov som kommer att komma. 
Laddinfrastrukturen kommer att ligga med i framtida planering av samhället 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-11-14 
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Vår handläggare 
rune.larsen@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på motion - Laddinfrastruktur i Kungsör 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige förklarar motionen 
besvarad. 

Sammanfattning 
Centerpartiet vill att kommunen återupptar tidigare arbete för att säkerställa 
en god tillgänglighet till laddinfrastruktur i kommunen.  
 
Centerpartiet yrkar med anledning av ovan att Kungsörs kommun: 
 

1. Inventerar målpunkter för publik laddning och tar fram en 
handlingsplan med en ladd-karta för utbyggnad av laddinfrastruktur. 

2. Initierar ett samarbete med det lokala näringslivet och elnätsbolag 
för att säkerställa en god utbyggnad i Kungsör. 

3. Utreder möjligheten att erbjuda laddning vid kommunkoncernens 
arbetsplatser och anläggningar.   
  

KKTAB har fått en förfrågan från ett privat företag som vill uppföra 
laddstolpar i Kungsör, företaget har fått ett medgivande att kommunen 
ställer sig positivt till detta, och att kommunen kommer genom markarrende 
upplåta mark för detta ändamål. Företaget kommer att uppföra laddstolpar 
på strategiska punkter inom Kungsör, om ansökningsprocessen om 
medfinans från Naturvårdsverket blir godkänt. De platser som företaget har 
tittat på är resecentrum, sporthallen och parkering vid stora torget. 
KFAB kommer att bygga laddstolpar på almen 5´s parkeringsyta under 
2023. Det kommer att vara laddstolpar avsedda för hyresgäster men även för 
allmänheten.  
KKTAB har tagit med laddinfrastruktur i den kommande trafikplanen, detta 
för att säkerställa det framtida behov som kommer att komma. 
Laddinfrastrukturen kommer att ligga med i framtida planering av samhället 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-10-24 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/499 
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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Motion svar 
Motion - Laddinfrastruktur i Kungsör 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Rune Larsen 
Teknisk chef 

Skickas till 
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Handläggaren 
Eventuell uppdragstagare 
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Motion från Centerpartiet 
Laddinfrastruktur i Kungsör  
Fler och fler väljer att investera i miljövänliga bilar och elektrifieringen av transportsektorn går i en rasande 
fart. Andelen nyregistrerade elbilar ökar för varje kvartal och vi går mer och mer mot en elektrifierad 
transportsektor. Under tredje kvartalet var 44 procent (totalt 1288 bilar) av alla nyregistrerade bilar i 
Västmanlands län rena elbilar eller laddhybrider. I Kungsör registrerades 19 nya elfordon under årets tredje 
kvartal. Centerpartiet ser positivt på utvecklingen för att vi ska nå klimatmålen. 
 
Transportsektorn står idag för en betydande andel utsläpp av växthusgaser. Transporter är dessvärre en 
oumbärlig del av vår vardag och för många människor är bilen nödvändig för att vardagen ska gå ihop. 
 
Det nationella målet inom transportsektorn är att minska utsläppen med 70 procent till 2030 
https://www.sverigesmiljomal.se/ För att nå målet krävs insatser på alla nivåer – internationellt, nationellt, 
regionalt och självklart lokalt, så även i Kungsör. Det måste göras på flera sätt och i flera steg.  
 
För att ännu fler ska ta steget och välja en miljövänlig bil krävs en god infrastruktur som möjliggör 
utfasningen av fossila bränslen och här ser vi att Kungsör behöver göra mer. I Kungsör är möjligheten till 
laddning av elbil starkt begränsad till ett fåtal platser. Möjligheten till laddning för tunga fordon är 
obefintlig. Idag finns det fyra laddpunkter för elbilar för publik användning vid Tessingagatan i Kungsör där 
Mälarenergi är nätägare. Närmast därefter är Barnhamnsgatan och Ulvileden i Köping.  
 
I en nyligen gjord medborgarundersökning i kommunen ställs frågan runt laddningsmöjligheter av elfordon. 
Här framför invånare att det behövs laddningsmöjligheter för elfordon vid Järnvägsstationen, OKQ8, E20, 
Valskog, bensinmackarna, skolorna, sporthallen, Centralvallen, hyresrätter, industrierna och Coop.  
 
För ett antal år sedan påbörjande kommunen ett arbete för utbyggnad av en laddinfrastruktur i Kungsör. 
Medel söktes och beviljades, publika platser identifierades, men sen tog det stopp och kommunens 
ambitioner har nu helt tappat fart. 
 
Centerpartiet vill att kommunen återupptar tidigare arbete för att säkerställa en god tillgänglighet till 
laddinfrastruktur i kommunen.  
 
Centerpartiet yrkar med anledning av ovan att Kungsörs kommun: 
 

1. Inventerar målpunkter för publik laddning och tar fram en handlingsplan med en ladd-karta för 
utbyggnad av laddinfrastruktur. 

 
2. Initierar ett samarbete med det lokala näringslivet och elnätsbolag för att säkerställa en god 

utbyggnad i Kungsör. 
 

3. Utreder möjligheten att erbjuda laddning vid kommunkoncernens arbetsplatser och anläggningar.    
 
För Centerpartiet den 4 november 2021 
 
Madelene Fager   Petter Westlund   
fullmäktigeledamot fullmäktigeledamot 
 
Lina Johansson  AnneMarie Andersson 
fullmäktigeledamot fullmäktigeledamot 
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§ 283 Budget 2022 med plan 2023 - 2024 för 
Kungsörs kommun och kommunfullmäktiges 
mål 2022 
Diarienummer KS 2021/133 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta Budget 
2022 med plan 2023–2024 för Kungsörs kommun, innebärande att det 
budgeterade resultatet för år 2022 uppgår till 2 872 tkr. 

Sammanfattning 
De förtroendevalda revisorerna rekommenderar i ett missiv till 
granskningsrapporten av kommunens delårsrapport för perioden januari-
augusti 2022, fullmäktige att ta ett nytt beslut om det budgeterade resultatet. 
Enligt det gällande beslutet ska resultatet vara 3 128 tkr, men detta är en 
felskrivning. I själva verket innebär de beslutade justeringarna i 
fullmäktiges beslut 2021-11-29 § 204 att det tidigare budgeterade resultatet 
på 6 000 tkr ska minska med -3 128 tkr. Revisorerna vill att fullmäktige tar 
ett nytt beslut så att det protokollförda beslutet överensstämmer med 
fullmäktiges avsikt. 
Vidare rekommenderar revisorerna att budgetdokumentet 2022 innehåller 
det finansiella mål och det resultat som fullmäktige har beslutat. 

Beslutsunderlag 
Förslag till årsplan 2022 med plan för 2023-2024 version till KS 31 maj 
KS 2021-05-31 § 119 Budget 2022 med plan 2023 - 2024 för Kungsörs 
kommun och kommunfullmäktiges mål 2022 
KF 2021-06-14 § 110 Budget 2022 med plan 2023 ? 2024 för Kungsörs 
kommun och kommunfullmäktiges mål 2022 
Reservation och förslag -  Budget 2022 och plan för 2023?2024 
KS 2021-11-15 § 223 Budget 2022 med plan 2023 - 2024 för Kungsörs 
kommun och kommunfullmäktiges mål 2021 
Reservation - Budget 2022 och plan för 2023?2024 
KF 2021-11-29 § 203 Skattesats 2022 
KF 2021-11-29 § 204 Budget 2022 med plan 2023-2024 för Kungsörs 
kommun och kommunfullmäktiges mål 2021 
Skattesats 2022 - Kungsörs kommun ID:21MBSKV746972 
KF 2022-04-11 § 62 Budget 2022 med plan 2023 - 2024 för Kungsörs 
kommun och kommunfullmäktiges mål 2021 - utökning av 
investeringsbudget 

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

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Budget 2022 med plan 2023 - 2024 för Kungsörs 
kommun 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta Budget 
2022 med plan 2023–2024 för Kungsörs kommun, innebärande att det 
budgeterade resultatet för år 2022 uppgår till 2 872 tkr. 

Sammanfattning 
De förtroendevalda revisorerna rekommenderar i ett missiv till 
granskningsrapporten av kommunens delårsrapport för perioden januari-
augusti 2022, fullmäktige att ta ett nytt beslut om det budgeterade resultatet. 
Enligt det gällande beslutet ska resultatet vara 3 128 tkr, men detta är en 
felskrivning. I själva verket innebär de beslutade justeringarna i 
fullmäktiges beslut 2021-11-29 § 204 att det tidigare budgeterade resultatet 
på 6 000 tkr ska minska med -3 128 tkr. Revisorerna vill att fullmäktige tar 
ett nytt beslut så att det protokollförda beslutet överensstämmer med 
fullmäktiges avsikt. 
Vidare rekommenderar revisorerna att budgetdokumentet 2022 innehåller 
det finansiella mål och det resultat som fullmäktige har beslutat. 
 

Beslutsunderlag 
Förslag till årsplan 2022 med plan för 2023-2024 version till KS 31 maj 
KS 2021-05-31 § 119 Budget 2022 med plan 2023 - 2024 för Kungsörs 
kommun och kommunfullmäktiges mål 2022 
KF 2021-06-14 § 110 Budget 2022 med plan 2023 � 2024 för Kungsörs 
kommun och kommunfullmäktiges mål 2022 
Reservation och förslag -  Budget 2022 och plan för 2023�2024 
KS 2021-11-15 § 223 Budget 2022 med plan 2023 - 2024 för Kungsörs 
kommun och kommunfullmäktiges mål 2021 
Reservation - Budget 2022 och plan för 2023�2024 
KF 2021-11-29 § 203 Skattesats 2022 
KF 2021-11-29 § 204 Budget 2022 med plan 2023-2024 för Kungsörs 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-11 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/133 
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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kommun och kommunfullmäktiges mål 2021 
Skattesats 2022 - Kungsörs kommun ID:21MBSKV746972 
KF 2022-04-11 § 62 Budget 2022 med plan 2023 - 2024 för Kungsörs 
kommun och kommunfullmäktiges mål 2021 - utökning av 
investeringsbudget 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

Skickas till 
Ekonomichef 
Kvalitetsstrateg 
KU Ekonomi 
Revisorer 
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Diarienummer 
KS 2021/133 
Er beteckning 
 

 

Ärendebeskrivning 
I samband med uppföljningen av budget 2022 i delårsrapporten per den 31 
augusti, uppdagas att det inte finns något officiellt budgetdokument som 
stämmer överens med kommunfullmäktiges beslut. Ursprungligen beslutade 
fullmäktige om 2022 års budget i juni 2021. I november 2021 togs beslutet 
om en justerad budget. 
 
Revisorerna påpekar i sin granskning av delårsrapporten (ärende KS 
2022/49) att fullmäktige 2021-11-29 § 204 har beslutat att det budgeterade 
resultatet ska vara 3 128 tkr.  
 
Undertecknade har förklarat för de förtroendevalda revisorerna att det enligt 
samma protokoll framgår att fullmäktige beslutar att ramarna ska justeras 
med  
 

• -1 Mnkr som läggs till Barn- och utbildning (BUN) för att finansiera 
en kvalitetsutvecklare, 

• -0,5 Mnkr som en tillfällig ramförstärkning åt BUN 2022, och 
• -1,628 Mnkr för kommunstyrelsen till förfogande. 

 
Dessa punkter ovan summerar till -3 128 tkr. Det budgeterade resultatet i 
ursprungsbeslutet från juni 2021 uppgår till 6 000 tkr. Alltså blir det 
budgeterade resultatet 6 000 – 3 128 = 2 872 tkr.   
 
De förtroendevalda revisorerna rekommenderar i ett missiv till 
granskningsrapporten, fullmäktige att ta ett nytt beslut om det budgeterade 
resultatet så att det protokollförda beslutet överensstämmer med 
fullmäktiges avsikt.  
Vidare rekommenderar revisorerna att budgetdokumentet 2022 innehåller 
det finansiella mål och det resultat som fullmäktige har beslutat. 
 
Tabeller och texter är uppdaterade i det budgetdokument som nu går upp för 
beslut. Att ha ett uppdaterat budgetdokument som läggs ut på hemsidan är 
väsentligt för transparensen gentemot allmänheten. 
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Mål och budget 2022  

med ekonomisk plan för 2023 - 2024  
För Kungsörs kommun och kommunägda bolag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutad av kommunfullmäktige 2021-11-29 § 204 
Justerad av kommunfullmäktige 2022-12-19 § x 
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Inledning 
Kungsörs kommun har en vision om hur framtiden i Kungsör ser ut för både kommunen, 
bolagen och Kungsör som plats. Vägen till visionen går igenom de långsiktiga mål som 
kommunfullmäktige fastställer.  
 
Syftet med målstyrning är att utifrån ett helhetsperspektiv stödja verksamheterna att förbättra 
tjänsterna till medborgare och brukare. Målen tar avstamp i de globala målen för hållbar 
utveckling, Agenda 2030 och Västmanlands regionala utvecklingsstrategi och beskriver 
Kungörs viljeriktning på en lokal nivå.  
 
För att kunna bedöma om utvecklingen går i avsedd riktning använder Kungsör nyckeltal 
kopplade till målen. Resultatet följs upp tre gånger per år med hjälp av nyckeltalen och en 
sammanvägd bedömning över vad som gjorts under perioden.   
 
Mål och budget dokumentet 
Det är de förtroendevaldas uppgift att på övergripande nivå formulera mål för verksamheterna 
och finansiella mål på både kort och lång sikt, som leder till hållbar utveckling och en riktning 
för vad som ska levereras i form av tjänster till medborgarna och brukarna. De 
förtroendevalda prioriterar resurser till verksamheterna, som ska se till att målen uppnås.  
 
Mål och budget 2022 antas i juni året innan och beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå 
och de ekonomiska förutsättningarna som finns för kommunens verksamheter och de 
kommunägda bolagen. Därefter planerar nämnder och bolagsstyrelser för sina mål och budget 
som anger mål kopplade till kommunfullmäktiges mål men även egna mål för verksamheten. I 
november kan kommunfullmäktige besluta om reviderade mål och budget. 
 
2021 var ett år präglat av covid-19 och trots lättnader av restriktionerna från den 29 september 
finns pandemin kvar och påverkar Kungsörs kommuns verksamheter och bolag på olika sätt. 
 
Ägardirektiv 
Kommunfullmäktige beslutar om ägardirektiv som gäller som styrdokument för kommunens 
helägda bolag. I dessa direktiv beslutas om vad de kommunala bolagen ska göra för att nå de 
kommunala målen, både på kort och lång sikt. Även principiellt viktiga frågor för kommunen 
styrs genom ägardirektiven. 
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
Föregående år skrev jag att 2020 stod vi för stora utmaningar. När detta skrivs 2021 är vi mitt 
inne i en pandemi som ingen kunde förutse. Denna pandemi, covid-19, kommer överskugga 
mycket inom de närmaste åren.  
 
Vi har under året som vi levt mitt i denna pandemi sett hur företag och organisationer ställt 
om sin verksamhet inklusive vår egen verksamhet inom Kungsörs kommun. Vi ser nu en 
ljusning gällande ekonomin på sikt och kommer se resultat av det arbete som utförts av våra 
medarbetare. 
 
Vi jobbar vidare med de planer för bostäder och industrimark och jag ser med tillförsikt vad 
som kommer att utmynna i flera attraktiva bostäder. Vi har jobbat vidare med framtidsdagar 
för att kunna bygga en attraktiv kommun på kort och på lång sikt. 
 
Jag är övertygad om att i våra planer inför framtiden kommer göra att Kungsör kommer vara 
en livskraftig kommun där vi kan bo eller verka i med god livskvalité. 
 
Avslutningsvis vill jag bara skicka en hälsning till alla som jobbar eller är berörda av covid-19 
att tillsammans skall vi gå igenom detta med stöd av varandra. 
 
 
Mikael Peterson 
/Kommunstyrelsens ordförande  
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Kungörs framtid och utveckling 
Kungsörs kommun är inne i en positiv och expansiv utvecklingsfas. Fler väljer att flytta till 
kommunen som vill fortsätta sätta Kungsör på kartan och göra det till en attraktiv plats att bo, 
verka och vistas i.  
 
Ekonomi och kvalitet 
Ökad efterfrågan på god kvalitet ställer nya krav på kommunen att leverera tjänster som 
skapar nytta för medborgaren. Kungsör ska fortsätta erbjuda tjänster av god kvalitet och ska 
möjliggöra för att våra medarbetare att arbeta smartare genom effektiva och tydliga processer. 
Kommunen ska också planera för och kontinuerligt implementera digitala lösningar vilka 
möjliggör nya, kvalitativa och effektiva arbetssätt som gynnar våra medborgare och brukare. 
 
Förutom att invånarna ställer högre krav på kvaliteten, blir antalet barn och äldre fler, vilket 
innebär volymökningar i kommunala verksamheter och behov av investeringar. Den 
ålderskategori som ökar procentuellt mest är andelen 85 år och äldre. Investeringsprocessen är 
under utveckling för att skapa bättre planeringsförutsättningar på sikt, där hänsyn både tas till 
likviditetspåverkan och ökade kostnader för verksamheterna. Det blir allt mer angeläget att 
integrera förväntade kostnadsökningar i budgetprocessen och vara beredd på att omdisponera 
medel mellan nämnderna.  
 
Medarbetare är den viktigaste resursen 
Att det finns rätt kompetens inom kommunens och bolagens verksamheter samt medarbetare 
som stannar är viktigt för att hålla god kvalitet och kontinuitet i kommunens verksamheter. 
För att klara kompetensförsörjningen behöver kommunen fortsätta arbeta med 
arbetsgivarvarumärket. Kommunen behöver behålla, attrahera och rekrytera medarbetare 
genom goda arbetsvillkor, bra arbetsmiljö och starkt ledarskap. Förändrade krav med 
anledning av den demografiska utvecklingen gör att vi behöver effektivisera och tydliggöra 
processer och fortsätta arbeta med ledarskap och goda arbetsvillkor. Arbetet med 
medarbetarskap ska utvecklas och stärkas. 
 
Bygga, bo och pendla 
Befolkningsökningen i Kungsör ställer krav och därför ska orten utvecklas för att det ska 
finnas varierade, trygga bostäder och trivsam miljö. Fortsatt utveckling av infrastruktur som 
gör det lättare för de som arbetspendlar både in till och ut från Kungsör behövs. 
 
Alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och tryggt sätt genomföra resor genom att gå, cykla 
och/eller använda kollektiva transportmedel. Därför ska Kungsörs kommun tillsammans med 
bolagen möjliggöra det hållbara resandet för dagens invånare och besökare och för kommande 
generationer. Att planera för ett långsiktigt trafiksystem ger förutsättningar att bidra till ett 
ökat hållbart resande, effektiva godstransporter, minskade utsläpp, social hållbarhet och 
förbättrad folkhälsa. 
 
Trafiksäkerheten ska öka och underlätta för kommunens invånare att gå eller cykla till viktiga 
målpunkter som exempelvis förskola, skola, vårdcentral och fritidsanläggningar. Genom 
byggnation av nya gång- och cykelbanor skapas bättre förutsättningar för att flytta över 
biltrafik inom tätorten till gång- och cykeltrafik vilket bidrar till förbättrad miljö och 
folkhälsa.  
 
Socialförvaltningen 
Förändrad demografi och krav från omvärlden bidrar till ett behov av att fortsätta utveckla 
verksamheterna inom förvaltningen. För att möta framtida behov och säkerställa att brukarna 
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ska få god kvalitet behövs effektiviseringar med ökad/bibehållen kvalitet och ställa om till 
digitala lösningar. Arbetet fokuseras från insatser till förändringsarbete och rättssäkra 
processer.  
 
En stor och viktig omställning är utvecklingen av Nära Vård som kommer att ske tillsammans 
med Regionen. I samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter det 
gemensamma uppdraget att utveckla tidiga och samordnande insatser för barn och unga. 
Öppenvårdsenheten ställer också om arbetet för att kunna möta ännu fler behov på 
hemmaplan och i öppna former. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förskola, grund- och gymnasieskola lägger en grund för hela livet och därför är det viktigt att 
alla barn och elever trivs och upplever en trygg skolmiljö och detta arbete fortsätter under 
året. Kunskapsresultaten behöver öka och för att främja en stabil och rolig skolgång för barn 
och unga behöver relationsskapandet med elever och vårdnadshavare fortsätta. 
 
Grundskolan har en hög andel behöriga lärare men det finns behov att stärka upp i vissa 
specifika ämnen som det finns brist på i hela landet. För att stärka personalen i sitt yrke och 
för att möta upp de behov som finns i klassrummen behövs kompetensutveckling. Det är 
viktigt att se till att undervisningen är på rätt nivå för eleverna och att eleverna känner att 
deras lärare bemöter dem där de befinner sig.  
 
Arbete med integration, utbildning och möjlighet till egen försörjning ska fortsätta under 
perioden. För att fler ska få möjlighet att jobba och för att kunna möta företagens 
kompetensbehov och att hitta rätt kompetens i rätt tid fortsätter arbetet med ”spår som leder 
till jobb”.  
 
Jämställdhet och barns rättigheter 
Jämställdhet handlar om att alla ges samma möjligheter till ett bra liv oavsett kön. Genom 
aktivt arbete där jämställdhet tidigt kommer in som ett perspektiv, kan vi förebygga mycket 
av det som inte fungerar i dagens samhälle. Jämställdhetsarbetet ska genomsyra hela 
kommunen och bolagens arbete och fortsätter att arbeta främjande och förebyggande för att 
motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter.  
 
Arbetet med barns rättigheter ska fortgå. Förvaltningar och de som tar beslut som påverkar 
barn och unga ska alltid sätta flickors och pojkars rättigheter i fokus.  
 
Miljö 
Kungsörs kommun och bolag tar ansvar för framtiden och är delaktiga och engagerade i flera 
samverkansuppdrag inom miljöområdet. Utveckling i arbetet med bland annat avfallsplan och 
livsmedelsplan både på kommunal och regional nivå är viktigt för Kungsörs kommun och 
bolag. Inträdet i arbetet Glokala Sverige som drivs av svenska FN-förbundet är en del i att öka 
kunskaperna inom organisationen och stärka samverkan för en hållbar utveckling och arbetet 
med att nå de globala målen för Agenda 2030. 
 
Näringsliv 
Kungsör arbetar för ett diversifierat och livskraftigt näringsliv. Med väl utvecklad dialog 
mellan näringslivet och kommunen finns tillgång till relevant kompetens, lokaler och byggbar 
mark. I Kungsör ska företagen uppleva en smidig myndighetsutövning.  
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Kommunfullmäktiges mål 2022 
 
Hållbara städer och samhällen  
Kommunstyrelsen, Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kungsörs Kommunteknik 
AB, Kungsörs Vatten AB och Kungsörs fastighets AB. 
 
Beskrivning av mål: Kungsör är inne i en mycket positiv och expansiv 
utvecklingsfas som fler väljer att flytta till. För att stärka Kungsör som en attraktiv 
plats för både befintliga invånare och potentiella inflyttare pågår arbetet med att 
stärka platsvarumärket med syfte att utveckla och stärka Kungsör. Utvecklingen av 
hamnen är ett av många pågående projekt för att göra Kungsör till en attraktiv plats att bo, 
verka och vistas i.  
 
För att gå i takt med befolkningsutvecklingen ska kommunen tillsammans med bolagen 
fortsätta att planera för och bygga hållbart med ett varierat bostadsutbud där det finns något 
för alla. I Kungsör ska medborgaren känna att den har en trygg tillvaro.  
När kommunen växer ökar efterfrågan på kollektivtrafik och en god infrastruktur. För att 
Kungsör ska vara en attraktiv kommun att bo i och för att näringslivet ska kunna rekrytera rätt 
kompetens behövs det bra kommunikationer till pendlingsorter. 
 
Kungsör har ett starkt näringsliv och arbetar aktivt med att öka sysselsättningen för att 
möjliggöra för alla att bidra till en hållbar kommun, genom bland annat fler arbetstillfällen. 
Näringslivet och Arbetsförmedlingen arbetar i samverkan för att minska arbetslösheten.  
 
Fokus för 2022: Fortsätta planera för och bygga ut där boendemiljön är viktig. Vi behöver 
stärka näringslivet som genererar fler arbetstillfällen och minskar arbetslösheten. Boende- och 
utemiljön är viktigt för att skapa trivsel.  
 

Nyckeltal  2022 2025 

Invånare totalt, antal.  Öka med 70 st 9 000 

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)  77.4 % 80 % 

Ny industrimark (planlagd mark), kvm  30 000 kvm 
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God utbildning för alla  
Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen och Socialnämnden. 
 
Beskrivning av mål: Alla elever ska må bra i skolan, ha en trygg skolgång 
och klara grundskolan. Kungsörs kommun ska arbeta med att främja elevers 
skolgång genom att öka kunskapsresultaten. För att klara detta ska 
kommunen arbeta med tidiga och förebyggande insatser för eleverna där 
även kontakten med vårdnadshavare är viktigt.  
 
Vuxenutbildningen är viktigt i arbetet med god utbildning och för kompetensförsörjningen. 
För att med tiden minska arbetslösheten behöver kommunen stötta i utbildning för vuxna som 
gör att de på sikt har en egen försörjning. Företagarna är viktiga i arbetet.  
 
Fokus för 2022: Tidiga insatser för eleverna, arbeta förebyggande med elevhälsan och öka 
tryggheten och trivseln i skolan.  
 

Nyckeltal  2022 2025 

Åk 5, Skolarbetet gör min nyfiken så jag får lust att lära mig mer, andel 
(%) 

 65% 74% 

Åk 9, Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)  Öka Öka 

Elever åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)  80 % 

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, 
andel (%) 

 55% 65% 

Elever i åk. 9, genomsnittligt meritvärde kommunala skolor, genomsnitt 
(17 ämnen). 

 200 210 
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God hälsa och välbefinnande  
Socialnämnden, Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden och 
Kungsörs fastighets AB. 
 
Beskrivning av mål: För att ha förutsättningar att klara vardagens krav och 
förverkliga drömmar behöver alla må bra. Att växa upp under goda 
förutsättningar, i en familj med goda livsvillkor, påverkar barn och ungas 
hälsa och utveckling positivt både här och nu men även senare i livet. Kungsörs kommun 
behöver aktivt arbeta för att alla ska må bra. 
 
Kungsör har idag god service till äldre vilket ska bevaras och förbättras, det ska finnas 
tillgängliga aktiviteter och mötesplatser för att öka tryggheten och bibehålla äldres psykiska 
och fysiska hälsa. Samlingslokaler, stöd i hemmet, boendelokaler som främjar hälsa och 
självständighet är viktiga delar för att alla invånare ska trivas.  
 
Arbetet med civilsamhället och kopplingen till den regionala strategin för folkhälsa är viktigt 
för att få kraft i folkhälsoarbetet med ett särskilt fokus på ungas hälsa där forskning visar att 
idrott, rörelse och engagemang är viktigt för att öka välmående.  
 
Våld i nära relationer är ett allvarligt brott, ett folkhälsoproblem och ytterst ett brott mot de 
mänskliga rättigheterna och vi ser att det ökar. Kungsörs kommun arbetar aktivt med att våld 
aldrig ska förekomma och det förebyggande arbetet mot våld i nära relation ska stärkas. 
 
Fokus för 2022: Kommunen behöver analysera statistik för ungas hälsa för att hitta konkreta 
sätt att förbättra den där också föreningar inkluderas som kan stötta för att skapa engagemang 
hos ungdomar. 
 
Under året ska kommunens verksamheter öka kännedom inom området och arbeta  
fram en plan mot våld i nära relation.  
 

Nyckeltal  2022 2025 

Brukarbedömning särskilt boende – helhetssyn, andel (%)   86% 

Brukarbedömning hemtjänst - helhetssyn, andel (%)  94% 

Nöjd Region-Index - Trygg & säker utomhus på kvällar och nätter, 
medelbetyg (skala 0-10) 

 7.4 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7-25 år  Öka Öka 

Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning i kommunen, antal/100 000 inv.  
Utgångsläge 23.  
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Goda arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  
Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kungsörs Kommunteknik 
AB, Kungsörs Vatten AB och Kungsörs fastighets AB. 
 
Beskrivning av mål: Detta är ett inåtriktat mål som pekar på de 
förutsättningar som är nödvändiga för att organisationen ska kunna skapa 
värde för invånare, brukare och kunder.  
 
Kungsörs kommuns viktigaste resurs är medarbetarna med deras kompetens. 
Arbetet med goda arbetsvillkor behöver fortsätta och för att kunna arbeta förebyggande 
behöver utvecklingen för sjukfrånvaro fortsättningsvis följas. Medarbetarenkäten som 
genomförs återkommande ger en indikation på hur organisationen mår och om arbetet känns 
meningsfullt.  
 
Perspektivet jämställdhet ska genomsyra hela Kungsörs kommun och bolagen och 
organisationen ska ha konkurrenskraftiga och jämlika löner. I det arbetet blir 
lönekartläggningarna en viktigt del. Arbete mot upplevd diskriminering ska fortsätta. 
 
Hållbar utveckling kräver smarta arbetssätt, medarbetare som mår bra, kommunikation, 
kvalitet, god service och tillgänglighet. Organisationen behöver använda digital teknik som 
frigör resurser för att höja kvalitet inom andra områden. Under året kommer implementering 
av ett nytt intranät att ske för att få en mer effektiv internkommunikation och ett moderniserat 
digitalt arbetssätt som gynnar samverkan över förvaltningsgränserna.  
 
God ekonomisk hushållning innebär att kommunen enligt lag ska hushålla med resurser. För 
att skapa hållbara ekonomiska förutsättningar har Kungsörs kommun ett finansiellt mål för 
resultatnivån. 
 
Fokus för 2022: Reviderad riktlinje för god ekonomisk hushållning där nämnderna kopplas 
in. Medarbetarskapet och ledarskapet är viktigt att utveckla och att fortsätta titta på hur våra 
medarbetare upplever att det är att jobba i Kungsörs kommun. Att utveckla 
investeringsprocessen är också prioriterat. 
 

Nyckeltal  2022 2025 

Kommunens resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag  0,5% 2% 

Hållbart medarbetarengagemang HME – Totalindex  82 84 

Heltidsanställda tillsvidareanställda, kommun, andel (%)   Öka Öka 
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Hållbar konsumtion och produktion  
Kommunstyrelsen, Kungsörs Kommunteknik, Socialnämnden, Barn- och 
utbildningsnämnden, Kungsörs Vatten AB och Kungsörs fastighets AB. 
 
Beskrivning av mål: Kungsörs kommun klättrar i miljörankingen. 
Kommunen är nu på plats 77 av 290 i årets kommunrankning – Sveriges 
miljöbästa kommun.  Kungsör har ett stort miljöfokus och behöver utveckla regelbundna 
mätningar av exempelvis matsvinn, ekologiska- och lokala livsmedel, fordon- och transporter.  
 
Ett sätt att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster är att öka återanvändningen. 
Genom att återanvända produkter behövs inte nya resurser tas från jorden. Därför ska 
Kungsörs kommun utveckla ett system för cirkulär ekonomi för kommunen och bolagen.  
 
Hållbara byggnader som främjar medvetna val av byggnadsmaterial och hur de ska hanteras 
ska fortsätta att arbetas med och utveckla. Genom att välja SundaHus eller likvärdigt används 
material som har mindre klimatpåverkan och som håller länge. För att skapa långsiktigt 
värdefulla byggda miljöer behöver kommunen inom ramavtalsupphandlingar bli bättre på att 
ställa miljökrav.  
 
Fokus för 2022: Utifrån de miljöplaner som tagits fram på regional nivå har kommunen brutit 
ner dessa till kommunal nivå. Dessa behöver följas upp, analyseras för att ta steg mot 
förbättringar inom miljöområdet för hela Kungsör som ort och plats. 
 
Kungsörs kommun vill bli bättre på att återanvända, därför ses ett system över för hur 
kommunen kan återanvända produkter utifrån den handlingsplan som finns kopplat till 
beslutad avfallsplan.  
 

Nyckeltal 2022 2025 

Andel upphandlingar där miljökrav ställts på leverantör Öka Öka 

Kommunalt verksamhetsavfall 
Utvecklingsnyckeltal  

  

Energianvändning lokaler för kommunen, gradjusterad 69 % 66 % 

Andel fossilt bränsle i kommunkoncernen Minska minska 
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Ekonomiska förutsättningar 
Coronapandemin fortsätter att dominera de ekonomiska förutsättningarna 2021 efter närmare 
ett decennium av svensk tillväxt. Vittomfattande restriktioner påverkar distributionskedjor av 
varor och efterfrågan på tjänster. Lågkonjunkturen hade kunnat bli mycket djup 2020, men 
bromsades av de enorma stödpaket som centralbanker och regeringar världen över delade ut 
för att mildra de ekonomiska effekterna. Den största delen av det svenska regeringspaketet var 
ersättning för permitteringslöner till företagen, vilka har upprätthållit kommunsektorns 
skatteunderlag betydligt. När stödpaketen beslutades våren 2020 var det dock svårt, för att 
inte säga omöjligt, att prognostisera vilka effekter de skulle få och hur långvariga de skulle 
bli.  
 
Åren 2020–2021 har präglats av ovanliga svårigheter att prognostisera ekonomin och 
antagandena har baserats på smittspridningens framfart och vaccinationsprogrammens 
framgångar. Prognososäkerheten är stor även för året 2022 och den skatteunderlagsprognos 
som är inlagd i kommunens budgetunderlag är avhängig att tillräckligt många har blivit 
vaccinerade mot sjukdomen innan halvårsskiftet 2021 och att vaccinationsprogrammen fått 
avsedd effekt. I så fall kommer svensk tillväxt att ta fart under hösten 2021 och ökningstakten 
fortsätta under hela 2022. 
 
Det visade sig att staten överkompenserade kommunerna för skatteintäktsbortfallet 2020, som 
inte blev så stort som befarat. Kungsörs kommun fick ca 16 miljoner kronor i extra generella 
statsbidrag men förlorade bara ca 6 miljoner kronor i skatteintäkter. I takt med ekonomins 
återhämtning kommer de extra statsbidragen att avvecklas. Till detta kommer det minskade 
flyktingmottagandet och därtill minskade statliga ersättningar. Kommunen har en hög 
nettokostnadsutveckling och de minskade bidragen kommer att sätta ytterligare press på 
kommunen att finansiera de ökade verksamhetsvolymerna till följd av de demografiska 
förändringarna.  
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Budget 2022 och plan för 2023–2024 
 
Resultatbudget 
 

 (tkr) 
Total 

budget 
2021 

Budget 
2022 beslut 
KF 2021-

06-14 §110 

Rev budget 
2022 KF 

2021-11-29 
§ 204 

Budget 
2023 

Budget 
2024 

 
            

Verksamhetens nettokostnader -595 980 -610 799 -613 927 -629 412 -641 757  

Avskrivningar -7 196 -7 897 -7 897 -9 123 -10 135  

Verksamhetens nettokostnader -603 176 -618 696 -621 824 -638 535 -651 892  

            

Skatteintäkter 390 677 404 492 404 492 417 699 431 531  

Kommunalekonomisk utjämning 212 289 217 155 217 155 227 544 230 857  

Summa skatteintäkter o utj 602 966 621 647 621 647 645 243 662 388  

            

Finansiella intäkter 4 215 4 215 4 215 4 195 4 195  

Finansiella kostnader -1 005 -1 166 -1 166 -1 602 -1 620  

Finansnetto 3 210 3 049 3 049 2 593 2 575  

Resultat före extraordinära poster 3 000 6 000 2 872 9 301 13 071  

            

Extraordinära poster 0  0 0 0  

            

ÅRETS RESULTAT 3 000 6 000 2 872 9 301 13 071  

 
 
Nämndernas ramar 
 

Nämnd (tkr) 

Budget 
2022 KF 

2021-06-14 
§ 110 

Budget 2022 
KF 2021-11-

29 § 204 
Övriga 

justeringar1 
Utfall 

lönerevision 

Aktivering 
investeringar 

(kapital-
kostnader) 

Barn- och utbildningsnämnden -230 768 -232 268 -232 811 -235 504 -235 697 

Socialnämnden -260 917 -260 917 -260 129 -263 010 -263 161 

Kommunstyrelseförvaltningen -98 939 -98 939 -100 418 -101 038 -101 278 

Summa nämnder -590 624 -592 124 -593 358 -599 552 -600 137 

Summa intern finans -20 175 -21 803 -20 569 -14 375 -13 790 

Driftsbudget totalt -610 799 -613 927 -613 927 -613 927 -613 927 
 
  

 
1 Övriga justeringar avser i huvudsak borttag av engångsbelopp från budget 2021 och politiska beslut under året. 

Sida 55 (262)



14 
 

Balansbudget 

 (tkr) Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 
 

TILLGÅNGAR        

Anläggningstillgångar        

Mark, byggnader, tekniska anläggningar 131 729 150 000 154 658  

Maskiner och inventarier 20 501 27 000 30 000   

Finansiella anläggningstillgångar 109 473 111 000 111 000  

Summa anläggningstillgångar 261 703 288 000 295 658  

         

Omsättningstillgångar        

Förråd 0 0 0  

Exploateringsfastigheter 679 700 700  

Kortfristiga fordringar 46 465 48 000 48 000  

Kortfristiga placeringar 92 000 92 000 92 000  

Kassa och bank 196 890 190 000 192 864  

Summa omsättningstillgångar 336 034 330 700 333 564  

         

SUMMA TILLGÅNGAR 597 737 618 700 629 222  

         

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER        

Eget kapital        

Eget kapital 318 761 329 388 327 000  

därav årets resultat 7 627 3 000 2 872  

Summa eget kapital 326 389 329 388 329 872  

         

Avsättningar         

Avsättningar till pensioner 68 083 70 000 73 780  

Andra avsättningar 0 0 0  

Summa avsättningar 68 083 70 000 73 780  

         

Skulder        

Långfristiga skulder 0 0 0  

Kortfristiga skulder 203 265 219 312 225 570  

Summa skulder 203 265 219 312 225 570  

         

SUMMA EGET KAPITAL,        

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 597 737 618 700 629 222  

         

STÄLLDA PANTER OCH 
ANSVARSÅTAGANDEN        

Borgensåtaganden 694 345 694 345 710 830  

Pensionsförpliktelser som inte upptagits        

bland skulder eller avsättningar 161 423 161 423 170 673  

         

SUMMA STÄLLDA PANTER OCH        

ANSVARSÅTAGANDEN 855 768 855 768 881 503  
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Investeringsbudget 

 

  (tkr) Budget 
2022 

Jus. budget 
KF 2022-04-

11 § 62 

Jus. budget 
KF 2022-06-

13 § 114  

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Totalt KSF 0 0 0 0 0 0 
Belysning Kungsör 400   400 400 400 
Gc-väg Kungsringen 1 500         
Gc-väg Frejgatan Kung Karl 350         
Gc-väg Centralvallen 250         
Gbl utbyte av högtrycksnatrium 800   800 800 800 
Gbl utbyte av mätare till egna skåp 481         
Reinvestering asfalt 2 000   2 000 2 000 2 000 
Trafikåtgärder tätort     250 250   
Grönytestruktur/träd 200   400 400 400 
Nya lekplatser     800 800   
Vägrenovering i samb med VA förnyelse     3 750 3 750   
Spår och leder (ej Kungsörsleden) 113   113 113   
Byggnation Granlidsvägen     2 000     
Ombyggnation Karlavägen     1 000     
Statlid medfin ej bestämnd åtgärder     2 500 2 500 2 500 
Upprustning staket Hagmarker 500         
Infrastruktur Runnabäcken 2       
Totalt KKTAB:s investeringar åt KS 6 594 6 594 23 324 14 013 11 013 6 100 
Inventarier förskolan 300   300 300 300 
Inventarier grundskolor 400   500 500 500 
IKT infrastruktur förskolor 100   100 100 100 
Skolgårdsutrustning förskolor 100   100 100 100 
IKT infrastruktur skolor 150   150 150 150 
Skolgårdsutrustning skolor 400   500 500 500 
Förråd skolgårdar 100   100     
Tak utesov 0   200 200   
Multiplaner     500 500   
Uteklassrum förskolor 200   200 200   
Ny förskola Kinnekulle inventarier 2 500   1 000     
Totalt BUN 4 250 4 250 4 250 3 650 2 550 1 650 
IT-infrastruktur  100   300 100   
Nytt verksamhetssystem vård o omsorg       
Digitala hjälpmedel för trygghet 120   240 240   
Digitala hjälpmedel för hälsa o aktivitet 88   100 75   
Digitala hjälpmedel för delaktighet 50   150 150   
Digitala hjälpmedel självständighet 75   75 240   
Inventarier ny boendeenhet Södergården       
Arbetstekniska hjälpmedel 100   150 150   
Utbyte en bil per år 0   150 150 150 
Totalt SOC 533 2 333 2 333 1 165 1 105 150 
Total 11 377 13 177 29 907 18 828 14 668 7 900 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 284 Budget 2023 med plan 2024 - 2025 för 
Kungsörs kommun och kommunfullmäktiges 
mål 2023 
Diarienummer KS 2022/11 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

· anta budget 2023 med ramfördelning till nämnderna enligt 
föreliggande förslag innebärande ett budgeterat positivt resultat totalt 
för Kungsörs kommun med 6 425 tkr, 

· anta förslaget till investeringsbudget 2023 innebärande att 
nettoutgifterna för kommunen uppgår till 15 016 tkr år 2023, 

· besluta att målen för verksamheterna för en god ekonomisk 
hushållning 2023 är följande: 

· Andelen pojkar och flickor i årskurs 9 med behörighet till 
yrkesprogram för gymnasiet ska öka från basåret 2021 (77%) 

· Energiförbrukningen och miljöpåverkan i övrigt ska minska 2023. 
· Allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar ska öka. 
· besluta att de finansiella målen för en god ekonomisk hushållning 

2023 är följande: 
· Kommunens resultat ska minst uppgå till 1,0 procent av 

skatteintäkter och generella statsbidrag vid årets slut. 
· Kommunkoncernens låneskuld ska inte öka och därför uppgå till 

högst 781 miljoner kronor vid årets slut. 
· Kommunens självfinansieringsgrad av årets investeringar ska vara 

minst 100 procent. 
· Kommunkoncernens kassalikviditet ska vara högre än 100 procent. 
· fastställa internräntan till 1,25 procent, 
· fastställa borgensavgiften till 0,40 procent, 
· i övrigt anta föreliggande förslag till budget 2023 med plan för 

2024–2025. 
  

Reservationer 
Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna reserverar sig muntligt 
mot beslutet. 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-12 
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Dokumenttyp Sida 
Protokollsutdrag 2 (2) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 
Budgetdokument med förslag till budget 2023 och plan 2024-2025 
KS BB 2022-03-14 § 3 Budget 2023 med plan 2024 - 2025 för Kungsörs 
kommun och kommunfullmäktiges mål 2023 Skattesats 2023 
KS BB 2022-04-11 § 4 Budget 2023 med plan 2024 - 2025 för Kungsörs 
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Budget 2023 med plan 2024 - 2025 för Kungsörs kommun och 
kommunfullmäktiges mål 2023Skattesats 2023 
Särskilt yttrande gällande KS budget 
SN 2022-04-26, § 32 Budget 2023-2025 inklusive mål 2023 
KS 2022-04-25 § 89 Kommunstyrelsens Budget 2023 med plan 2024 - 2025 
BUN 2022-05-02 § 38 Budget 2023 
Kungsör Kommunstyrelsens budgetberedning (2022-05-09 KS BB §5) 
KS BB 2022-05-24 § 6 Budget 2023 med plan 2024 - 2025 för Kungsörs 
kommun och kommunfullmäktiges mål 2023Skattesats 2023 
BUN 2022-05-23, § 42 Budget 2023 
KS BB 2022-08-15 § 7 Budget 2023 med plan 2024 - 2025 för Kungsörs 
kommun och kommunfullmäktiges mål 2023Skattesats 2023 
BUN 2022-08-24 § 71 Budgetförutsättningar 2023 - Uppdrag från budget- 
och bokslutsberedningen - prioritera  verksamheten utifrån befintlig ram 
BUN 2022-09-28 § 81 Budget 2023 med plan 2024 - 2025 för Kungsörs 
kommun och kommunfullmäktiges mål 2023 - Skattesats 2023 
KS BB 2022-10-31 § 9 Budget och mål 2023 
KSF tjänsteskrivelse 2022-11-07 beslut om skattesats 2023 
KS 2022-11-14 § 263 Skattesats 2023 
KF 2022-11-14 § 48 Skattesats 2023 
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Sida 
1 (2) 

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

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Budget 2023 med plan 2024 - 2025 för Kungsörs 
kommun och kommunfullmäktiges mål 2023  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

• anta budget 2023 med ramfördelning till nämnderna enligt 
föreliggande förslag innebärande ett budgeterat positivt resultat totalt 
för Kungsörs kommun med 6 425 tkr, 

• anta förslaget till investeringsbudget 2023 innebärande att 
nettoutgifterna för kommunen uppgår till 15 016 tkr år 2023, 

• besluta att målen för verksamheterna för en god ekonomisk 
hushållning 2023 är följande: 
- Minst 78 procent av alla pojkar och flickor i årskurs 9 ska vara behöriga till 

yrkesprogram på gymnasiet vårterminen 2023. 
- Energiförbrukningen och miljöpåverkan i övrigt ska minska 2023. 
- Allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar ska öka. 

• besluta att de finansiella målen för en god ekonomisk hushållning 
2023 är följande: 
- Kommunens resultat ska minst uppgå till 1,0 procent av skatteintäkter och 

generella statsbidrag vid årets slut. 
- Kommunkoncernens låneskuld ska inte öka och därför uppgå till högst 781 

miljoner kronor vid årets slut. 
- Kommunens självfinansieringsgrad av årets investeringar ska vara minst 100 

procent. 
- Kommunkoncernens kassalikviditet ska vara högre än 100 procent. 

• fastställa internräntan till 1,25 procent, 
• fastställa borgensavgiften till 0,40 procent, 
• i övrigt anta föreliggande förslag till budget 2023 med plan för 

2024–2025. 
  
 

Beslutsunderlag 
Budgetdokument med förslag till budget 2023 och plan 2024-2025 
KS BB 2022-03-14 § 3 Budget 2023 med plan 2024 - 2025 för Kungsörs 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-12-05 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/11 
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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kommun och kommunfullmäktiges mål 2023 Skattesats 2023 
KS BB 2022-04-11 § 4 Budget 2023 med plan 2024 - 2025 för Kungsörs 
kommun och kommunfullmäktiges mål 2023 Skattesats 2023 
Budget 2023 med plan 2024 - 2025 för Kungsörs kommun och 
kommunfullmäktiges mål 2023Skattesats 2023 
Särskilt yttrande gällande KS budget 
SN 2022-04-26, § 32 Budget 2023-2025 inklusive mål 2023 
KS 2022-04-25 § 89 Kommunstyrelsens Budget 2023 med plan 2024 - 2025 
BUN 2022-05-02 § 38 Budget 2023 
Kungsör Kommunstyrelsens budgetberedning (2022-05-09 KS BB §5) 
KS BB 2022-05-24 § 6 Budget 2023 med plan 2024 - 2025 för Kungsörs 
kommun och kommunfullmäktiges mål 2023Skattesats 2023 
BUN 2022-05-23, § 42 Budget 2023 
KS BB 2022-08-15 § 7 Budget 2023 med plan 2024 - 2025 för Kungsörs 
kommun och kommunfullmäktiges mål 2023Skattesats 2023 
BUN 2022-08-24 § 71 Budgetförutsättningar 2023 - Uppdrag från budget- 
och bokslutsberedningen - prioritera  verksamheten utifrån befintlig ram 
BUN 2022-09-28 § 81 Budget 2023 med plan 2024 - 2025 för Kungsörs 
kommun och kommunfullmäktiges mål 2023 - Skattesats 2023 
KS BB 2022-10-31 § 9 Budget och mål 2023 
KSF tjänsteskrivelse 2022-11-07 beslut om skattesats 2023 
KS 2022-11-14 § 263 Skattesats 2023 
KF 2022-11-14 § 48 Skattesats 2023 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 
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Mål och budget 2023  

med ekonomisk plan för 2024 - 2025  
För Kungsörs kommun och kommunägda bolag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutad av kommunfullmäktige 19 12 22 
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Inledning  
 

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

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

Så styrs Kungsör 
Kungsör styrs genom politiska beslut i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder. 
Kommunfullmäktige är Kungsör kommuns högsta beslutande organ. De 31 ledamöterna utses 
i allmänna val, som sker vart fjärde år. Under denna mandatperiod är det Socialdemokraterna, 
Centern och Västerpartiet som är i majoritet.  

Dokumentet du läser nu, Mål och budget 2023, beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå 
och de ekonomiska förutsättningarna som finns för kommunens verksamheter och 
kommunägda bolag.  
 
Normalt beslutas Mål och budget i juni för att sedan kompletteras och beslutas på nytt i 
november föregående år. År 2022 var ett valår som påverkat arbetet och gjort att Mål och 
budget för 2023 antogs först i december 2022. 
 
Kungsörs kommun arbetar med resultatstyrning, vilken syftar till att, utifrån ett 
helhetsperspektiv, stödja verksamheterna att förbättra tjänsterna till medborgare, brukare och 
kunder 
 

Mandatfördelning i Kungsörs Kommunfullmäktige 2023–2026 
   

Parti Mandat, st. 

Socialdemokraterna 11 

Sverigedemokraterna 7 

Moderaterna 5 

Centerpartiet 3 

Liberalerna 1 

Vänsterpartiet 2 

Kristdemokraterna 2 

Totalt 31 
 
Kungsörs styrmodell 

Sida 64 (262)



4 
 
 

 
Styrningen består av tre delar: 

1. Planering 
2. Uppföljning och analys 
3. Åtgärder 

 

 
VAD som ska uppnås på lång sikt beskrivs i Kungsörs kommuns vision och i fem långsiktiga 
kommunfullmäktigemål, vilka tar avstamp i de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 
2030 och Västmanlands regionala utvecklingsstrategi. För att veta att utvecklingen går i 
avsedd riktning har varje kommunfullmäktigemål ett eller flera nyckeltal kopplade till sig.    
 
Vid behov kan även fullmäktige besluta om riktade mål till nämnder och styrelser.  
 
Utifrån kommunfullmäktiges mål arbetar sedan nämnder och bolagsstyrelser fram sina 
verksamhetsplaner och därefter beskriver verksamheterna HUR de, via sina 
verksamhetsplaner, ska arbeta för att nå målen.  
 
Utvecklingen och resultaten följs upp två gånger per år. 
 
Kommunens vision och ledord 
Vårt Kungsör är den naturnära attraktiva Mälarkommunen, där vi med öppenhet och 
kreativitet får människor och företag att mötas och växa.   
 
Öppenhet 
Vi är stolta över vårt Kungsör. Vi uppmuntrar och värnar om varandra med en öppen och 
positiv attityd. Olikhet och mångfald ser vi som en tillgång. Det finns möjlighet för alla att 
vara delaktiga och påverka vår framtida utveckling. 
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Kreativitet 
I samverkan får vi saker att hända i ett Kungsör där både människor och företag växer. I ett 
kreativt klimat skapar vi engagemang och framåtanda. Långsiktiga lösningar, i takt med 
omvärldens förändring, bidrar till kommunens hållbara utveckling. Här tar vi tillvara idéer 
och kompetenser i en innovativ miljö som skapar fördelar och framgång. 

Närhet 
Vår kungliga livsmiljö är valet för den som vill leva hållbart och tryggt i den lugna orten eller 
på landsbygden. Kungsör är en plats där man vill vara. Här är det nära till Mälaren, natur och 
friluftsliv, och det är enkelt att skapa en aktiv fritid. Vårt attraktiva och variationsrika boende i 
Mälardalen är en styrka där goda kommunikationer gör det möjligt att ta tillvara andra städers 
kvaliteter. 

  
Ägardirektiv 
Kommunfullmäktige beslutar om ägardirektiv som gäller som styrdokument för kommunens 
helägda bolag. I dessa direktiv beslutas om vad de kommunala bolagen ska göra för att nå de 
kommunala målen, både på kort och lång sikt. Även principiellt viktiga frågor för kommunen 
styrs genom ägardirektiven. 
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
 
Under året som varit har flera stora händelser inträffat. Vi har ett krig i närområdet som har 
påverkat oss mycket i olika former. I och med detta har så har kostnadsläget för många 
tjänster skenat iväg men även kostnaderna för el och drivmedel. 
 
Inflationen har även den skjutit i höjden så våra medborgare får mindre för sina pengar och 
framför allt påverkar de ökande matvarupriserna våra medborgare. 
 
I och med detta så har vi haft ett tufft jobb med att få ihop en budget som skall räcka till för 
vår välfärd. Vi vet att det finns stora behov både inom skolan och omsorgen. 
Vi har jobbat intensivt med att vara en attraktiv kommun och målet är att detta arbete skall 
fortsätta. Vi vet att det kommer bli utmanande år 2023 och 2024 och vi ska göra allt vi kan för 
att Kungsör skall vara i framkant i olika verksamheter men i framtiden kommer prioriteringar 
behöva göras. 
 
Avslutningsvis vill jag skicka en hälsning till all vår personal inför 2023 och tacka för det 
goda arbete som utförs. 
 
 
Mikael Peterson 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Nuläge och framtida utmaningar 
 
Kungsörs kommun är inne i en positiv och expansiv utvecklingsfas. Arbetet med att ta fram 
nya detaljplaner för ett varierat bostadsutbud fortsätter och Kungsör ska vara en attraktiv plats 
att bo, verka och vistas i. Samtidigt står även Kungsör inför utmaningen att allt färre ska 
försörja allt fler, detta i kombination med ökade krav och förväntningar på våra verksamheter. 
Politiker ska styra och prioritera och förvaltningarna ska verkställa beslut och bedriva 
verksamhet så effektivt som möjligt. Det jobb som behöver göras nu och framöver behöver 
ske med befintliga resurser där medborgarnas och brukarnas perspektiv är i fokus.   
 
Det innebär att kommunen därför också ska planera för och kontinuerligt implementera 
digitala lösningar som möjliggör nya, kvalitativa och effektiva arbetssätt som gynnar våra 
medborgare och brukare. 
 
 
Ekonomi och kvalitet 
 
De tjänster som kommunen levererar ska hålla god kvalitet och skapa nytta för medborgaren. 
Kommunens ledning och medarbetare planerar, följer upp och analyserar och vidtar åtgärder 
för att förbättra verksamheterna. En förutsättning för att kunna göra detta är att det finns 
tydliga processer och stöd att tillgå. En annan förutsättning är att kommunen har ordning och 
reda i ekonomin.  
 
Positiva ekonomiska resultat behövs för att ge en långsiktig stabilitet i finansieringen av 
kommunens verksamheter och för att möjliggöra särskilda satsningar eller klara av 
oförutsägbara händelser. Budgeten är en ram för de ekonomiska resurser som finns att tillgå 
för att skapa bästa möjliga verksamhet, där det blir mer angeläget att integrera förväntade 
kostnadsökningar och vara beredd på att omdisponera medel mellan nämnderna. För att uppnå 
en god ekonomistyrning krävs en ekonomi som är väl integrerad med styrningen av 
verksamheten och att det sker en systematisk uppföljning av kostnaderna.   
 
 
Medarbetare är den viktigaste resursen 
Att det finns rätt kompetens inom kommunens och bolagens verksamheter samt medarbetare 
som stannar är viktigt för att hålla god kvalitet och kontinuitet i kommunens verksamheter. 
För att klara kompetensförsörjningen behöver kommunen fortsätta arbeta med 
arbetsgivarvarumärket. Kommunen behöver behålla, attrahera och rekrytera medarbetare 
genom goda arbetsvillkor, bra arbetsmiljö och starkt ledarskap. Förändrade krav med 
anledning av den demografiska utvecklingen gör att vi behöver effektivisera och tydliggöra 
processer och fortsätta arbeta med ledarskap och goda arbetsvillkor. Arbetet med 
medarbetarskap ska utvecklas och stärkas. 
 
  

Sida 68 (262)



8 
 
 

Bygga, bo och pendla 
Kungsörs äldre befolkning ökar vilket ställer krav på ökat byggande av varierande 
bostadsformer i en trivsam och trygg miljö. Det innebär ett fortsatt arbete med att ta fram 
detaljplaner, utveckling av infrastruktur och goda kommunikationer. 
 
För att underlätta arbets- och studiependling på ett enkelt och tryggt sätt ska kommunen 
tillsammans med andra aktörer planera för ett långsiktigt trafiksystem som bidrar till ett ökat 
hållbart resande, effektiva godstransporter, minskade utsläpp, och förbättrad folkhälsa. 
 
Kommunen ska fortsätta bygga ut gång- och cykelvägnätet för att öka trafiksäkerheten för 
oskyddade trafikanter och möjliggöra för kommunens invånare att gå eller cykla till viktiga 
målpunkter som exempelvis förskola, skola, vårdcentral och fritidsanläggningar. 
 
 
Perspektiven som genomsyrar hela kommunkoncernens 
arbete 
 
Jämställdhet  
Förvaltningarna fortsätter utveckla metoder för att säkerställa att jämställdhetsperspektivet är 
med tidigt i planeringen, samt i uppföljningen av verksamheter. Kungsörs kommun som 
arbetsgivare arbetar aktivt med att främja kvinnors och mäns lika rätt om arbete, anställnings- 
och arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. 
 
Barns rättigheter 
Förvaltningarna fortsätter utveckla metoder för att säkerställa att barnperspektivet är med 
tidigt i planeringen, samt i uppföljningen av verksamheter.  
 
Miljö 
Miljöperspektivet ska genomsyra hela kommunkoncernen som har ett ansvar för hållbar 
utveckling och att uppnå de nationella miljömålen samt de globala målen i Agenda 2030. 
Fortsatt utvecklingsarbete med befintliga planer, som livsmedels- och avfallsplan, samt 
framtagande av nya relevanta planer inom miljöområdet behövs.  
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Kommunfullmäktiges mål 2023 
 
Hållbara städer och samhällen  
Kommunstyrelsen, Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kungsörs 
Kommunteknik AB, Kungsörs Vatten AB och Kungsörs fastighets AB. 
 
Beskrivning av mål: Kungsör är inne i en mycket positiv och expansiv utvecklingsfas som 
fler väljer att flytta till. För att stärka Kungsör som en attraktiv plats för både befintliga 
invånare och potentiella inflyttare ska platsvarumärket stärkas i syfte att utveckla och stärka 
Kungsör.  
 
För att gå i takt med befolkningsutvecklingen ska kommunen tillsammans med bolagen 
fortsätta att planera för och bygga hållbart med ett varierat bostadsutbud där det finns något 
för alla. I Kungsör ska medborgaren känna att den har en trygg tillvaro. När kommunen växer 
ökar efterfrågan på kollektivtrafik och en god infrastruktur.  
 
För att Kungsör ska vara en attraktiv kommun att bo i och för att näringslivet ska kunna 
rekrytera rätt kompetens behövs det bra kommunikationer till pendlingsorter.  
 
Kungsör har ett starkt näringsliv och ska fortsatt arbeta aktivt med att öka sysselsättningen för 
att möjliggöra för alla att bidra till en hållbar kommun, genom bland annat fler arbetstillfällen. 
Näringslivet och Arbetsförmedlingen ska fortsatt samverka för att minska arbetslösheten.   
 
Målet har koppling till målområdet Ett välmående Västmanland och Ett nyskapande 
Västmanland genom hållbar tillväxt samt delmålen om ökad trygghet, balans på 
bostadsmarknaden och öka andelen sysselsatta, i Västmanlands Regionala Utvecklings 
Strategi (RUS). 

 
Riktade nämnd- och styrelsemål inom hållbara städer och samhällen 
 
➢ Minska kommunens miljöpåverkan (alla nämnder och bolag). 

 
Beskrivning: Att minska kommunens miljöpåverkan och utsläpp kan göras på en mängd 
olika sätt i olika delar av våra verksamheter och det är när vi jobbar mot samma mål från 
olika håll som vi får effekt av vårt arbete. Det kan exempelvis handla om val av 
transportmedel, matsvinn, återbruk, avfall, energiförbrukning, våra inköp, materialval och 
arbetssätt. Det kan även handla om att Kungsörs kommun skapar förutsättningar för 
medborgarna och näringslivet att minska sin miljöpåverkan. 

Följs upp via nyckeltalen: Utfall (år) Målvärde 
2023 

Målvärde 
2024 

Målvärde 
2025 

Invånare totalt, antal.  8 758 
(2022.06) 

 8 805  8 860 9 000 

Förvärvsarbetande invånare 20–64 år, andel 
(%) 

77,3 (2020) 
 

78% 79% 80% 

Utsläpp av kväveoxider (Nox), totalt, kg/inv. 15,6 (2020) 15,3 14,8 14,3 

Följs upp via nyckeltalen: Utfall 
(år) 

Målvärde 2023 

Körda mil på bensin eller diesel, andel (%) Okänt Minska utifrån utgångsvärdet 
Verksamheter med möjlighet till källsortering, andel Okänt Öka utifrån utgångsvärdet 
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God utbildning för alla  
Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen och Socialnämnden. 
 
Beskrivning av mål: Barns utbildning är central för att vårt samhälle ska 
kännetecknas av kunskap, demokratiska värderingar och likvärdighet. Alla elever 
ska må bra i skolan, ha en trygg skolgång och klara grundskolan.  
 
Kungsörs kommun ska arbeta med att främja elevers skolgång genom att öka 
kunskapsresultaten. För att klara detta ska kommunen arbeta med tidiga och förebyggande 
insatser för eleverna där även kontakten med vårdnadshavare är viktigt.  
 
Vuxenutbildningen är viktig i arbetet med god utbildning och för kompetensförsörjningen. 
För att med tiden minska arbetslösheten behöver kommunen stötta med utbildning för vuxna 
som gör att de på sikt har en egen försörjning. Företagarna är viktiga i arbetet.  
 
Målet har koppling till målområdena Ett välmående Västmanland och Ett nyskapande 
Västmanland genom hållbar tillväxt samt delmålen om ökad trygghet och öka andelen elever 
som fullföljer sina studier med godkända resultat, i Västmanlands Regionala Utvecklings 
Strategi (RUS). 

 
Riktade nämnd- och styrelsemål inom  
 
➢ Vårterminen 2023 ska minst 78% av alla pojkar och flickor i åk 9 vara behöriga till 

yrkesprogram på gymnasiet (BUN). 
 

Beskrivning: För att vara behörig till ett yrkesprogram ska eleven ha fått lägst betyget E i 
svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik samt fem andra ämnen. Målet följs 
upp via nyckeltalet ovan: Elever åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, lägeskommun, 
andel (%) 

 
 
 
  

Följs upp via nyckeltalen: Utfall 
(år) 

Målvärde 
2023 

Målvärde 
2024 

Målvärde 
2025 

Åk 5, Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat ” helt 
och hållet” eller ”till stor del”, (%) 

70% 
(2022) 
 

72% 80% 84% 

Åk 8, Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat ” helt 
och hållet” eller ”till stor del”, (%) 

71% 
(2022) 
 

73% 75% 79% 

Elever åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
lägeskommun, andel (%) 

71,8 % 
(2022) 
 

78% 79% 80% 

Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal 
grundskola åk 1-9, andel (%) 

79,9% 
(2021) 
 

82% 83% 84,4% 
 

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) 30,2% 
(2021) 
 

31,4% 32,2% 33% 
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God hälsa och välbefinnande  
Socialnämnden, Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden och Kungsörs 
fastighets AB. 
 
Beskrivning av mål: För att ha förutsättningar att klara vardagens krav och 
förverkliga drömmar behöver alla må bra. Att växa upp under goda förutsättningar, i en familj 
med goda livsvillkor, påverkar barn och ungas hälsa och utveckling positivt både här och nu 
men även senare i livet. Kungsörs kommun ska aktivt arbeta för att alla ska må bra. 
 
Kungsör har idag god service till äldre vilket ska bevaras och förbättras, det ska finnas 
tillgängliga aktiviteter och mötesplatser för att öka tryggheten och bibehålla äldres psykiska 
och fysiska hälsa. Samlingslokaler, stöd i hemmet, boendelokaler som främjar hälsa och 
självständighet är viktiga delar för att alla invånare ska trivas. Arbetet med civilsamhället och 
kopplingen till den regionala strategin för folkhälsa är viktig för att få kraft i folkhälsoarbetet 
med ett särskilt fokus på ungas hälsa där forskning visar att idrott, rörelse och engagemang är 
viktigt för att öka välmående.  
 
Våld i nära relationer är ett allvarligt brott, ett folkhälsoproblem och ytterst ett brott mot de 
mänskliga rättigheterna och vi ser att det ökar. Kungsörs kommun ska fortsatt arbeta aktivt 
med att våld aldrig ska förekomma och det förebyggande arbetet mot våld i nära relation ska 
stärkas. 
 
Målet har koppling till målområdet Ett välmående Västmanland och delmålen om att öka 
tryggheten, minska andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll samt öka andelen barn och 
vuxna som anger att deras hälsa är bra eller mycket bra, i Västmanlands Regionala 
Utvecklings Strategi (RUS). 
 
 

Följs upp via nyckeltalen: Utfall 
(år) 

Målvärde 
2023 

Målvärde 
2024 

Målvärde 
2025 

Brukarbedömning särskilt boende – helhetssyn, andel (%) 43% 
(2022) 
 

84% 85% 86% 

Brukarbedömning hemtjänst - helhetssyn, andel (%) 85% 
(2022) 
 

92% 93% 94% 

Deltagartillfällen idrottsföreningar, antal/invånare 7-20 år 16,7 
(2020) 
 

17.2 17.7 18.2 

Andel nämnder och bolag som har en implementerade 
rutiner för att hantera misstanke om våld i nära relation 

0% 
(2021) 
 

50% 75% 100% 

Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta familjer, andel (%) 13,3% 
(2020) 
 

11,2% 10,5% 9,8% 
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Goda arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  
Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kungsörs 
Kommunteknik AB, Kungsörs Vatten AB och Kungsörs fastighets AB. 
 
Beskrivning av mål: Detta är ett inåtriktat mål som pekar på de förutsättningar som 
är nödvändiga för att organisationen ska kunna skapa värde för invånare, brukare och 
kunder.  Kungsörs kommuns viktigaste resurs är medarbetarna med deras kompetens.  
Arbetet med goda arbetsvillkor behöver fortsätta och för att kunna arbeta förebyggande ska 
utvecklingen för sjukfrånvaro följas upp. Medarbetarenkäten ska genomföras återkommande 
för att ge en indikation på hur organisationen mår och om arbetet känns meningsfullt.  
 
Perspektivet jämställdhet ska genomsyra hela Kungsörs kommun och bolagen och 
organisationen ska ha konkurrenskraftiga och jämlika löner. I det arbetet blir 
lönekartläggningarna en viktigt del. Arbetet mot upplevd diskriminering ska fortsätta. 
 
Hållbar utveckling kräver smarta arbetssätt, medarbetare som mår bra, kommunikation, 
kvalitet, god service och tillgänglighet. Organisationen ska använda digital teknik som frigör 
resurser för att höja kvalitet inom andra områden.  
 
Ekonomiskt tillväxt är ett produktions-mått, t.ex. ett lands bruttonationalprodukt (BNP). 
Kommunen ska bidra till den ekonomiska tillväxten genom att iordningsställa industrimark så 
att fler företag kan etablera sig i kommunen och skapa arbetstillfällen. Men det är också 
viktigt att tillväxten sker på ett hållbart sätt utifrån miljömässiga och sociala faktorer. 
 
Målet har koppling till målområdet Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt och 
delmålen om att öka sysselsättningen samt god ekonomisk utveckling, i Västmanlands 
Regionala Utvecklings Strategi (RUS). 
 

 
  

Följs upp via nyckeltalen: Utfall (år) Målvärde 
2023 

Målvärde 
2024 

Målvärde 
2025 

Hållbart medarbetarengagemang HME – Totalindex 78 
(2021) 
 

82 83 84 
 

Heltidsanställda tillsvidareanställda, kommun, andel (%) 
 

 73,7% 
(2022.08) 
 

Öka 
utifrån 
utfallet 
31/12 
2022 

Öka 
utifrån 
utfallet 
31/12 
2023 

Öka 
utifrån 
utfallet 31/12 
2024 

Ny industrimark (planlagd mark), kvm 0 kvm 
(2022) 

0 kvm 0 kvm 30 000 kvm 
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Hållbar konsumtion och produktion  
Kommunstyrelsen, Kungsörs Kommunteknik, Socialnämnden, Barn- och 
utbildningsnämnden, Kungsörs Vatten AB och Kungsörs fastighets AB. 
 
Beskrivning av mål: Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor 
och tjänster är en nödvändighet för att minska negativ påverkan på klimat och miljö samt 
människors hälsa. Det är en tvärgående fråga och olika verktyg och åtgärder, på olika nivåer 
och av olika aktörer behövs där utbildning och information är två hörnstenar. Kungsör har och 
ska fortsatt ha ett stort miljöfokus och behöver utveckla regelbundna mätningar av exempelvis 
matsvinn, ekologiska- och lokala livsmedel, fordon och transporter.  
 
Ett sätt att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster är att öka återanvändningen. 
Genom att återanvända produkter behövs inte nya resurser tas från jorden. Därför ska 
Kungsörs kommun utveckla ett system för cirkulär ekonomi för kommunen och bolagen.  
 
Kungsör ska fortsätta arbeta och utveckla hållbara byggnader som främjar medvetna val av 
byggnadsmaterial och hur de ska hanteras. Genom att välja SundaHus eller likvärdigt ska 
kommunen säkerställa att de material som används har mindre klimatpåverkan och håller 
länge. För att skapa långsiktigt värdefulla byggda miljöer ska kommunen inom 
ramavtalsupphandlingar bli bättre på att ställa miljökrav.  
 
Målet har koppling till perspektivet hållbar utveckling i Västmanlands Regionala Utvecklings 
Strategi (RUS). 
 

 
Riktade nämnd- och styrelsemål 
 
➢ Minska energiförbrukningen (alla nämnder och bolag). 

 
Beskrivning: Det finns många sätt att minska energianvändningen och flera tekniker som 
ger samma nytta men använder mindre el, värme eller bränsle. Vi behöver minska 
energiförbrukningen för att på sikt bidra till att utsläpp av bland annat koldioxid, 
kväveoxider, svaveldioxid och partiklar minskar. Vi behöver även minska 
energiförbrukningen för att minska kommunkoncernens kostnader. Målet följs upp via 
nyckeltalet ovan: Energianvändning lokaler för kommunen, gradjusterad. 

  

Följs upp via nyckeltalen: Utfall (år) Målvärde 
2023 

Målvärde 
2024 

Målvärde 
2025 

Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare 562 kg 
(2020) 
 

540 kg 530 kg 520 kg 
 

Energianvändning lokaler för kommunen, gradjusterad -8,4% 
(2022.08) 
 

Minska 
utifrån 
utfallet 
31/12 
2022 

Minska 
utifrån 
utfallet 
31/12 
2023 

Minska 
utifrån 
utfallet 31/12 
2024 

Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel 
(%) 
 

27% 
(2021) 

30% 33% 35% 
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➢ Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar (alla nämnder och bolag).  
 
Beskrivning: Hur vi lever våra liv och vilken livsstil vi har påverkar både vårt eget 
välbefinnande och hälsa men det får även effekter på världens klimat. Vad vi väljer att äta, 
vilka saker vi köper, hur vi bor, var vi jobbar och hur vi spenderar vår fritid lämnar 
ekologiska avtryck i miljön. För att bidra till en hållbar livsstil behöver vi säkerställa att 
Kungsörs invånare har den information och medvetenhet som behövs för att göra hållbara 
livsstilsval. 
 

 
 
 
  

Följs upp via nyckeltalet: Utfall (st.) Målvärde 
2023 

Antal genomförda insatser, riktade till allmänheten, i syfte 
att öka deras kunskap om hållbara livsstilar 

0 8 
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Finansiella mål 
 
Enligt kommunallagens bestämmelser ska kommunfullmäktige i budgeten ange finansiella 
mål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning innebär 
att varje generation själv ska bära kostnaderna för det den konsumerar.  
 
De finansiella målen är: 
➢ Kommunens resultat ska minst uppgå till 1,0 procent av skatteintäkter och 

generella statsbidrag vid årets slut 2023. 
 
Beskrivning: Resultatnivån hålls nere 2023 för att minimera inflationens effekter på 
de kommunala verksamheternas budgetramar. För att inte urholka förmögenheten 
behöver kommunen höja resultatnivån till 3,0% på sikt för att möjliggöra nödvändiga 
investeringar, vilka bör finansieras med egna medel. 
 

➢ Kommunkoncernens låneskuld ska inte öka år 2023 och därför uppgå till högst 
781 miljoner kronor. 
 
Beskrivning: Låneskulden förväntas öka i och med byggnationen av ett nytt 
trygghetsboende 2024–2025. För att dämpa effekterna av kostnadsökningarna 
kommande år bör låneskulden inte öka 2023. 

 
➢ Kommunens självfinansieringsgrad av årets inventeringar ska vara minst 100%. 

 
Beskrivning: Med självfinansieringsgrad avses förmågan att betala investeringar med 
egna medel. Om självfinansieringsgraden är mer än 100% har kommunen finansierat 
investeringarna utan att ianspråkta sparade eller lånade medel. 
 

➢ Kommunkoncernens kassalikviditet ska vara högre än 100%. 
 
Beskrivning: Kassalikviditet är ett mått på kortsiktig betalningsförmåga. Den 
beräknas som omsättningstillgångar exkl. lager och pågående arbeten i procent av 
kortfristiga skulder. I och med att kostnaderna förväntas öka mer än intäkterna nästa år 
är det viktigt att följa kommunens och bolagens kassaflöden.   

 
Följs upp via nyckeltalen: Utfall (år) Målvärde 

2023 
Målvärde 
2024 

Målvärde 
2025 

Kommunens resultat av skatteintäkter och 
generella statsbidrag, (%) 
 
 

3,8% 
(2022, 
prognos) 
 
2,5%  
(2021) 

1,0% 2,0% 3,0% 
 

Kommunkoncernens låneskuld  
 

781 
miljoner 
(2022) 

781 
miljoner 

831 
miljoner 

881 
miljoner 

Kommunens självfinansieringsgrad av 
investeringar  
 

120% 
(2021) 

100% 100% 100% 

Kommunkoncernens kassalikviditet 
 

107% 
(2021) 

>100% >100% >100% 
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Ekonomiska förutsättningar 
 
Ekonomisk utblick 
Prognososäkerheten är stor på grund av överraskande inflationsökningar och brant stigande 
marknadsräntor. Det går inte att förutse när och på vilken nivå utvecklingen avstannar, men 
flertalet prognosmakare är överens om att tiden med extremt låg inflation och låga räntor är 
förbi.  
 
Rysslands anfallskrig mot Ukraina och nedstängningen av stora delar av Kina för att minska 
smittspridningen av Covid-19, bidrar starkt till de sämre marknadsutsikterna. Sveriges 
ekonomiska tillväxttakt var mycket hög 2021, vilket bidrar till en betydande uppräkning av 
skatteunderlaget 2022, men från och med 2022 är tillväxttalen synligt dämpade och utrymmet 
för en fortsatt expansion av sysselsättningen ser ut att krympa. Det som bidrar till 
skatteunderlagsutvecklingen framöver är lön- och pensionsökningar, som kommunerna även 
belastas med på kostnadssidan. Det nya pensionsavtalet tillsammans med 
inflationsuppräkningar ger kommunen 18 miljoner i ökade kostnader år 2023. 
 
Det nya kostnadsläget genererar högre personalkostnader och alla avtal som index-uppräknas 
förväntas fördyras eftersom inflationen biter sig fast på höga nivåer. Det kommer även bli 
betydligt dyrare att investera, vilket får effekter på prognoser för nybyggnationer och 
befolkningsframskrivningar i enskilda kommuner. Precis som SKR skriver i sitt cirkulär 
22:15 från den 28 april 2022 är den reala skatteunderlagsutvecklingen negativ. Det innebär att 
de högre skatteintäkterna inte innebär någon reell resursförstärkning eftersom kostnaderna 
ökar mer. 
 
Regeringen meddelade den 8 november att kommunsektorn tillförsäkras 6 miljarder kronor 
extra genom en utökning av de generella statsbidragen. Det innebär dessvärre endast att den 
nominella nivån på de generella statsbidragen 2022 bibehålls även 2023. Det fanns flera 
bidragsposter som förra regeringen planerade avveckla under 2023, men dessa får stå kvar ett 
år till. Det gör att även de riktade statsbidragen nästa år är nominellt sett 6 miljarder högre än 
vad sektorn tidigare kunde ha räknat med. Eftersom inflationen är så hög innebär det ändå en 
kraftig urholkning av köpkraften. 
 
Den kraftiga urholkningen av skatteunderlaget tvingar kommunen att minska sina kostnader 
med 3,5 procent i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag. Genom att inkludera 
resultaten efter försäljningen av tomterna på Runnabäcken i budgeten åren 2023–2024, skapas 
en krockkudde för den kommunala verksamheten att anpassa sig till det nya kostnadsläget 
successivt. I och med detta halveras behovet av kostnadsminskningar 2023 till ca. 12 miljoner 
kronor i stället för ca. 24 miljoner kronor.  
 
Resursförstärkningar i budgeten 
Att inflationen sköt i höjden var det inte många som förutsåg och Riksbanken skrev i sin 
penningpolitiska rapport, så sent som i februari 2022, att reporäntan troligen skulle höjas först 
andra halvåret 2024. I april 2022 höjde banken räntan till 0,25 procent och i november 2022 
har den hunnit bli 2,50 procent. Det har gått väldigt snabbt och marknaden börjar så sakteliga 
prisa in rätt nivåer, vilket de har haft mycket svårt med under 2022. Det medför att 
kommunkoncernens räntekostnader kommer att öka väsentligt, eftersom hela den samlade 
skuldportföljen på närmare 800 miljoner kronor har kortare räntebindning än 6 månader.  
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Med anledning av ränteutvecklingen tillskjuter kommunen en extra hyreskompensation till 
Kungsörs KommunTeknik AB genom att de tillåts höja hyrorna med 22 procent. För att 
hantera likviditetsbelastningen till följd av den negativa reala skatteunderlagsutvecklingen och 
samtidigt begränsa nyupplåningen, behöver den långsiktiga planen för investeringar justeras 
ner.  
 
I budget 2023 sker uppräkning av priser och löner med de procentsatser som SKR 
rekommenderar, dvs. 4,5 procent för priser och 3,1 procent för löner. Dessutom ges 
kompensation för höjt personalomkostnadspålägg från 39,25 procent 2022 till 44,53 procent 
år 2023. Ytterligare volymförstärkningar tilldelas Socialnämnden med 6,2 miljoner och Barn- 
och utbildningsnämnden med 1,4 miljoner. 
 
Det finns många osäkerhetsfaktorer än så länge – inflationen, utfallet av lönerörelsen, 
styrräntan och befolkningsutvecklingen är några av de tyngsta. Men i och med att kommunen 
har omfattande försäljningar av exploateringstomter på gång 2023–2024 dämpas behovet av 
besparingar avsevärt i Kungsörs kommun dessa år.  

Sida 78 (262)



18 
 
 

 
Budget 2023 och plan för 2024–2025 
 
Resultatbudget 
 

 
 

Verksamhetens nettokostnader 613 927 647 373 676 382 707 834
Avskrivningar 7 897 8 591 9 346 10 167
Verksamhetens nettokostnader 621 824 655 964 685 728 718 002

Skatteintäkter -404 492 -431 207 -450 781 -469 394
Kommunalekonomisk utjämning -217 155 -233 193 -245 573 -256 099
Summa skatteintäkter o utj -621 647 -664 399 -696 354 -725 493

Finansiella intäkter -4 215 -4 615 -4 615 -4 615
Finansiella kostnader 1 166 6 626 4 859 5 207
Finansnetto -3 049 2 011 244 592
Resultat före extraordinära poster -2 872 -6 425 -10 382 -6 900

Extraordinära poster 0 0 0 0

ÅRETS RESULTAT -2 872 -6 425 -10 382 -6 900
Resultat 1 % av skatter o bidrag -6 644 -6 964 -7 255
Utrymme till 1 %-resultat -219 3 419 -355
Investeringsutrymme kommunen 100 % självfinansieringsgrad15 016 19 728 17 067

Budget 2024 Budget 2025Budget 2023(tusen kronor) Budget 2022
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Nämndernas ramar 

 
 
  

Nämnd (tusen kronor) Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025

Barn- och utbildningsnämnden 235 697 236 188 241 039 240 840

Socialförvaltningen 263 161 269 623 274 387 273 160

Kommunstyrelseförvaltningen 69 233 91 111 96 095 99 843

VMKF 3 140 3 740 3 740 3 740

VMMF 3 777 4 229 4 229 4 229

Räddningstjänsten 6 858 7 635 7 635 7 635

Överförmyndarnämnden 1 268 1 268 1 268 1 268

KKTAB beställning 17 002 19 609 19 609 19 609

Exploatering Runnabäcken2 -12 086 -15 418 270

Summa nämnder 600 137 621 317 632 585 650 594

Intern finans 13 790 26 056 43 797 57 241

Driftsbudget totalt 613 927 647 373 676 382 707 834
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Balansbudget 

  

(Tusen kronor) Utfall Budget Budget
2021 2022 2023

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekn.anläggn. 150 217 154 658 148 117
Maskiner och inventarier 19 501 30 000 32 095
Finansiella anläggningstillgångar exkl. 
infrastruktur

125 929 104 748 126 382

Summa anläggningstillgångar 295 647 289 406 306 594
Bidrag statlig infrastruktur 6 577 6 252 5 897
Omsättningstillgångar
Förråd, lager, exploatering 1 078 700 7 078
Kortfristiga  fordringar 62 115 48 000 50 000
Kortfristiga placeringar 112 912 92 000 112 912
Kassa och bank 215 756 187 120 176 486
Summa omsättningstillgångar 391 861 327 820 346 476

SUMMA TILLGÅNGAR 694 085 623 478 658 967

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital 341 583 324 128 351 463
därav årets resultat 15 195 3 128 6 425
Summa Eget Kapital 341 583 324 128 351 463

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 75 614 73 780 77 861
Andra avsättningar 0 0 6 962
Summa avsättningar 75 614 73 780 84 823

Skulder
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 276 888 225 570 222 681
Summa skulder 276 888 225 570 222 681

SUMMA EGET KAPITAL

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 694 085 623 478 658 967
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Investeringsbudget 

 
  

Budget 
2022

Budget 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Maskiner kost och städ 70 70 70
Totalt Kommunstyrelseförvaltningen 0 70 70 70
Belysning Kungsör 400 400 400
Gc-väg Kungsringen 1 500
Gc-väg Frejgatan Kung Karl 350
Gc-väg Centralvallen 250
Gbl utbyte av högtrycksnatrium 800 2 407
Gbl utbyte av mätare till egna skåp 481
Reinvestering asfalt 2 000 2 000 2 000 2 000
Trafikåtgärder tätort 0 250 250
Grönytestruktur/träd 200 200 200
Nya lekplatser (bl.a. KS2020/352 Agnet) 0 400 800
Vägrenovering i samb med VA förnyelse 0 2 000 2 000
Spår och leder (ej Kungsörsleden) 113 113 113
Byggnation Granlidsvägen 0 2 000
Ombyggnation Karlavägen 0 1000
Statlid medfin ej bestämnd åtgärder 0 1 000 1 000
Upprustning staket Hagmarker 500
Infrastruktur Runnabäcken 2 16 730 6 022 330 832
Nybyggnation Skillingeudds T-brygga 1 500
Folkets park KS 2021-08-30 § 160 2 100
Farthinder Fredsgatan KF2022-02-14 §16 50
Cykelväg Torpa Kungsör (KS2016/331) 654 1 890
Totalt beställning av KKTAB 23 324 12 696 13 733 7 482
Inventarier förskolan 300
Inventarier grundskolor 400
IKT infrastruktur förskolor 100
Skolgårdsutrustning förskolor 100
IKT infrastruktur skolor 150
Skolgårdsutrustning skolor 400
Förråd skolgårdar 100
Uteklassrum förskolor 200
Ny förskola Kinnekulle inventarier 2 000
Pott för inventarier 1 200 1 800 1 800
Totalt Barn- och utbildningsnämnden 3 750 1 200 1 800 1 800
IT-infrastruktur 100
Digitala hjälpmedel för trygghet 120
Digitala hjälpmedel för hälsa o aktivitet 88
Digitala hjälpmedel för delaktighet 50
Digitala hjälpmedel självständighet 75
Arbetstekniska hjälpmedel 100
Pott för inventarier 1 050 1 050 1 050
Totalt Socialnämnden 533 1 050 1 050 1 050
Total kommunen 27 607 15 016 16 653 10 402
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Kungsörs organisation 

 
 
Uppdrag och ansvarsområden 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelseförvaltningen svarar bland annat för det interna administrativa stödet i 
organisationen från kansli-, ekonomi- och HR-enheten samt kommunikations- och 
utvecklingsenheten, där även näringslivsenheten ingår. I förvaltningen organiseras dessutom 
fysisk planering, kultur- och fritidsverksamheten samt kost och lokalvård. Kommunstyrelsen 
bevakar även de gemensamma verksamheterna i samverkan med andra kommuner om 
exempelvis upphandling och inköp, lön- och pensionsadministration, IT och telefoni, 
räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd samt energi- och klimatrådgivning. 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens förskoleverksamhet, grundskola och 
vuxenutbildning. Men även verksamhetsområden inom SFI, vägledning, integration, 
gymnasiefrågor, musikskola, skolhälsovård samt fritidsgårdar och förebyggande 
ungdomsarbete. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ingår i ett målstyrt system med 
ett stort lokalt ansvar. Riksdag och regering beslutar om ramarna i lagar och förordningar. 
Kommunen är den så kallade huvudmannen och har tillsammans med rektor huvudansvar för 
verksamheten. Skollag, förordningar och läroplan ska ligga till grund för hur verksamheten 
styrs. 
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Förskola 
Bedriver en pedagogisk verksamhet för barn från ett års ålder och fram till de börjar i 
förskoleklass eller i grundskola. Förskolans uppgift är att lägga grunden för ett livslångt 
lärande och ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. I förskolan får barnen möjlighet att 
utvecklas genom forskande, skapande och lek, både på egen hand, i grupp och tillsammans 
med vuxna. 
 
Grundskola 
Är obligatorisk och skolplikt gäller från förskoleklass till årskurs 9. Verksamheten pågår 
under skolans läsår som delas upp i höst- och vårtermin. Förskoleklasserna har samma 
läsårstider som skolan och följer också skolans läroplan. Grundskolan syftar till att elever ska 
inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och 
lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 
samhället vilar på. 
 
VIVA 
VIVA är verksamheten för vuxenutbildning, gymnasium, integration, studie- och 
yrkesvägledning samt det kommunala aktivitetsansvaret. VIVA erbjuder kurser på 
grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare och yrkesvuxenutbildningar inom 
bland annat vård och omsorg (VOC) samt lager och industri. Här finns också 
integrationsenhetens handläggare, dit den som är nyanländ kan vända sig för att få 
information för etablering i samhället. 
 
Musikskola 
Är en avgiftsbelagd verksamhet riktad till elever i åk 4 upp till gymnasiet för elever 
folkbokförda i Kungsörs kommun. För att gå i musikskolan behöver man ansöka om en plats. 
Musikskolan tar emot cirka 100 elever och erbjuder instrumentundervisning inom piano, 
gitarr, elgitarr, elbas, cello och fiol. Det finns även möjlighet att skapa digital musik. 
Musikskoleundervisningen bedrivs i grundskolans lokaler. 
 
Socialnämnden 
Socialförvaltningen verkställer Socialnämndens mål och övriga uppdrag inom områdena 
äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt funktionsstöd. 
 
Individ- och familjeomsorgen 
Är en del av kommunens socialtjänst och har det yttersta ansvaret för människor i utsatta 
livssituationer. Liksom övrig verksamhet inom socialtjänsten ska individ och 
familjeomsorgen bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. 
Verksamheten omfattar i huvudsak följande områden: 
➢ Stöd och rådgivning 
➢ Myndighetsutövning till barn, unga och familjer samt personer med missbruksproblem 

samt deras anhöriga 
➢ Myndighetsutövning ekonomiskt bistånd till enskilda och familjer 
➢ Handläggning av familjehem 
➢ Dödsbohandläggning 
➢ Verkställighet av öppenvårdsinsatser samt insatser till arbetssökande 
➢ Familjerätt 
Äldreomsorg 
Verksamheten omfattar i huvudsak följande områden: 
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➢ Hemtjänst 
➢ Boende för äldre 
➢ Hälso- och sjukvård, hemsjukvård 
 
Hemtjänst 
Hjälp i hemmet eller hemtjänst tillhandahåller hjälp med praktiska saker som till exempel 
mathållning, städning, handling eller personlig omvårdnad. Hjälpen syftar till för att personer 
ska kunna bo kvar i sitt hem trots sjukdom, åldersförändringar eller funktionshinder. Inom 
hemtjänsten erbjuds också förebyggande och rehabiliterande insatser så som öppna 
mötesplatser som erbjuder aktiviteter och social samvaro. 
 
Boende för äldre 
Kommunen erbjuder trygghetsboende för personer som är 75 år eller äldre utan biståndsbeslut 
samt särskilda boendeplatser på Södergården till personer som har ett stort omvårdnadsbehov 
p.g.a. demenssjukdom eller fysiska sjukdomar. Det finns även platser för kortare vistelse t.ex. 
växelvårdsplatser för att möjliggöra för personen att bo kvar hemma eller som ett mellanled 
efter en sjukhusvistelse innan personen är redo att flytta hem. 
 
Hälso- och sjukvård, hemsjukvård 
När man inte på egen hand eller med stöd kan ta sig till vårdcentralen, erbjuds hjälp i hemmet 
efter kontakt med vårdcentral som fattar detta beslut om hemsjukvård. Vårdcentralen 
förmedlar vid behov kontakt med hemsjukvården. I kommunens hemsjukvård arbetar 
legitimerade sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjukgymnaster. 
 
Funktionsstöd 
Verksamheten omfattar i huvudsak följande områden: 
➢ Bistånd 
➢ Bostad med särskild service 
➢ daglig verksamhet 
➢ Boendestöd 
➢ Korttidsvistelse och korttidstillsyn 
 
Biståndsenheten 
Handläggarna utreder och fattar beslut om insatser för äldre och funktionsnedsatta personer. 
Samt utreder och fattar beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst. 
 
Bostad med särskild service 
Gruppbostäder är till för personer med olika slag av funktionshinder, till exempel intellektuell 
funktionsnedsättning, autism eller hjärnskada i vuxen ålder. Det finns sju gruppbostäder och 
ett serviceboende. Alla boendena har egna lägenheter och hyreskontrakt. 
 
Daglig verksamhet 
Inom daglig verksamhet finns arbeten inom många olika områden samt även insatser för 
sinnesstimulering. Insatsen är till för personer som till följd av funktionsnedsättning inte kan 
etablera sig på arbetsmarknaden. 
 
Boendestöd 
Boendestöd riktas till personer med socialpsykiatriska diagnoser eller som tillhör LSS 
personkrets som kan bo i egen lägenhet med visst stöd. 
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Korttidsvistelse och korttidstillsyn 
Korttidsvistelse syftar till att ge den som har en funktionsnedsättning miljöombyte och 
stimulans i den personliga utvecklingen samtidigt som anhöriga ges avlastning. 
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att barn och unga tillfälligt, under kortare 
eller längre tid, vistas i ett korttidsboende eller i en korttidsfamilj. Korttidsvistelse kan också 
vara att delta i en lägerverksamhet. 
Korttidstillsyn är en form av förlängt fritids för barn och unga med funktionsnedsättning. 

 
Kungsörs kommunföretag AB 
Kungsörs kommunföretag AB ägs till 100% av Kungsörs kommun och utgör moderbolaget 
inom bolagskoncernen som består av: 
➢ Kungsörs fastighets AB 
➢ Kungsörs Kommunteknik AB 
➢ Kungsörs vatten AB 
Kungsörs Kommunföretag AB har i uppdrag att inom sin verksamhet äga och förvalta aktier 
och andelar utifrån, av kommunfullmäktige, givna instruktioner samt att samordna och 
utveckla verksamheten för företagens och Kungsörs kommuns räkning.  

 
Kungsörs fastighets AB 
Bolaget har i uppdrag att inom Kungsörs kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och 
förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar. 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom ramen för den kommunala kompetensen och 
utifrån affärsmässiga principer främja bostadsförsörjningen i Kungsörs kommun. 

 
Kungsörs kommunteknik AB 
Bolagets verksamhet omfattar drift, planering- och akut underhåll samt byggnationer i 
följande verksamhetsgrenar: 
➢ Gatuverksamhet 
➢ Parkverksamhet 
➢ Fastighetsverksamhet 
➢ Verksamhet för naturvård och ekologi 
➢ Driftavdelning 
➢ Mät, kart och GIS verksamhet 
Arbetena är i huvudsak utförda mot beställning av Kungsörs kommun. Beställning av 
tekniskverksamhet, service och underhåll samt enskilt avropade beställningar. Verksamheten 
har även omfattat större byggnationer av investeringskaraktär. Arbetena är i huvudsak 
finansierade av Kungsörs kommun och Kungsörs Vatten AB. 

 
Kungsörs vatten AB 
Bolaget bildades 2016-01-26 för att tydligt särskilja den avgiftsfinansierade verksamheten 
från den skattefinansierade verksamheten. Tidigare hanterades VA-verksamheten i Kungsörs 
KommunTeknik AB med särredovisning och verksamheten i bolaget startade 1 maj 2016. 
Bolaget verksamhet omfattar drift, planerat- och akut underhåll samt byggnationer i VA-
anläggningar. 
VA-anläggningen består av: 
➢ Vattenverk 
➢ Högreservoar 
➢ Tryckstegringsstationer 
➢ Avloppsreningsverk 
➢ Pumpstationer 
➢ Ledningsnät V, S, D 
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VA-verksamheten är strikt reglerad enligt lagen om allmänna vattentjänster. Vilket innebär att 
konsumenterna, på ett enkelt och tydligt sätt, ska kunna följa verksamhetens kostnader och 
intäkter, så att ingen korssubventionering sker. Underlag finns där verksamhetens flöden 
redovisas och hur kostnaderna fördelas. Arbetena är i huvudsak utförda mot beställning av 
Kungsörs kommun. Beställningen omfattar VA-försörjningen i Kungsörs kommun, 
omvandlingsområden samt utvecklingsområden. Verksamheten har även omfattat större 
byggnationer. Arbetena är i huvudsak finansierade med anläggningsavgifter och 
brukningstaxor. 
 
Kungsörs grus AB 
Ägs till 25% av Kungsörs kommun. 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utvinna ballast samt att bedriva därmed 
jämförlig verksamhet. Ändamålet med bolaget är att hålla sådant grussortiment och ha sådan 
omfattning på verksamheten att ägarnas speciella behov på området tillgodoses och deras mer 
långsiktiga behov tillförsäkras. 

 
Västra Mälardalens Kommunalförbund 
Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) bildades 2004 och bestod då av en 
samordnad räddningstjänst för kommunerna Kungsör, Arboga och Köping. 2006 utökades 
VMKF med ett antal administrativa funktioner så som exempelvis gemensam IT, telefoni och 
upphandling. Från och med januari 2021 tillhör räddningstjänsten ett annat 
kommunalförbund, Räddningstjänsten Mälardalen, men en gammal pensionsskuld ligger kvar 
i VMKF. Surahammars kommunfullmäktige beslutade 2022 om att bli fullvärdiga 
medlemmar i förbundet. 
 
Verksamheten i VMKF har utökats under de senaste åren med bland annat 
säkerhetssamordnare och förvaltningen av ett antal kommungemensamma system. 
Skinnskatteberg kommun anslöt sig till bostadsanpassning under 2020. Att fortsätta att växa 
som förbund är viktigt för att kunna erbjuda medlemskommunerna kostnadseffektiva 
lösningar. 

 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) bildades 2011 och är ett kommunalförbund 
för Arboga och Kungsör, som fullgör uppgifter inom miljö-, hälsoskydds-, byggnads- och 
energiområdet och tillämpar de lagar som reglerar områdena - t.ex. livsmedelslagen, 
alkohollagen och plan- och bygglagen.  
 
Kommunalförbundet VafabMiljö 
Är ett Kommunalförbund bildat av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och 
Enköpings kommun. På uppdrag av medlemskommunerna tillhandahåller och utvecklar 
VafabMiljö avfallstjänster för alla 330 000 människor som bor och ca 16 000 företag som 
genererar avfall inom VafabMiljö-regionen. VafabMiljö arbetar bland annat med: 
➢ Avfallsrådgivning 
➢ Hämtning av hushållsavfall 
➢ Slam och latrin 
➢ Sortering 
➢ Återvinning 
➢ Energiutvinning 
➢ Biologisk behandling 
➢ Kompostering 

Sida 87 (262)



27 
 
 

➢ Deponering 
 
VafabMiljö är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. 

 
Räddningstjänsten Mälardalen 
Är ett kommunalförbund som sedan bildandet 2001 har kommit att utökats med fler 
medlemskommuner. Idag är medlemskommunerna Västerås, Hallstahammar, Surahammar, 
Arboga, Kungsör och Köping. 
 
Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD) ska upprätthålla en för medlemmarna gemensam 
organisation för räddningstjänst och andra uppgifter. Med detta avses det kommunala ansvar 
som följer av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). 3 kap, 5 kap, 6 kap 10 § första 
stycket, 8 kap 2 §. Undantaget det som följer enligt nedan, som respektive förbundsmedlem 
fortsatt ska ha ansvar för: 
➢ Verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än brand enligt 3 kap 1 § 
➢ Genomföra rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att 

fullgöra sina skyldigheter enligt Lagen om skydd mot olyckor som inte berör området 
brand enligt 3 kap 2 § 

➢ Framtagande och antagande av ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt 
3 kap 3 § 

RTMD ansvarar också för medlemmarnas skyldigheter enligt lag (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor. 
 
Ovanstående gäller dock med undantag för att utfärda tillstånd och genomföra tillsyn över 
RTMD:s egen hantering av brandfarliga och explosiva varor samt de skyldigheter som åvilar 
kommunerna i egenskap av verksamhetsutövare. 
 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen 
Är en fristående organisation som bildades i maj 2010 av medlemmarna; Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Västmanland, Arboga, Köping och Kungsörs kommun. 
Samordningsförbundet ska stödja utvecklingen av myndigheternas samordnade 
arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för personer mellan 16–64 år. Förbundet ska: 
➢ Jobba för att individer ska få samordnat stöd och rehabilitering som syftar till att nå en 

egen försörjning 
➢ Bidra till bättre strukturella förutsättningar för myndigheternas samverkan 
➢ Stödja insatser kopplat till metodutveckling, kompetensutveckling, 

kartläggningar/förstudier och forskning 
Samordningsförbundet är en möjlighet för att utveckla och effektivisera samverkan mellan 
myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Syftet är att personer med behov av samordnade 
insatser ska få bättre hälsa och komma närmare egen försörjning 
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§ 259 Ny förbundsordning - Västra Mälardalens 
kommunalförbund, VMKF 
Diarienummer KS 2022/457 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att under 
förutsättning av likalydande beslut i respektive medlemskommun godkänner 
kommunfullmäktige den reviderade förbundsordningen för Västra 
Mälardalens Kommunalförbund som träder i kraft den 1 januari 2023. 

Sammanfattning 
Ett förslag till ny förbundsordning med tillämpning från och med den 1  
januari 2023 har tagits fram av VMKF och medlemskommunerna. På  
Direktionssammanträde den 5 oktober 2022 gavs en information om 
ärendet  
samt ett utkast till förbundsordning med tillhörande bilaga för  
fördelningstal. Beslut av förbundsordning sker i respektive  
medlemskommuns kommunstyrelse under oktober och november månad  
och därefter i kommunfullmäktige. De största förändringarna är kopplade  
till att Surahammar ingår som medlemmar i VMKF´s obligatoriska  
verksamheter på samma villkor som övriga medlemskommuner vilket  
föranlett revidering av flera punkter. Förtydligande har gjorts av vilka av  
VMKF´s tjänster som är obligatoriska grunduppdrag kontra frivilliga  
tjänster. Förändringarna jämfört mot tidigare beslutad förbundsordning  
beskrivs i punktform nedan. 
• VMKF´s verksamheter delas in i obligatoriska grunduppdrag och  
frivilliga uppdrag vilka också tydliggörs under 3 § 
• De tidigare benämnda BAS-överenskommelserna ersätts av en  
tjänstekatalog samt särskilda avtal vid anslutning till frivillig  
verksamhet 
• Förändrat antal ledamöter i direktionen till två ordinarie ledamöter  
och två ersättare per medlemskommun i stället för 3+3 för KAK och  
1+1 för Surahammars kommun 
• Antal år som ordförandekommun föreslås i slutrapporten från våren2022 
att ändras till mandatperiod dvs 4 år men efter yttrande föreslås  
i stället att mandatperioden kvarstår på två års intervall 
• Att ordförandeskapet även tillfaller Surahammars kommun och  
roterar därmed mellan samtliga fyra medlemskommuner 
• Rotering mellan ordförandeskap tydliggörs med årtal 
• Presidiets roll och förbundskansliets är tydliggjort 
• I bilagan ”Fördelningstal” framgår att organisationer som inte är  

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-11-14 
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fullvärdiga medlemmar debiteras en högre kostnad 
• Inträde och utträde av medlemskommun har förtydligats 
• Redaktionella ändringar av mindre karaktär har gjorts såsom bland  
annat framsida och innehållsförteckning.  

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Ny förbundsordning - Västra Mälardalens kommunalförbund, VMKF 

Skickas till 
VMKF  
Arboga kommun 
Köpings kommun 
Surahammars kommun 
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1 § Namn och Säte 

Kommunalförbundets namn är Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF), nedan kallat 

förbundet. VMKF har sitt säte i Köping. 

  

2 § Medlemmar 
Medlemmar i kommunalförbundet är Köping, Arboga, Kungsör och Surahammars kommun. 

 
 
3 § Ändamål 
Förbundet ska ansvara för driftsfrågor, administrativ service, handläggning och konsultativt 

stöd till förbundsmedlemmarna inom verksamhetsområden som är obligatoriska samt 

områden med frivilligt deltagande.  

Beskrivning av samtliga tjänster och åtaganden framgår i särskild tjänstekatalog. 

Förbundet får tillhandahålla ytterligare tjänster med nära koppling till nedanstående 

områden eller andra administrativa tjänster för att tillgodose förbundsmedlemmarnas 

specifika behov.  

 

 

Område IT  
 

Obligatoriska delområden 

 

- IT – drift, support 

Förbundet ansvarar för en gemensam organisation för teknisk utrustning, drift och 

support samt leverans av all IT-utrustning. 

 

- Förvaltningsledning och utveckling av externweb, intranät, ekonomisystem och 

e-tjänsteplattform  

Förbundet ansvarar för en organisation som förvaltar och utvecklar de 

kommungemensamma systemen externweb, intranät, ekonomisystem och  

e-tjänsteplattform. 

 

- Telefoni 

Förbundet ansvarar för en organisation för telefoni innefattande support, 

telefoniväxel samt leverans av mobiltelefoner och övrig teleteknisk utrustning. 

 

Frivilligt delområde 

 

- Förvaltningsledning av Skolsystem 

Förbundet ansvarar för en organisation som förvaltar och utvecklar 

kommungemensamt skolsystem. 
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Område Lön  

 

Obligatoriska delområden 

  

- Löneadministration med tillhörande administration 

Förbundet ansvarar för en gemensam organisation för personal- och 

löneadministration, support, utbildning och systemförvaltning för Timecare. 

 

- Förvaltningsledning och utveckling av Personec P  

Förbundet ansvarar för en organisation som förvaltar och utvecklar det 

kommungemensamma systemet; Personec P.  

 

Område Specialistfunktioner  

 

Obligatoriska delområden 

 

- Inköp och upphandling 

Förbundet ansvarar för en gemensam inköps- och upphandlingsfunktion med uppgift 

att genomföra och samordna upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader över 

direktupphandlingsgräns samt tillgodose behov av specialistkompetens inom 

upphandlingsområdet. Upphandlingsfunktionen kan agera inköpscentral där så är 

lämpligt.  

 

- Förvaltningsledning E-arkiv 

E-arkivarie som samordnar drift och förvaltningsleder det kommungemensamma 

e-arkivet. Specialiststöd inom e-arkivering samt hantering av elektroniska 

dokument och angränsande uppdrag. 

 

Frivilliga delområden: 

 

- E-handel 

Samordnande och stödjande roll inom funktion inköp och E-handel.  

 

- Arkiv 

Förbundet ansvarar för en gemensam specialistfunktion som stöd för arkivfrågor.  

- Säkerhet  

Förbundet ansvarar för att tillhandahålla gemensam resurs för säkerhetsfrågor som 

stöd till förbundsmedlemmarna i kommuners arbete med säkerhetssamordning.  

 

- Krisberedskap  

Förbundet ansvarar för att tillhandahålla gemensamma resurs för krisberedskapsfrågor 

som stöd till förbundsmedlemmarna i deras uppgifter enligt lagen (2006:544) om 

kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 

höjd beredskap. 
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- Bostadsanpassningsbidrag för personer med en funktionsnedsättning  

Förbundet ansvarar för handläggning och beslut i ärenden om 

bostadsanpassningsbidrag.  

 

- Parkeringstillstånd för personer med en funktionsnedsättning  

Förbundet ansvarar för handläggning och beslut vad avser parkeringstillstånd 

 

4 § Organisation 

Förbundet ska vara ett kommunalförbund med en förbundsdirektion.  

För kommunalförbundet och dess verksamheter gäller föreskrifterna i kommunallagen, de 

lagar och andra författningar som reglerar verksamheterna samt denna förbundsordning, 

reglemente för förbundsdirektionen samt revisionsreglemente. 

 

5 § Förbundsdirektion 

Direktionen ska bestå av 8 ledamöter och 8 ersättare. Förbundsmedlemmarnas fullmäktige 

väljer representanter i direktionen för en mandatperiod på fyra år räknat från och med den 1 

januari året efter det val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. Platserna i direktionen 

fördelas enligt följande: 

Köpings kommun  2 ledamöter och 2 ersättare 

Arboga kommun  2 ledamöter och 2 ersättare 

Kungsörs kommun  2 ledamöter och 2 ersättare 

Surahammars kommun   2 ledamöter och 2 ersättare 

 

Ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande samt 3:e vice ordförande utses av 

direktionen. Posterna som ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande samt 3:e vice 

ordförande ska rotera vartannat år mellan medlemskommunernas företrädare från Köping, 

Arboga, Kungsör och Surahammar.  

 

Roteringen sker enligt följande schema:  

Köping 2022-2023 

Arboga 2024-2025  

Kungsör 2026-2027 

Surahammar 2028-2029 

 

Därefter gäller samma ordning från och med 2030. 

 

Utgångspunkten är att beslut ska fattas i enighet.  

 

Direktionens beslut fattas enligt majoritetsbeslut i samtliga ärenden. Förutsättningen för att 

delta i votering är att medlemskommunen representeras i berörd verksamhet.  
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Bestämmelserna i kommunallagen 9 kap 3 och 4 §§ samt 9 kap 8 § om valbarhet och sättet att 

utse ledamöter och ersättare ska i övrigt tillämpas när förbundsmedlemmarna förrättar val av 

direktion. 

Inför varje mandatperiod bestämmer förbundsmedlemmarna den ordning i vilken ersättarna 

ska inkallas till tjänstgöring i direktionen. 

Stödfunktioner exempelvis HR-stöd till förbundet kan samordnas via medlemskommunerna.  

 

6 § Presidium 

Direktionens ordförande, vice ordförande, andre vice ordförande och tredje vice ordförande 

utgör presidiet som leder direktionens arbete. 

 

7 § VMKF och medlemskommunernas ledningsgrupp 

Medlemskommunerna ska inrätta en ledningsgrupp bestående av förbundschef samt 

kommundirektörer/kommunchefer från respektive kommun. Uppdraget innebär att samordna 

budgetprocess, bereda ärenden samt vara den sammanhållande instansen för att samordna 

dialog och kommunikation mellan medlemskommunerna och förbundet. Ett årshjul tas fram 

för att tydliggöra när årets processer sker. Kommundirektören/kommunchefen i 

ordförandekommunen har ett särskilt ansvar att förbereda ärenden till direktionen tillsammans 

med förbundschefen inom förbundet samt att bjuda in förbundschef till kommunens 

ledningsgrupp. 

 

8 § Förbundskansli 

Förbundet ska ha ett kansli med uppgift att under direktionen handha förbundets 

administration och ombesörja dess löpande verksamhet. Kansliet leds av en förbundschef som 

inför direktionen svarar för förbundets löpande förvaltning. Förbundschefen ska årligen 

besöka medlemskommunerna för att delta under kommunstyrelsens sammanträde, i syfte att 

ha dialog om förbundets verksamhet. 

 
9 § Revision 

För granskning av förbundets verksamhet enligt bestämmelserna i kommunallagen och 

revisionsreglementet ska förbundet ha fyra revisorer. Kommunfullmäktige i respektive 

medlemskommun utser en revisor. Revisorer väljs för samma mandatperiod som ledamöterna 

och ersättarna i direktionen.  

 

10 § Extraordinär händelse 

Enligt lag om extraordinär händelse i fredstid hos kommunerna, har krisledningsnämnden rätt 

att överta hela eller delar eller verksamhetsområden i den utsträckning som är nödvändig med 

hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. Vid en sådan händelse ska 

förbundet ställa sina resurser till förfogande.  
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- Förbundet ska medverka i kommunernas krisberedskapsarbete och 

totalförsvarsplanering. 

- Förbundet ska bedriva kontinuitetshantering i de verksamheter som kommunerna är 

beroende av för att deras samhällsviktiga verksamheter ska fungera. 

- Förbundet ska ställa sina resurser till förfogande vid en samhällsstörning och 

extraordinära händelse. 

 

Är fler av medlemskommunerna drabbade så avgör förbundschefen i samråd med 

medlemskommunerna hur resurserna ska prioriteras.   

 

11 § Initiativrätt 

Ärenden i direktionen får väckas av ledamot i direktionen samt förbundsmedlem genom 

framställning av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. 

 

12 § Närvarorätt 

Direktionen avgör själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare har rätt att 

närvara och yttra sig vid direktionens sammanträde. 

Kommunstyrelsens ordförande i respektive medlemskommun har dock alltid rätt att närvara 

och yttra sig vid direktionens sammanträden.  

 

13 § Kungörelser och tillkännagivanden 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden om protokollsjustering och övriga 

tillkännagivanden ska anslås på förbundets officiella anslagstavla samt för kännedom även på 

övriga förbundsmedlemmars officiella anslagstavlor. 

 

I ett kommunalförbund med förbundsdirektion ska, enligt 9 kap § 10 kommunallagen, det 

sammanträde vid vilket budgeten fastställs vara offentligt. Direktionen ska kungöra detta 

genom förbundets officiella anslagstavla en vecka före sammanträdesdagen. 

 

14 § Lån, borgen och andra ansvarsförbindelser 

Förbundet får ta upp lån för sina investeringar med kommunal borgen. Förbundet får inte ingå 

borgen.  

 

Medlemskommunerna får ingå i borgen för lån uppgående till totalt 150 mkr utifrån andel av 

befolkningsmängden 2020-12-31: 

Köping: 44,24% 66,4 mkr 

Arboga: 23,81% 35,7 mkr 

Kungsör: 14,83% 22,2 mkr 

Surahammar: 17,12% 25,7 mkr 

Totalt: 150 mkr 

 

Utökat borgensåtagande utöver ovan ska godkännande av samtliga förbundsmedlemmars 

fullmäktige. Förbundet får inte ingå andra ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas 

godkännande.  
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15 § Andel i förbundets tillgångar och skulder 

Envar förbundsmedlem har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 

förhållande till vad förbundsmedlemmen erlagt i ersättning till verksamheterna. Vid skifte av 

förbundets behållna tillgångar ska samma grund som sägs i första meningen tillämpas. 

 

16 § Finansiering av verksamheten 

Kostnaderna för förbundets verksamheter enligt § 3 ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, 

finansieras genom ersättning från förbundsmedlemmarna eller genom ersättning från annan 

organisation (kommun, bolag eller förbund).  

 

Kostnaderna fördelas utifrån de principer som redovisas i bilaga ”Fördelningstal”.  

Huvudprincipen är att respektive medlem erlägger ersättning utifrån befolkningsantal som 

fördelning. Styckpriser används för debitering av antal lönekörningar samt vid inköp av 

datorer och telefoner. Det finns också några övriga modeller som tillämpas där 

fördelningsgrunden delas mellan exempelvis kommunerna och dess bolag.  

 

Respektive medlemskommun ska fullt ut svara för kostnaderna för beviljade 

bostadsanpassningsbidrag hänförliga till den egna kommunen. 

 

17 § Budget och ekonomisk styrning 

Direktionen har att årligen fastställa budget för förbundet inom den ram för respektive enhet 

som förbundsmedlemmarnas fullmäktige enats om och som de angivit före juni månads 

utgång. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret 

samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. 

 

Innan direktionen fattar beslut om avtal av större vikt eller om större investeringar ska samråd 

ske med förbundsmedlemmarna/kommunstyrelserna. Förbundets budget-, boksluts- och 

verksamhetsprocess ska ske i samråd med medlemskommunerna genom ekonomicheferna 

samt via budgetdialoger. Budgetförslaget ska utgå från direktiv från respektive medlem och, i 

sådan tid som förbundsmedlemmarna fastställer, tillställas förbundsmedlemmarna som ska 

godkänna budgetramen innan budgeten fastställs. 

 

Direktionen ska fastställa budgeten under senast oktober månad för kommande år. Under 

valår fastställs budgeten under december månad. Innan Direktionen fastställer den, ska 

förbundsmedlemmarna godkänna budgetförslaget. 

När budgeten fastställs bestäms storleken på ersättningen som förbundsmedlemmarna ska 

erlägga till förbundet enligt grunderna i fördelningstal. 

 

Direktionens budgetförslag ska hållas tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 

kap 10 § kommunallagen. 

 

Direktionen ska avlämna delårsrapport över verksamheten till förbundsmedlemmarna. 
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18 § Avsättningar och kostnader för pensioner  

Avsättningar för förmånsbestämd ålderspension (FÅP) ingår inte i medlemsbidraget. 

Fördelning av kostnader och avsättningen sker i proportion till befolkningsmängden i 

medlemskommunerna. Befolkningsmängden mäts per den 1 november året före budgetåret. 

För gjorda utbetalningar gällande förmånsbestämd ålderspension (FÅP) fakturerar förbundet 

de faktiska kostnaderna till medlemskommunerna. Kostnaderna faktureras 4 gånger per 

år/varje kvartal.  

 

19 § Ersättningar till förtroendevalda 

Sammanträdesarvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i 

direktionen samt till revisorerna och ska bestämmas enligt de ersättningsregler som gäller för 

förtroendevalda i Köpings kommun. 

 

20 § Varaktighet och likvidation  

Förbundet är bildat för obestämd tid. 

  

Har sådana ändrade förhållanden inträtt att verksamheten, vid en samlad bedömning, ses som 

en belastning för kommunerna och om medlemmarna är eniga om detta, ska förbundet på 

begäran av medlemskommunerna omedelbart träda i likvidation. Vid likvidation ska reglerna 

i 22 § tillämpas. 

 

 

21 § Inträde som medlemskommun 

Om ytterligare en kommun önskar bli medlem i förbundet ska ansökan ske till direktionen 

som yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemskommunernas fullmäktige för beslut. Ny 

medlem har antagits när samtliga medlemskommuner godkänt ansökan genom 

fullmäktigebeslut och en ny förbundsordning undertecknats av medlemskommunerna. 

Reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den tillträdande 

förbundsmedlemmen ska överensstämma med förbundsordningen och bestämmas i särskild 

överenskommelse mellan förbundet och den tillträdande förbundsmedlemmen.  

Ny medlem ska tillträda förbundsordningen genom att förbundsordningen antas av den nya 

kommunens fullmäktige.  

 

22 § Utträde som medlemskommun och likvidation 

Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid. En förbundsmedlem äger rätt att utträda ur 

förbundet efter att ha iakttagit en uppsägningstid om två (2) år räknat från det årsskifte som 

inträffar närmast efter uppsägningen. Vid avtal om utträde ska de kvarvarande medlemmarna 

anta de ändringar i förbundsordningen som föranleds av utträdet. Utträdeskostnader behöver 

ske i samförstånd mellan medlemskommunerna för att inte riskera att kvarvarande kostnader 

belastar kvarvarande medlemskommuner. Exempel på kostnader kan vara för avtal till tredje 

part som måste lösas och/eller tid för omställning av personal, restvärde för gjorda 

investeringar och liknande.  
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Om medlemmarna ej kan enas om förutsättningarna för utträdet ska förbundet träda i 

likvidation två (2) år efter det kalenderår varunder uppsägning ägt rum. 

 

Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. När förbundet trätt i 

likvidation får kallelse till förbundets okända borgenärer sökas av förbundsmedlem eller av 

likvidatorn.  

 

När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom, i den mån det behövs för 

likvidationen, förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat 

lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas om det behövs för en ändamålsenlig 

avveckling. 

 

När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska direktionen avge slutredovisning 

för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i dess helhet. 

Berättelsen ska även innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. Till 

berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden.  

 

När likvidationsuppdraget är fullgjort, ska direktionen besluta om vilken av förbundets 

medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. 

Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av 

förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga 

förbundsmedlemmar är förbundet upplöst.  

 

En förbundsmedlem som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättats av 

direktionen, har rätt att väcka talan om detta mot den andra förbundsmedlemmen inom ett år 

från det slutredovisningen delgavs medlemmen.  

 

Om det framkommer någon tillgång för kommunalförbundet efter dess upplösning eller om 

talan väcks mot kommunalförbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av 

ytterligare likvidationsåtgärd, ska likvidationen fortsätta 

 

 

23 § Utträde ur en frivillig verksamhet  

För förbundsmedlem som önskar utträda en verksamhet (av vad som framgår i 3 §) regleras 

tidsfrist och storlek för utträdeskostnader i särskild överenskommelse vid anslutningen till 

verksamheten. Regleringen innebär att inte riskera att kvarvarande kostnader belastar 

kvarvarande medlemskommuner. Exempel på kostnader kan vara för avtal till tredje part som 

måste lösas och/eller tid för omställning av personal, restvärde för gjorda investeringar och 

liknande. 

 

Beslut om utträde ur en verksamhet beslutas av Direktionen. 
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24 § Skapa, överlåta och avveckla verksamheter 

Större förändringar som att skapa, överlåta, avveckla verksamheter, beslutas av Direktionen 

efter dialog med medlemskommunerna.  
 

25 § Tvister 

Tvist mellan förbundet och en eller flera förbundsmedlemmar ska, om parterna inte kan nå en 

frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande 

(1999:116). Meningsskiljaktigheter mellan förbundsmedlemmarna ska i möjligaste mån lösas 

i samförstånd och via beredning av VMKF och medlemskommunernas ledningsgrupp (se § 

7). 

 

26 § Bildandet och ändringar i förbundsordningen 

Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) bildades 2004 och bestod då av en 

samordnad räddningstjänst för kommunerna Kungsör, Arboga och Köping. 2006 utökades 

VMKF med ett antal administrativa funktioner så som exempelvis gemensam IT, telefoni och 

upphandling. 2012 blev även Surahammars kommun, medlemmar i förbundet. 

Förbundsordningen reviderades med anledning av ny mandatperiod samt översyn av 

fördelningstal 2019. Från och med januari 2021 tillhör räddningstjänsten ett annat 

kommunalförbund, Räddningstjänsten Mälardalen. Från och med den 1 januari 2023 ingår 

Surahammar som medlemmar i förbundet på samma villkor som övriga medlemskommuner. 

Förbundets tjänster görs även om till obligatoriska och frivilliga.   

 

Ändring eller tillägg till förbundsordningen beslutas av förbundsmedlemmarnas 

kommunfullmäktige.  

 

Direktionen får väcka fråga om ändring av förbundsordningen hos förbundsmedlemmarna/ 

kommunstyrelserna. 

 

Om fråga om ändring av förbundsordningen väcks av en förbundsmedlem/ kommunstyrelse, 

ska direktionen beredas tillfälle att yttra sig om ändringen. 

 

27 § Ikraftträdande 

Denna förbundsordning samt bilagor träder i kraft från den 1 januari 2023 när den beslutats av 

samtliga förbundsmedlemmar.  
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Fördelningstal 

 

Beräkningsmodeller: 

 

• Befolkningstal  

 

• Där ett tydligt antal av en exempelvis produkt finns att utgå ifrån används 

styckpris 

 

• Övriga modeller tillämpas där fördelningsgrunden delas mellan 

exempelvis kommunerna och dess bolag. 

 

 

Beräkningsmodellerna tillämpas för att räkna kostnaden för VMKF:s 

verksamheter för respektive kommun, bolag eller kommunalförbund. 

Kommunen bestämmer hur kostnaden ska fördelas inom sin kommunkoncern. 

 

Avstämningar inför nytt budgetår 

Inför varje budgetår stämmer VMKF av antalet organisationer som ska dela på 

kostnaden, befolkningsmängd, beräkningsgrunden till styckpris samt 

volymnyttjandet av tjänst.  

 

Moderbolag som ej bedriver egen verksamhet finns inte med som finansiär. 

 

Befolkningsmängd som beräkningsgrund 

• Krisberedskap 

• Bostadsanpassning och parkeringstillstånd 

• Säkerhetssamordnare 

• Arkivverksamhet 

 

Styckpris som beräkningsgrund: 

• IT  

• Telefoni 

• Lön 

• Skanning 

 

Det är olika styckpriser beroende på om det är en medlemskommun och dess 

kommunkoncerner eller om det är en annan organisation. Detta för att en 

organisation som inte är medlemskommun ska debiteras gemensamma kostnader 

som annars ingår i medlemsbidraget. 
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Övrigt: 

 

 

• Upphandling: Kostnad fördelas 60/40 mellan kommun och bolag. 

Kommunens 60% fördelas utifrån befolkning. 

Av bolagens 40% fördelas 20% på en fast del samt 20% på 

volymnyttjande bolag. 

 

• Systemförvaltning Kommungemensamma system 

Kommun: Kostnaden för kommungemensamma system och dess 

investeringskostnader fördelas enligt befolkningstal.  

Kommun + bolag, kommunalförbund: Deltar även bolag fördelas 

kostnaden enligt antal PC som respektive organisation har. 

Investeringskostnader fördelas enligt principen att kommunerna står för 

två andelar och bolag en andel.  

  

Tillkommer ett bolag och det blir fler organisationer som ska dela på 

kostnaden läggs organisationen till i beräkningsmallen. Nytt bolag som 

träder in betalar del av investering enligt aktuellt restvärde som avstäms 

31/12 året innan inträde. 

 

Definition av kommungemensamt system: Där kommunalförbundet 

VMKF tar ansvar för system och där flera kommuner deltar så ska dessa 

kallas för kommungemensamma system.  

 

 

• Verksamhetssystem:  Kostnader fördelas direkt till respektive 

kommun/förvaltning. 

 

• Direktion, ledning och stödfunktioner, kostnader för oförutsett: 

Nuvarande kommunbidrag fördelas ut på respektive verksamhet.  

Avdelningarna betalar sedan OH till ovanstående enligt separat nyckel. 

 

• Revision: Fördelas 25% per medlemskommun. 
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§ 264 Försäljning av mark till solcellspark 
Diarienummer KS 2022/433 

Beslut 
Kommunstyrelsen upphäver beslut från kommunstyrelsen 2022-10-31 § 241 
och föreslår Kommunfullmäktige att besluta att sälja del av  
fastigheten Kungsörs södra 1:188 (Ryabacken) till Lyckholmen AB 
(556947-1807) för etablering av solcellspark, med option att förvärva 
ytterligare mark inom området för utbyggnad av solcellsparken. 
Försäljningen sker med återköpsklausul om etableringen av solcellpark inte 
genomförs. 

Sammanfattning 
Riksdagen har satt målet att år 2040 är 100 procent förnybar elproduktion, 
som en följd av energiöverenskommelsen. Än så länge står solen för mindre 
än en procent av energin i Sverige 
Lyckholmen AB har lämnat in en anhållan om att förvärva del av Kungsörs 
södra 1:188 (Ryabacken) för att där bygga en solcellspark, med option att 
förvärva ytterligare mark inom området för utbyggnad av solcellsparken. 
Vilken del av Kungsörs södra 1:188 som är aktuell framgår i kartan bifogad 
i ärendet. 
I maj 2021 ställde sig Kommunstyrelsen i Kungsörs kommun positiva till att 
sälja del av den aktuella fastigheten till ändamål för en solcellspark (KS 
2022/433) Då föll affären på grund av att det förvärvande företaget 
(SunSpark Nordic) inte lyckades landa ett avtal med Mälarenergi. 
  
Lyckholmen AB tar själva kontakt med externa aktörer, som exempelvis 
Vattenfall, Trafikverket och Mälarenergi, för vidare dialog om 
möjligheterna för etableringen. Solcellsparken är inte bygglovspliktad och 
strider inte mot befintlig detaljplan. Lyckholmen AB avser även undersöka 
möjlighet för betning eller odling inom området. 
  
Sälja fastigheten 
Grundpriset för verksamhetsmark är beslutat av Kommunfullmäktige till 80 
kr/kvm förutsatt att inga övriga kostnader tillkommer för kommunen. Den 
del av fastigheten som är aktuell för  
Summa 28 704 (detta är inklusive prickmarken vilken är cirka 6 meter bred) 
kvm * 80 kronor = 2 296 320 kronor 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-11-14 
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Dokumenttyp Sida 
Protokollsutdrag 2 (2) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-11-14 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 
Karta över området (KS 2022433) 
Anhållan om att köpa mark 
KSF tjänsteskrivelse 
KSF tjänsteskrivelse 2022-10-14 Försäljning av mark till solcellspark 
KS 2022-10-31 § 241 Försäljning av mark till solcellspark 

Skickas till 
Lyckholmen AB 
Ida-Maria Rydberg 
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Vår handläggare 
ida-maria.rydberg@kungsor.se 
Näringsliv 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Försäljning av mark till solcellspark 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att sälja del av 
fastigheten Kungsörs södra 1:188 (Ryabacken) till Lyckholmen AB 
(556947-1807) för etablering av solcellspark, med option att förvärva 
ytterligare mark inom området för utbyggnad av solcellsparken. 
Försäljningen sker med återköpsklausul om etableringen av solcellpark inte 
genomförs. 

Sammanfattning 
Riksdagen har satt målet att år 2040 är 100 procent förnybar elproduktion, 
som en följd av energiöverenskommelsen. Än så länge står solen för mindre 
än en procent av energin i Sverige 

Lyckholmen AB har lämnat in en anhållan om att förvärva del av Kungsörs 
södra 1:188 (Ryabacken) för att där bygga en solcellspark, med option att 
förvärva ytterligare mark inom området för utbyggnad av solcellsparken. 
Vilken del av Kungsörs södra 1:188 som är aktuell framgår i kartan bifogad 
i ärendet. 
I maj 2021 ställde sig Kommunstyrelsen i Kungsörs kommun positiva till att 
sälja del av den aktuella fastigheten till ändamål för en solcellspark (KS 
2022/433) Då föll affären på grund av att det förvärvande företaget 
(SunSpark Nordic) inte lyckades landa ett avtal med Mälarenergi. 
 
Lyckholmen AB tar själva kontakt med externa aktörer, som exempelvis 
Vattenfall, Trafikverket och Mälarenergi, för vidare dialog om 
möjligheterna för etableringen. Solcellsparken är inte bygglovspliktad och 
strider inte mot befintlig detaljplan. Lyckholmen AB avser även undersöka 
möjlighet för betning eller odling inom området. 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-03 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/433 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 04 24 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-03 
Ert datum 
 

Sida 
2 (2) 

Diarienummer 
KS 2022/433 
Er beteckning 
 

 

Sälja fastigheten 
Grundpriset för verksamhetsmark är beslutat av Kommunfullmäktige till 80 
kr/kvm förutsatt att inga övriga kostnader tillkommer för kommunen. Den 
del av fastigheten som är aktuell för  
Summa 28 704 (detta är inklusive prickmarken vilken är cirka 6 meter bred) 
kvm * 80 kronor = 2 296 320 kronor 

Beslutsunderlag 
Karta över området (KS 2022433) 
Anhållan om att köpa mark 
KSF tjänsteskrivelse 
KSF tjänsteskrivelse 2022-10-14 Försäljning av mark till solcellspark 
KS 2022-10-31 § 241 Försäljning av mark till solcellspark 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Ida-Maria Rydberg 
Näringslivschef 

Skickas till 
Här listar du alla som ska få ta del av beslutet, en mottagare/rad. 
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Karta över området. E20 och Runna som granne Del av Runna aktuell för ärendet (KS 2022/433) Detaljplan över området
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 260 Reglemente 2023-01-01 - 2026-12-31 - 
Gemensam hjälpmedelsnämnd 
Diarienummer KS 2022/464 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta nytt 
reglemente för hjälpmedelsnämnden i enlighet med förslaget under 
förutsättning att övriga medlemmar gör detsamma. 

Sammanfattning 
Region Västmanland samt kommunerna Arboga, Fagersta, Hallstahammar, 
Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och 
Västerås, nedan kallat parter, har inrättat en gemensam nämnd som benämns 
hjälpmedelsnämnd.  
Utöver vad som följer av lag gäller dess reglemente och ett mellan de 
samverkande parterna ingånget samverkansavtal för hjälpmedelsnämnden. 
I samband med att den nya mandatperioden börjar 2023-01-01 behöver 
hjälpmedelsnämndens reglemente och samverkansavtal revideras. 
Hjälpmedelsnämnden rekommenderar regionen och respektive kommun att 
anta det redovisade förslaget till reglemente för den gemensamma 
hjälpmedelsnämnden, att gälla från 2023-01-01 - 2026-12-31. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-10-28 Reglemente 2023-01-01 - 2026-12-31 - 
Gemensam hjälpmedelsnämnd 
Reglemente för gemensam hjälpmedelsnämnd 2023-2026 

Skickas till 
Gemensam hjälpmedelsnämnd 
Övriga medlemskommuner 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-11-14 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 

  
  
 2022-09-30  

 
 

Att  
  

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

Organ Gemensam hjälpmedelsnämnd 

Plats Hjälpmedelscentrum, Signalistgatan 2, Västerås 

Tidpunkt Fredagen den 30 september 2022 

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

 

§ 39 Revidering av reglemente och samverkansavtal för hjälpmedelsnämnden 

HMC220014 

I samband med att den nya mandatperioden börjar 2023-01-01 behöver 
hjälpmedelsnämndens reglemente och samverkansavtal revideras. 

Förslag till reviderat reglemente och reviderat samverkansavtal redovisas. 

Beslut 

1. Hjälpmedelsnämnden rekommenderar regionen och respektive kommun att 
anta det redovisade förslaget till reglemente och det redovisade förslaget till 
samverkansavtal för den gemensamma hjälpmedelsnämnden, att gälla från 
2023-01-01 - 2026-12-31. 

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

 

Vid protokollet 

 

Eva Wilhelmsson, mötessekreterare 

 

Justerat 2022-10-14 

 

Örjan Andersson § 31-§ 37 Monica Israelsson 
Ordförande 

 

 

Justerare 

 

Rätt utdraget intygas 2022-10-24 

  

Eva Wilhelmsson  

 
  

Sida 111 (262)



 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 

  
  
 2022-09-30  
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REGLEMENTE 1 (6) 

Gäller fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva  

   21936-7.1  

Reglemente för gemensam hjälpmedelsnämnd 2023-2026 

Utfärdad av: Fredrik Alm  Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet 

Godkänd av:  
 

1 PARTER 
Region Västmanland samt kommunerna Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, 
Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås, nedan kallat 
parter, har inrättat en gemensam nämnd som benämns hjälpmedelsnämnd. 

Region Västmanland är värdregion och hjälpmedelsnämnden ingår i Region 
Västmanlands organisation. 

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan de samverkande 
parterna ingånget samverkansavtal för hjälpmedelsnämnden. 

2 UPPGIFTER 
Nämnden ska ansvara för att länets invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning 
på lika villkor, med krav på ett effektivt och professionellt omhändertagande i rätt 
tid, på rätt vårdnivå och att förskrivna hjälpmedel håller utlovad funktion och teknisk 
prestanda.  

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

Utbud och tjänster ska erbjudas för 

• Daglig livsföring, med undantag nedan* 

• Hjälpmedel för vård och behandling 

• Inkontinenshjälpmedel. 

Parterna kan via Hjälpmedelscentrum erbjudas hjälpmedel enligt ansvar 4 och 
skolhjälpmedel. 

Utanför nämndens ansvarsområde faller* 

• Ortopedtekniska hjälpmedel 

• Synhjälpmedel 

• Hörseltekniska hjälpmedel 

Parterna har möjlighet att av Hjälpmedelscentrum köpa service av verksamhets-
utrustning enligt ansvar 4 hjälpmedel. 

Finansierings- och patientperspektiv 
Utifrån ett finansierings- och patientperspektiv har nämnden följande uppgifter inom 
hjälpmedelsområdet. 

1. Utarbetar mål, riktlinjer och policy för hjälpmedelsförsörjningen som 
föreläggs parterna för beslut. 
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Reglemente för gemensam hjälpmedelsnämnd 2023-2026 

Utfärdad av: Fredrik Alm  Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet 

Godkänd av:  
 

2. Beslutar om vilka hjälpmedel och tjänster som ska tillhandahållas. 

3. Utarbetar förslag till avgifter och egenansvar som föreläggs parterna för 
beslut. 

4. Utarbetar förslag till finansieringsprinciper och kostnadsfördelningssystem 
som föreläggs parterna för beslut. 

5. Upprättar, efter samråd med parterna, förslag till budget vilken föreläggs 
regionfullmäktige för beslut. I förslaget ska budget för nämndens kansli ingå. 

6. Fastställer kompetenskrav för förskrivare. 

7. Fastställer Hjälpmedelshandboken som utgör ett stöd i 
förskrivningsprocessen. 

8. Följer utvecklingen inom hjälpmedelsområdet. 

9. Ansvarar för uppföljning och utvärdering av hjälpmedelsverksamheten ur ett 
användarperspektiv. 

10. Svarar för samråd med intresseorganisationerna. 

11. Svarar för allmän och riktad information. 

12. Rapporterar om ekonomi, prestationer och kvalitet i enlighet med 
regionstyrelsens anvisningar. 

Driftsansvar för Hjälpmedelscentrum 
Som driftansvarig för Hjälpmedelscentrum har nämnden ansvar för följande 
uppgifter 

1. Ansvarar för att Hjälpmedelscentrums verksamhet drivs ekonomiskt och 
rationellt och med hög kvalitet.  

2. Upprättar, efter samråd med parterna, ett budgetförslag för 
Hjälpmedelscentrum, vilket ingår i nämndens budgetförslag som föreläggs 
regionfullmäktige för beslut. 

3. Fastställer verksamhetsplan utifrån regionens plan och 
hjälpmedelsnämndens viljeinriktning, vilken ska anmälas till 
regionfullmäktige.  

4. Fastlägger prismodell för de hjälpmedel och tjänster som tillhandahålls av 
Hjälpmedelscentrum. 

5. Svarar för upphandling och inköp av beslutat sortiment. 

6. Svarar för lagerhållning och distribution av hjälpmedel. 

7. Svarar för specialanpassning av hjälpmedel. 

8. Svarar för service och reparation av hjälpmedel. 

Sida 114 (262)



 
REGLEMENTE 3 (6) 

Gäller fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva  

   21936-7.1  

Reglemente för gemensam hjälpmedelsnämnd 2023-2026 

Utfärdad av: Fredrik Alm  Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet 

Godkänd av:  
 

9. Svarar för informations- och samordningsfunktionen för 
inkontinenshjälpmedel.  

10. Svarar för att tillhandahålla konsulentkompetens. 

11. Svarar för utbildning, information och rådgivning till förskrivare och kunder. 

3 RÄTT ATT HÅLLA SIG INFORMERAD 
Nämnden har rätt att själv besluta om att låta sig informeras om de frågor inom 
hälso- och sjukvård och socialtjänst som bedöms vara relevant för fullgörande av sitt 
uppdrag. 

4 FÖRÄNDRING AV NÄMNDENS ANSVAR OCH BEFOGENHETER  
Om nämndens ansvar och befogenheter förändras ska detta godkännas av samtliga 
parters fullmäktige genom ett reviderat reglemente. 

5 LEDAMÖTER 
Nämnden har 15 ledamöter och 15 ersättare. Regionen utser fem ledamöter och fem 
ersättare och kommunerna utser varsin ledamot och varsin ersättare. 

6 MANDATPERIOD 
Ledamöter och ersättare i nämnden väljs för fyra år, räknat från och med 1 januari 
året efter det år då val till fullmäktige har ägt rum i landet. 

7 ORDFÖRANDE 
Regionfullmäktige utser en ordförande och en vice ordförande. Ordförande ska 
nomineras från regionen (regionstyrelsen) och vice ordförande ska nomineras av 
kommunerna. Ordförande ska leda, samordna och övervaka nämndens arbete. Om 
varken ordförande eller vice ordförande kan närvara vid sammanträdet, utser 
nämnden annan ledamot att fullgöra ordförandes uppgifter vid sammanträdet. 

Om ordföranden för längre tid är hindrad att fullgöra sitt uppdrag, får nämnden utse 
annan ledamot att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

8 PRESIDIUM ARBETSUTSKOTT 
Inom nämnden utses ett presidium arbetsutskott som förbereder ärenden till 
nämnden. Presidiet Arbetsutskottet består av ordförande och vice ordförande samt 
en ledamot från regionen och en ledamot från kommunerna. 
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9 NÄRVARO- OCH YTTRANDERÄTT FÖR ANNAN ÄN LEDAMOT 
Ersättare har rätt att närvara och yttra sig i överläggningarna.  

Ersättare från parti som inte har ordinarie ledamot i nämnden har rätt att få sin 
mening antecknad till protokollet.  

Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde eller del därav ska en 
ersättare från regionen eller den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i 
ledamotens ställe. En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund 
av jäv får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. En ledamot som inställer sig 
under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har 
trätt in i ledamotens ställe. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett 
sammanträde på grund av något annat hinder än jäv får därefter under samma dag 
inte tjänstgöra vid sammanträdet. 

Rätt att närvara vid nämndens sammanträden och att yttra sig i överläggningarna 
tillkommer ansvarig tjänsteperson, verksamhetschef samt hälso- och 
sjukvårdsdirektören eller annan på nämndens begäran. 

10 ERSÄTTNING 
Ersättning utgår till ledamot och ersättare enligt respektive kommuns och regionens 
egna bestämmelser. Nämndens sekreterare anmäler till respektive kommun och 
regionen vilka som varit närvarande vid sammanträdet, varefter varje part ansvarar 
för ersättningen. 

11 TID OCH PLATS FÖR SAMMANTRÄDEN 
Nämnden bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Nämnden bör hålla minst 
tre sammanträden per år. Sammanträde ska även hållas när minst en tredjedel av 
ledamöterna begär det eller ordförande finner att det behövs. 

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande 
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker 
i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar i förväg anmäla detta till 
nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
nämnden. 
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12 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE 
Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  

Före varje sammanträde med hjälpmedelsnämnden ska nämndens ledamöter och 
ersättare få en kallelse och preliminär föredragningslista, som regel en vecka före 
sammanträdet. Slutlig föredragningslista fastställs vid varje sammanträdes början. 

13 ANMÄLAN AV FÖRHINDER 
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del 
av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare, samt själv 
kalla in ersättare. 

14 FÖREDRAGNING 
Föredragning inom nämnden sker av ordföranden eller på dennes uppdrag av någon 
av parternas tjänstepersoner. Nämnden kan uppdra beredning och föredragning av 
visst ärende eller viss grupp av ärenden åt en eller flera särskilda ledamöter eller åt 
någon av parternas tjänstepersoner. 

15 PROTOKOLL 
Protokollet justeras av nämndens ordförande och en ledamot. Nämnden kan besluta 
att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas 
skriftligt innan nämnden justerar den. 

Nämndens sekreterare ansvarar för att nämndens beslut delges dem som är berörda 
av besluten. Fullständiga protokoll delges parterna samt regionens revisorer. 

Nämndens sekreterare ansvarar för att nämndens justerade protokoll anslås på 
respektive parts anslagstavla. 

16 SEKRETERARE OCH KANSLIFUNKTION 
Regionen tillhandahåller till nämnden ansvarig tjänsteperson, sekreterare och 
kanslifunktion. Kostnaderna fördelas mellan regionen och kommuner enligt 
samverkansavtal. 

17 VERKSAMHETSCHEF 
Verksamhetschef för Hjälpmedelscentrum utses av hälso- och sjukvårdsdirektören 
efter samråd med nämnden och ställs till nämndens förfogande. 
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18 UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne, vice ordförande och kontrasigneras av 
anställd som nämnden bestämmer. 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

19 DELEGATION  
Nämnden får uppdra åt ledamot eller ersättare eller åt grupp av ledamöter och/eller 
ersättare eller åt tjänsteperson att på nämndens vägnar besluta i ett visst ärende 
eller viss grupp av ärenden, dock inte i fall som avses i Kommunallagens 6 kap 38 §. 
Beslut som fattas på delegation ska anmälas till nämnden, som bestämmer hur det 
ska ske. 

Nämnden fastställer en delegationsordning där det även framgår om 
verksamhetschef/motsvarande får rätt att vidaredelegera. Beslut som fattats på 
vidaredelegation ska anmälas till nämnden chefen, vilken i sin tur ska anmäla 
delegationsbeslut i den ordning nämnden bestämmer.  

20 REDOVISNING AV VERKSAMHETEN 
Nämnden ska varje år i en årsberättelse redovisa sin verksamhet. Årsberättelsen ska 
tillställas respektive parts fullmäktige under första kvartalet efter verksamhetsåret. 

21 REVISION OCH ANSVARSFRIHET 
Den gemensamma nämnden ska granskas av revisorer hos var och en av de 
samverkande parterna. Revisorerna kan samarbeta vid revisionen. 

Respektive part prövar frågan om ansvarsfrihet för hela nämnden. 

22 ANSVARSFRIHET 
Respektive part prövar frågan om ansvarsfrihet för hela nämnden. 

23 ARKIV 
För vården av nämndens arkiv gäller det reglemente som regionfullmäktige fastställt. 

24 INTERN REFERENS 
Fastställd av regionfullmäktige 2019-11-19 § 138, reviderad 2020-06-16 § 59, 
reviderad 2020-12-15 § 142. 
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§ 261 Samverkansavtal 2023-01-01 - 2026-12-31 - 
Gemensam hjälpmedelsnämnd 
Diarienummer KS 2022/463 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta nytt 
samverkansavtal för den gemensamma hjälpmedelsnämnden enligt förslaget 
under förutsättning att övriga medlemma gör detsamma.  

Sammanfattning 
Region Västmanland och länets kommuner Arboga, Fagersta, 
Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, 
Surahammar och Västerås har träffat följande överenskommelse om 
gemensam hjälpmedelsnämnd, benämnd Hjälpmedelsnämnd.  
Överenskommelsen innebär att nämnden ska ansvara för att länets invånare 
erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor, med krav på ett 
effektivt och professionellt omhändertagande i rätt tid, på rätt vårdnivå och 
att förskrivna hjälpmedel håller utlovad funktion och teknisk prestanda. 
Uppdraget ska fullgöras inom ramen för gällande lagstiftning och 
policydokument. 
I samband med att den nya mandatperioden börjar 2023-01-01 behöver 
hjälpmedelsnämndens reglemente och samverkansavtal revideras. 
Hjälpmedelsnämnden rekommenderar regionen och respektive kommun att 
anta det redovisade förslaget till samverkansavtal för den gemensamma 
hjälpmedelsnämnden, att gälla från 2023-01-01 - 2026-12-31. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-10-28 Samverkansavtal 2023-01-01 - 2026-12-31 
- Gemensam hjälpmedelsnämnd 
2022-09-30 § 39 Revidering av reglemente och samverkansavtal för 
hjälpmedelsnämnden 

Skickas till 
Gemensam hjälpmedelsnämnd 
Övriga medlemskommuner 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-11-14 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Samverkansavtal 2023-01-01 - 2026-12-31 - 
Gemensam hjälpmedelsnämnd 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta nytt 
samverkansavtal för den gemensamma hjälpmedelsnämnden enligt förslaget 
under förutsättning att övriga medlemma gör detsamma.  

Sammanfattning 
Region Västmanland och länets kommuner Arboga, Fagersta, 
Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, 
Surahammar och Västerås har träffat följande överenskommelse om 
gemensam hjälpmedelsnämnd, benämnd Hjälpmedelsnämnd.  
Överenskommelsen innebär att nämnden ska ansvara för att länets invånare 
erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor, med krav på ett 
effektivt och professionellt omhändertagande i rätt tid, på rätt vårdnivå och 
att förskrivna hjälpmedel håller utlovad funktion och teknisk prestanda. 
Uppdraget ska fullgöras inom ramen för gällande lagstiftning och 
policydokument. 
I samband med att den nya mandatperioden börjar 2023-01-01 behöver 
hjälpmedelsnämndens reglemente och samverkansavtal revideras. 
Hjälpmedelsnämnden rekommenderar regionen och respektive kommun att 
anta det redovisade förslaget till samverkansavtal för den gemensamma 
hjälpmedelsnämnden, att gälla från 2023-01-01 - 2026-12-31. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-10-28 Samverkansavtal 2023-01-01 - 2026-12-31 
- Gemensam hjälpmedelsnämnd 
2022-09-30 § 39 Revidering av reglemente och samverkansavtal för 
hjälpmedelsnämnden 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-10-28 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/463 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
KS 2022/463 
Er beteckning 
 

 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Gemensam hjälpmedelsnämnd 
Övriga medlemskommuner 
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KS 2022/463 
Er beteckning 
 

 

Ärendebeskrivning 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 

  
  
 2022-09-30  

 
 

Att  
  

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

Organ Gemensam hjälpmedelsnämnd 

Plats Hjälpmedelscentrum, Signalistgatan 2, Västerås 

Tidpunkt Fredagen den 30 september 2022 

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

 

§ 39 Revidering av reglemente och samverkansavtal för hjälpmedelsnämnden 

HMC220014 

I samband med att den nya mandatperioden börjar 2023-01-01 behöver 
hjälpmedelsnämndens reglemente och samverkansavtal revideras. 

Förslag till reviderat reglemente och reviderat samverkansavtal redovisas. 

Beslut 

1. Hjälpmedelsnämnden rekommenderar regionen och respektive kommun att 
anta det redovisade förslaget till reglemente och det redovisade förslaget till 
samverkansavtal för den gemensamma hjälpmedelsnämnden, att gälla från 
2023-01-01 - 2026-12-31. 

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

 

Vid protokollet 

 

Eva Wilhelmsson, mötessekreterare 

 

Justerat 2022-10-14 

 

Örjan Andersson § 31-§ 37 Monica Israelsson 
Ordförande 

 

 

Justerare 

 

Rätt utdraget intygas 2022-10-24 

  

Eva Wilhelmsson  
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RIKTLINJE 1 (7)

Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva

2020-04-17 21937-3

Samverkansavtal gemensam hjälpmedelsnämnd

Utfärdad av: Fredrik Alm
Godkänd av: Anders Åhlund

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

Region Västmanland och länets kommuner Arboga, Fagersta, Hallstahammar, 
Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås har 
träffat följande överenskommelse om gemensam hjälpmedelsnämnd, benämnd 
Hjälpmedelsnämnd. 

Region Västmanland är värdregion och Hjälpmedelsnämnden ingår i Region 
Västmanlands organisation.

Denna överenskommelse ersätter samverkansavtal för gemensam nämnd för 
hjälpmedelsverksamhet och andra samverkansfrågor mellan parterna gällande från 
och med 2007-01-01.

1. Överenskommelse
Överenskommelsen innebär att nämnden ska ansvara för att länets invånare erbjuds 
en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor, med krav på ett effektivt och 
professionellt omhändertagande i rätt tid, på rätt vårdnivå och att förskrivna 
hjälpmedel håller utlovad funktion och teknisk prestanda. 

Uppdraget ska fullgöras inom ramen för gällande lagstiftning och policydokument.

2. Nämndens uppgifter
Utbud och tjänster ska erbjudas för

 Daglig livsföring, med undantag nedan*

 Hjälpmedel för vård och behandling

 Inkontinenshjälpmedel.

Parterna kan via Hjälpmedelscentrum erbjuda hjälpmedel enligt Ansvar 4 och 
skolhjälpmedel.

Utanför överenskommelsen faller*

 Ortopedtekniska hjälpmedel

 Synhjälpmedel

 Hörseltekniska hjälpmedel.

Parterna har möjlighet att av Hjälpmedelscentrum köpa service av 
verksamhetsutrustning enligt Ansvar 4 hjälpmedel.

Parterna har möjlighet att hyra verksamhetsutrustning enligt Ansvar 4 hjälpmedel.
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Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva

2020-04-17 21937-3

Samverkansavtal gemensam hjälpmedelsnämnd

Utfärdad av: Fredrik Alm
Godkänd av: Anders Åhlund

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

2.1 Finansierings- och brukarperspektiv
Utifrån ett finansierings- och brukarperspektiv har nämnden följande uppgifter inom 
hjälpmedelsområdet.

1. Utarbetar mål, riktlinjer och policy för hjälpmedelsförsörjningen som 
föreläggs parterna för beslut.

2. Beslutar om vilka hjälpmedel och tjänster som ska tillhandahållas.

3. Utarbetar förslag till avgifter och egenansvar som föreläggs parterna för 
beslut.

4. Utarbetar förslag till finansieringsprinciper och kostnadsfördelningssystem 
som föreläggs parterna för beslut.

5. Upprättar, efter samråd med parterna, förslag till budget vilken föreläggs 
regionfullmäktige för beslut. I förslaget ska budget för nämndens kansli ingå.

6. Fastställer kompetenskrav för förskrivare.

7. Fastställer Hjälpmedelshandboken som utgör ett stöd i 
förskrivningsprocessen.

8. Följer utvecklingen inom hjälpmedelsområdet.

9. Ansvarar för uppföljning och utvärdering av hjälpmedelsverksamheten ur ett 
användarperspektiv.

10. Svarar för samråd med intresseorganisationerna.

11. Svarar för allmän och riktad information.

12. Rapporterar om ekonomi, prestationer och kvalitet i enlighet med 
regionstyrelsens anvisningar.

2.2 Driftsansvar för Hjälpmedelscentrum
Som driftansvarig för Hjälpmedelscentrum har nämnden ansvar för följande 
uppgifter.

1. Ansvarar för att Hjälpmedelscentrums verksamhet drivs ekonomiskt och 
rationellt och med hög kvalitet. 

2. Upprättar, efter samråd med parterna, ett budgetförslag för 
Hjälpmedelscentrum, vilket ingår i nämndens budgetförslag som föreläggs 
regionfullmäktige för beslut.
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Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva

2020-04-17 21937-3

Samverkansavtal gemensam hjälpmedelsnämnd

Utfärdad av: Fredrik Alm
Godkänd av: Anders Åhlund

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

3. Fastställer verksamhetsplan utifrån regionens plan och 
Hjälpmedelsnämndens viljeinriktning, vilken ska anmälas till 
regionfullmäktige.

4. Fastlägger prismodell för de hjälpmedel och tjänster som tillhandahålls av 
Hjälpmedelscentrum.

5. Svarar för upphandling och inköp av beslutat sortiment.

6. Svarar för lagerhållning och distribution av hjälpmedel.

7. Svarar för specialanpassning av hjälpmedel.

8. Svarar för service och reparation av hjälpmedel.

9. Svarar för informations- och samordningsfunktionen för 
inkontinenshjälpmedel.

10. Svarar för att tillhandahålla konsulentkompetens.

11. Svarar för utbildning, information och rådgivning till förskrivare och kunder.

3. Rätt att hålla sig informerad
Nämnden har rätt att själv besluta om att låta sig informeras om de frågor inom 
hälso- och sjukvård och socialtjänst som bedöms vara relevant för fullgörande av sitt 
uppdrag.

4. Organisation
Nämnden ingår i regionens organisation, vilket innebär att regionens bestämmelser 
och policy gäller avseende ekonomi, personalfrågor, redovisning, arkiv m m. Medel 
för anställdas pension skall avsättas inom regionen. Regionen svarar för att 
organisera Hjälpmedelscentrum inom egen verksamhet.

För nämndens beredning av ärenden finns en tjänstemannaberedning bestående av 
chefstjänstemän från kommunerna och regionen inom berört område.

5. Ledamöter
Nämnden har 15 ledamöter och 15 ersättare. Regionen utser fem ledamöter och fem 
ersättare, vilka bör representera regionstyrelsen. Kommunerna utser varsin ledamot 
och ersättare, vilka bör representera socialnämnd eller motsvarande.

Parterna är överens om att posten som ordförande ska utses bland regionens 
ledamöter och posten som vice ordförande ska nomineras av kommunerna.
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Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva

2020-04-17 21937-3

Samverkansavtal gemensam hjälpmedelsnämnd

Utfärdad av: Fredrik Alm
Godkänd av: Anders Åhlund

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

6. Kostnader
Kostnaderna för hjälpmedelsverksamheten ligger kvar hos respektive part. 
Kostnadsersättning sker antingen via köp eller via hyra, där regionens fakturerar 
löpande en gång per månad.

Hyreshjälpmedel ägs av regionen.

Fast och lös egendom som tillhör Hjälpmedelscentrum ägs av regionen.

Nämnden upprättar, efter samråd med parterna, budget vilken föreläggs 
regionfullmäktige för beslut. 

Intäkterna från försäljning och uthyrning av produkter och tjänster ska finansiera 
Hjälpmedelscentrum och balansera dess budget. Vid uppkomna under- respektive 
överskott ska regionens resultatregleringsmodell tillämpas. Nämnden kan dock innan 
bokslut föreslå respektive part hur ett beräknat under- respektive överskott ska 
hanteras.

Hjälpmedelsnämnden ska årligen redovisa underlag för beräkning av 
hjälpmedelskostnaderna för respektive part.

7. Insyn i Hjälpmedelsnämnden
Parterna har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller nämndens 
verksamhet. Nämnden ska till de samverkande parterna lämna de rapporter om 
ekonomi, prestationer och kvalitet som lämnas till regionen utifrån regionstyrelsens 
anvisningar.

8. Sekreterare och kanslifunktion
Regionen tillhandahåller tjänstemannastöd, sekreterare och kanslifunktion till 
nämnden. Kostnader för detta stöd fördelas i förhållande till antalet ledamöter i 
nämnden. Respektive huvudman bär kostnader i samband med planering och 
utredning.

9. Försäkringar
Regionen tecknar erforderliga försäkringar och kostnaderna belastar 
Hjälpmedelscentrums budget. 

10. Omförhandling
Om förutsättningarna för detta avtal väsentligen skulle ändras har varje part rätt att 
påkalla omförhandling av avtalet.

11. Giltighet och avtalstid samt uppsägning av avtalet
Samverkansavtalet gäller under förutsättning att såväl gemensamma 
Hjälpmedelsnämndens reglemente som detta avtal godkänts av samtliga parters 
fullmäktige.

Uppsägningstiden är ett år och avtalet kan upphöra att gälla vid årsskiftet året efter 
det att uppsägning har skett. 
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Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva

2020-04-17 21937-3

Samverkansavtal gemensam hjälpmedelsnämnd

Utfärdad av: Fredrik Alm
Godkänd av: Anders Åhlund

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

Vid ett upphörande av verksamheten i sin helhet eller om någon part vill frånträda 
avtalet ska särskilda förhandlingar ske mellan parterna angående formerna för detta 
samt angående den ekonomiska regleringen mellan parterna.

12. Ansvarsfördelning
Den ekonomiska ansvarsfördelningen baseras på personens boendeform och 
ansvarstillhörighet av förskrivet hjälpmedel. Med särskilt boende avses servicehus 
eller gruppbostad och med ordinärt boende avses eget boende, det vill säga boende i 
lägenhet eller hus.

Ansvarsfördelningen är:

Ansvar 1 hjälpmedel: Regionens ansvar oavsett boendeform.

Ansvar 2 hjälpmedel: Regionens ansvar i ordinärt boende. Kommunernas ansvar i 
särskilda boendeformer.

Ansvar 3 hjälpmedel: Regionens ansvar i ordinärt boende. Kommunernas ansvar i 
särskilda boendeformer.

Ansvar 4 hjälpmedel: Regionens ansvar i ordinärt boende. Kommunernas ansvar i 
särskilda boendeformer.

För person som huvuddelen av sin tid bor i särskilt boende, men fortfarande är 
skriven i ordinärt boende, är kommunen ekonomiskt ansvarig, även för de 
hjälpmedel som eventuellt finns kvar i det ordinära boendet. På motsvarande sätt är 
regionen ekonomiskt ansvarig för personer skrivna i ordinärt boende även när de 
tillfälligt vistas på korttidsboende.

Undantag från ovanstående ansvarsfördelning gäller för personer som har eller har 
haft insatser från Habiliteringscentrum. Regionen ansvarar för Ansvar 2 och 3 i 
särskilt boende.

13. Tvist
Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas genom 
förhandling mellan parterna. Om parterna inte kommer överens tillämpas lagen om 
skiljeförfarande.

14. Informationsskyldighet
En informationsskyldighet föreligger mellan huvudmännen på länsnivå och lokal nivå. 
Huvudmännen har ett ömsesidigt ansvar att i ett tidigt skede informera varandra om 
planerade förändringar inom socialtjänst och hälso- och sjukvårdsområdet om dessa 
påverkar den andres verksamhet inom hjälpmedelsområdet.

När en förändring planeras hos en huvudman, som får väsentliga 
verksamhetsmässiga eller ekonomiska konsekvenser för den andra huvudmannen, 
ska en gemensam överläggning ske innan beslut fattas. Protokoll från överläggning 
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Utfärdad av: Fredrik Alm
Godkänd av: Anders Åhlund

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

ska vara en del i beslutsunderlaget hos respektive huvudman. Alternativt hänvisas till 
gjorda överenskommelser.

15. Avtalsexemplar
Detta avtal är upprättat i 11 exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

__________________________den _________________________den

____________________________________ ___________________________________
Region Västmanland Arboga kommun

___________________________den __________________________den

____________________________________ ___________________________________
Fagersta kommun Hallstahammar kommun

___________________________den __________________________den

___________________________________ ___________________________________
Kungsör kommun Köping kommun

___________________________den __________________________den

____________________________________ ___________________________________
Norberg kommun Sala kommun
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Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

____________________________den __________________________den

___________________________________ ___________________________________
Skinnskatteberg kommun Surahammar kommun

___________________________den

____________________________________
Västerås stad
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 262 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - 
Gemensamma hjälpmedelsnämnden, 
hjälpmedelscentrum 
Diarienummer KS 2022/53 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige godkänner rapporten. 

Sammanfattning 
Verksamhetens resultat till och med augusti månad är 11 miljoner kronor. 
Prognostiserat helårsresultat är 11 miljoner kronor. Budgetavvikelserna 
beror främst på ökad försäljning av hjälpmedel och lägre personalkostnader. 
Delårsrapporten visar på god måluppfyllelse i verksamheten. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
2022-09-30 § 36 Delårsrapport 2 2022 

Skickas till 
Den gemensamma hjälpmedelsnämnden, Region Västmanland 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-11-14 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 

  
  
 2022-09-30  

 
 

Att  
  

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

Organ Gemensam hjälpmedelsnämnd 

Plats Hjälpmedelscentrum, Signalistgatan 2, Västerås 

Tidpunkt Fredagen den 30 september 2022 

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

 

§ 36 Delårsrapport 2 2022 

HMC220013 

Magnus Loman och Annika Nyman redovisar delårsrapport 2 2022. Delårsrapport 2 
till och med augusti för Hjälpmedelscentrum redovisas utifrån perspektiven 
tillgänglighet, verksamhet/process, miljö, produktion, medarbetare och ekonomi. 
Verksamhetens ackumulerade resultat till och med augusti månad är 11 miljoner 
kronor. Prognostiserat helårsresultat är 11 miljoner kronor. Budgetavvikelserna beror 
främst på ökad försäljning av hjälpmedel och lägre personalkostnader. 

Beslut 

1. Delårsrapport 2 2022 fastställs och överlämnas till huvudmännen. 

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

 

Vid protokollet 

 

Eva Wilhelmsson, mötessekreterare 

 

Justerat 2022-10-14 

 

Örjan Andersson § 31-§ 37 Monica Israelsson 
Ordförande 

 

 

Justerare 

 

Rätt utdraget intygas 2022-10-24 

  

Eva Wilhelmsson  
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Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva  

    

Delårsrapport 2 2022  

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

Godkänd av: Magnus Loman 
 

 
 
be 

 
 
 
 
 
 

Delårsrapport 2 Hjälpmedelscentrum 
 
 

 
 
 
Hjälpmedel ska alltid vara säkra och fungera i vardagen. Bilden visar en rullstol som är utrustad med 
tippskydd.  
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Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva  

    

Delårsrapport 2 2022  

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

Godkänd av: Magnus Loman 
 

SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING 

Sammanfattning av åtgärder och resultat  

Pandemin påverkar fortfarande produktion, intäkter och kostnader. Det beror dels på att uppdämda behov 

nu hanteras, dels på att pandemin fortfarande medför leveranssvårigheter inom flera produktsortiment.  

Det politiska säkerhetsläget i världen samt den globala inflationen påverkar verksamheten inom alla 

områden.  

Invånare/patient och tillgänglighet 
Trots världsläget så har Hjälpmedelscentrum en fortsatt hög tillgänglighet för patienter och vårdgivare med 

säkra och flexibla arbetssätt.  

Verksamhet/process och produktion 
Produktionssiffrorna har generellt ökat inom alla områden under delår 2 2022. 

Hållbarhetsarbetet går framåt genom ökat cirkulärt flöde. 

Hjälpmedelscentrums sortiment och tjänster utvecklas för att stödja utvecklingen. Arbete sker för att 

effektivisera arbetssätten, utgå från invånarens behov, automatisera förutsägbara arbetsuppgifter och 

utveckla digitala tjänster. 

Ett införandeprojekt för diabeteshjälpmedel har startat och arbete med att ta fram projektplanen har 

påbörjats. 

Medarbetare 
Sjukfrånvaron är fortsatt låg. 

Ekonomi 
Det ackumulerade resultatet är 10 726 tkr.  

Helårsresultatet prognostiseras till 10 558 tkr (innan återbetalning till kunder) med hänsyn tagen till den 

osäkerhet som råder nationellt och globalt.  

Hjälpmedelscentrums priser mot kund är oförändrade även 2022 vilket innebär att leverantörernas 

prisökningar inte påverkar kunden. Under perioden har flera leverantörer ökat priserna under pågående 

avtal på grund av ökad inflation. Det visar att Hjälpmedelscentrums kostnadseffektivitet fortsätter att öka.  
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Framtidsbedömning  

Hjälpmedelscentrum stöder inte bara patienterna genom att tillhandahålla medicinsk teknik och 

hjälpmedel, utan främjar också sammanhållen vård, egenvård och vård i hemmet vilket är viktiga delar i 

regionens arbete med nära vård. 

Bemanningsförstärkningar måste fortgå för att möjliggöra en ökad rekonditionering så att 

Hjälpmedelscentrum kan leverera patientsäkra hjälpmedel i enlighet med behoven. Hjälpmedelscentrum 

ska fortsätta att utveckla sin spetskompetens och verka för utveckling av nya arbetssätt i verksamheten, 

bland annat med stöd av digital utveckling.     

Det är viktigt att vi fortsätter att säkerställa en helhetssyn på hanteringen av hjälpmedel och det 

ekonomiska perspektivet på hälso-och sjukvården, och då i samarbete med centrala myndigheter, där 

införandeprojektet för diabeteshjälpmedel kommer ha en inverkan. 

Hjälpmedel är viktiga för både patienter och anhöriga och det faktum att hjälpmedel minskar kostnaderna 

för personligt stöd erkänns tydligt. Samtidigt som vi fortsätter att utveckla bästa praxis på detta område 

kommer vi att ligga i framkant när det gäller att utveckla och främja nya sätt att arbeta internt och 

tillsammans med samarbetspartners, inklusive stöd till digital utveckling. 
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INVÅNARE/PATIENT OCH TILLGÄNGLIGHET 

Ett välmående Västmanland 

Uppföljning av arbetet med genusperspektiv vid förskrivning  

En uppföljning gjordes under delår 1 som visar att jämställdhetsperspektivet är integrerat i både i grund- 

och produktinriktade förskrivarutbildningar. Aktuell statistik för innevarande år är framtagen och kommer 

användas på förskrivarutbildningarna i höst och är uppdaterad på Vårdgivarwebben.  

Kunskapsstyrning 

Hjälpmedelscentrum har erbjudit utbildning till studerande i sjuksköterskeprogrammet på samma sätt som 

vi erbjuder utbildning till studerande i fysioterapeutprogrammet. Vi ser ett ökat behov av kompetens för 

sjuksköterskor inom hjälpmedelsområdet, fler svårt sjuka patienter vårdas i hemmet där medicintekniska 

produkter är en förutsättning för att det ska fungera. Mälardalens universitet önskar avvakta för att 

stämma av förutsättningar och möjligheter för samverkan i samband med revidering av 

sjuksköterskeprogrammet som ska vara klart 2024. 

Hjälpmedelscentrum har medverkat på fördjupningsutbildning i allmän omvårdnad, utbildningen riktar sig 

till undersköterskor både med en allmän information om hjälpmedel och riktad information från 

inkontinenssamordnare. Vi har även informerat om hjälpmedel på vuxenutbildning för undersköterskor. 

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

Tillgänglighet 

Andelen utprovningar som erbjudits inom 15 dagar är 84,5 %. Det är en ökning med 4,4 procentenheter 

jämfört med delår 2 2021. Prioritering av utprovningar i tid och god samverkan inom enheten bidrar till ett 

gott resultat trots ett ökat antal utprovningsärenden. 

Andelen slutförda reparationer inom 5 dagar är 93,0 %, en ökning med 1,5 procentenheter från delår 2 

2021. Samtliga tekniker utgår nu från Västerås och planeringen av arbetet har effektiviserats.  

Andelen besvarade telefonsamtal är 98,9 %, en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med delår 2 

2021. Förändrade arbetssätt i kundtjänst och en aktiv prioritering bidrar till att bibehålla en fortsatt hög 

tillgänglighet på telefon. 

Andelen leveranser enligt planerad leveransdag är 91,2 %, en minskning med 3,1 procentenheter jämfört 

med delår 2 2021. Faktorer som bemanning, processkunskap och inköp (leveransförseningar) har påverkat. 

Rekonditioneringen har dock ökat under året men visar att det inte varit tillräckligt för att nå önskade 

målnivåer.   

Tillgänglighet delår 2, jmf samma period 2021 Delår 2 2021 Delår 2 2022 

Erbjuden utprovning inom 15 arbetsdagar  80,1 % 84,5 % 

Andel slutförda reparationer inom 5 arbetsdagar 91,5 % 93,0 % 

Andel besvarade telefonsamtal i kundtjänst 99,2 % 98,9 % 

Andel leverans av lagervaror enligt planerad 
leveransdag 

94,3 % 91,2 % 
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Information 

En folder och en film om patientsäkerhet har tagits fram. Syftet är att ge patienter och anhöriga en inblick i 

det arbete som ligger bakom Hjälpmedelscentrums utbud av säkra hjälpmedel. För att minimera risker och 

tillbud med hjälpmedel behöver hjälpmedelsanvändarens ansvar och delaktighet förstärkas.  

Åtgärder 

Arbetet med processkunskap, bemanning och lagernivåer fortgår för att uppnå målnivån gällande 

leveranssäkerhet. 

Samlad bedömning  

Hjälpmedelscentrum fortsätter arbetet med en god och jämlik vård genom att ha genusperspektivet i 

framtida utbildningar för förskrivarna. 

Tillgängligheten på Hjälpmedelscentrum har ökat trots en ökad produktion. Detta har skett genom att vi 

ständigt ser över och förbättrar våra arbetsprocesser samt att vi har en god samverkan både internt och 

externt. 

Åtgärder har vidtagits för att nå processmålen av leverans av lagervaror enligt planerad leveransdag. Dessa 

åtgärder har inledningsvis visat på positiva effekter. 
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VERKSAMHET/PROCESS OCH PRODUKTION 

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer: 

Mål Indikator Mål  Utfall delår 2 2022 
Verksamheten ska 
bedrivas på rätt nivå 

Nyttjandet av e-tjänster Öka   + 48 % 

God tillgänglighet Andel patienter som erbjudits utprovning inom 15 
arbetsdagar 

80 % 84,5 % 

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

88 % 93,0 % 

” Andel besvarade telefonsamtal hos kundtjänst  96 % 98,9 % 
” Andel leveranser enligt planerad leveransdag  95 % 91,2 % 

God hushållning av 
resurserna 

Minska utsläpp CO2 enligt körda mil per uthyrda hjälpmedel 
jämfört med 2021 vilket mäts via antal körda mil i 
förhållande till uthyrd individmärkt hjälpmedelsvolym (kvot) 

Minska 

(2021 = 0,52) 
0,44 

Löpande uppföljning Produktion enligt överenskommen specifikationsplan 
Uthyrningsgrad, mäts via andel hjälpmedel hos kund 

 
90 % 

 
92,2 % 

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

För redovisning av tillgänglighet hänvisas till invånare/patientperspektiv på sidan 4. 

God hushållning 
Indikatorn för god hushållning ”körda mil i förhållande till uthyrd hjälpmedelsvolym”, visar att 

antalet körda mil i förhållande till hjälpmedelsvolym är lägre under delår 2 2022 i jämförelse med delår 2 

2021. Det är ett fortsatt bra resultat som vi följer utifrån uppdelandet av servicezoner för tekniker. Vi 

arbetar ständigt för en så låg nivå som möjligt. Under perioden januari-augusti är antal körda mil på 

årsbasis 25 754 mot 68 562 uthyrda hjälpmedel, vilket är en tydlig förbättring mot delår 2 2021. 

 

Produktion  Delår 2 2020 Delår 2 2021 Delår 2 2022 

Antal beställningar 28 341 29 493 30 575 

Antal returer 22 307 22 176 22 964 

Antal arbetsordrar rekonditionering 12 277 12 240 13 941 

Antal konsulentremisser (utprovning) 710 694 776 

Antal arbetsordrar teknik (AU och FU) 7 103 10 098 8 300 

Antal kundtjänstsamtal 13 266 14 691 16 814 

Produktion  

Antalet beställningar har ökat 3,7 % jämfört med delår 2 2021, vilket visar att beställningarna ligger på 

samma nivå som före pandemin. 

Antal returer har ökat med 3,6 %, vilket är en signifikativ ökning. Det beror på att många köper hjälpmedel 

av oss och skickar tillbaka hyreshjälpmedlet som varit ute. Förskrivares beställningsmönster påverkar 

returerna, vi får tillbaka många hjälpmedel som är oanvända eller inte ens uppackade. Ekonomi i balans 

påverkar returflödet positivt för att minska kostnader ute i länet.  
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Antalet arbetsorder för rekonditionering har ökat med 14 %. Faktorer till det är ett ökat antal returer, 

skrotning av färre antal hjälpmedel, rätt bemanning som medfört att vi kommit ifatt samt haft möjlighet till 

överrekonditionering.     

Antal ärenden för utprovning har ökat med 13 % vilket är en tydlig ökning jämfört med januari-augusti 

2021. Efterfrågan av stöd vid utprovning har ökat efter pandemin och många nya förskrivare bidrar till fler 

ärenden.  

Antalet arbetsordrar teknik har minskat med 18 %, varav avhjälpande underhåll med 5 % och förebyggande 

underhåll med 48 %. 2021 utfördes en större mängd förebyggande underhåll pga. besöksförbud som 

uppstod under pandemin 2020. Under perioden har en ny tekniker lärts upp för att ersätta en 

pensionsavgång. 

Kundtjänstsamtalen har ökat med 14 % jämfört med delår 2 2021. Även de digitala sätten att kontakta 
Hjälpmedelscentrum fortsätter att öka, till exempel har ärenden via uppladdningstjänst ökat med 10 % och 
via e-tjänsterna på 1177.se med 48 % jämfört med delår 2 2021.  

Förbättrade arbetssätt med digitala stöd 

Arbetet med att förbättra arbetssätt med stöd av digital teknik pågår. Målet är 25 % effektiviseringar i 

processer där GAP-analys visat stor förbättringspotential.  

• Implementering av arbetssätt för digital utprovning pågår, 71 utprovningsärenden har under 

januari-augusti genomförts via videolänk (62 kognition, 6 kommunikation och 3 manuell rullstol), 

sammanlagt 79 videomöten. 

• Arbete med att förbättra regionintern faktureringsredovisning via DUVA1 är genomförd och förfinas 

ytterligare under hösten.  

• Arbete pågår också för att förbättra faktureringsredovisning till kommunala och privata aktörer via 

DUVA. 

• Ett arbete för att förbättra det proaktiva stödet för uppföljning till förskrivare har påbörjats. 

Ökad hållbarhet 

Hjälpmedelscentrums arbete med Cirkulärt flöde och återanvändning av hjälpmedelsprodukter fortsätter. 

Under 2022 återanvänds en rullstolsdyna (Contur) och två toalettprodukter (duschstol Kulan och 

toaförhöjning StaplaLätt). Utvärdering för 2022 (januari-augusti) visar på en 66 % återanvändning av 

rullstolsdynan (662 st) och en besparing på 328 tkr (kostnader för rekond-resurs, reservdelar och 

försäljningsrabatt inräknat). Återanvändningen av duschstolen och toaförhöjningen är inte lika stor.  

Minskade inköp ger stor klimateffekt (utebliven produktion): varje återanvänd rullstolsdyna minskar 

klimatpåverkan med 2,09 kg CO2 ekvivalenter. Dessa 662 återanvända rullstolsdynor har reducerat 

klimatpåverkan med 1 384 kg CO2 ekvivalenter under en 8-månaders period.  

Riskanalys av kemikalier som används på Hjälpmedelscentrum har genomförts. Åtgärder har gjorts av 

miljöteamet och är färdigställda enligt regionens rutiner. Analysen visar att vi har ordning på våra 

kemikalier, som redovisas i kemikaliedatabasen KLARA.  

 
1 Datalager för uppföljning och verksamhetsanalys 
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Informationssäkerhetsarbete 

För att följa GDPR och andra informationssäkerhetskrav kring hjälpmedel med digitala delar, applikationer 

och molntjänster har verksamhetens informationssäkerhetsarbete ökat. En översyn har gjorts gällande de 

applikationer som används på Hjälpmedelscentrum och av patienter, avseende datalagring utifrån GDPR, 

och arbete pågår i hjälpmedelsteam och tillsammans med informationssäkerhetsstrateg. 

Arbetet fortsatte under delår 2 i samverkan med jurist och informationssäkerhetssamordnare. 

Samverkan 
Ett arbete med att revidera befintlig överenskommelse mellan Lungmottagningen och Hjälpmedelscentrum 

pågår i syfte att tydliggöra ansvarsfördelning och samarbete. Arbetet genomförs i samverkan med 

representanter från båda verksamheterna, även dialog kring frågor med anledning av den ansträngda 

leveranssituationen gällande andningshjälpmedel. 

Tydliggöra beställarroll utan förskrivarkompetens 

En e-utbildning om webSesam har tagits fram för beställare som inte har förskrivarkompetens. 

Översyn av förskrivningsrätt för sjuksköterskor i mobila team 
Efter översyn och samråd med projektledare (Nära Vård, Utveckling av mobilitet i Region Västmanland, 

noden Västerås, Surahammar) finns det i dagsläget inte behov av utökad förskrivningsrätt för 

sjuksköterskor i mobila team. Mobila team är kopplade till hemsjukvårdens arbetsterapeuter och 

fysioterapeuter, vilket bedöms täcka behov av förskrivning. 

Hjälpmedel för bäckenbottendysfunktion  

Förskrivare har efterfrågat möjlighet att förskriva hjälpmedel för behandling av bäckenbottendysfunktion, 

vilket har bejakats av verksamhetscheferna inom kirurgi-, urologi- och kvinnokliniken. Verksamheterna ser 

att det finns behov att träna hemma men erfarenheten i dagsläget är att inte alla patienter har samma 

ekonomiska förutsättningar att köpa en biofeedback-apparat. Med anledning av detta har apparater lånats 

ut av kliniken. Det har medfört tekniska svårigheter och svårigheter att uppfylla lagkraven samt täcka 

behoven av hjälpmedlet. Gemensamt ser förskrivarna ett behov av cirka 100 förskrivningar om året. Det 

som framförs som mest prioriterat behov är hjälpmedel för biofeedback. 

Biofeedback kan användas som komplement och vägledning för att förstärka effekten av 

bäckenbottenträning vid behandling av trängnings- och ansträngningsinkontinens samt vid kroniska 

underlivssmärtor. Biofeedback togs in som nytt hjälpmedel i Hjälpmedelshandboken från och med den 1 

april 2022. 

Förskrivare har efterfrågat fortbildning inom inkontinensområdet. I mars 2022 publicerades e-utbildningen 

IAD - Inkontinensassocierad dermatit. Utbildningen ska ge stöd och kunskap till förskrivare och 

inkontinensombud. Målgruppen är sjuksköterskor som förskriver inkontinenshjälpmedel samt 

inkontinensombud. 
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Volym uthyrda hjälpmedel 

Antalet uthyrda individmärkta hjälpmedel inkl. MBH har ökat med 3,5 % och antalet huvudhjälpmedel har 

ökat 2,6 % jämfört med delår 2 2021.  

 

VOLYM UTHYRDA HJÄLPMEDEL DELÅR 2 INKL. MBH2 JÄMFÖRT MED 
DELÅR 2 2021 

DELÅR 2 
2021 

DELÅR 2 
2022 

DELÅR 2 
2022  

Volym individmärkta hjälpmedel 66 354 68 652 3,46% 

Volym huvudhjälpmedel 82 838 84 814 2,63% 

Varav totalt regionfinansierat (individmärkt) 56 368 58 119 3,11% 

             Familjeläkarenheter (Vårdval Västmanland) 35 146 36 232 3,1% 

             Vårdval Västmanland (centralt konto) 8 415 8 341 -0,9% 

             Habiliteringscentrum 7 577 8 097 6,9% 

             Övriga enheter Region Västmanland 5 230 5 449 4,2% 

Varav totalt kommuner (individmärkt) 9 787 10 326 5,51% 

             Arboga kommun 584 784 34,2% 

             Fagersta kommun 499 536 7,4% 

             Hallstahammars kommun 667 703 5,4% 

             Kungsörs kommun 251 210 -16,3% 

             Köpings kommun 1 069 1 061 -0,7% 

             Norbergs kommun 237 227 -4,2% 

             Sala kommun 720 798 10,8% 

             Skinnskattebergs kommun 129 135 4,7% 

             Surahammars kommun 381 494 29,7% 

             Västerås stad 5 250 5 378 2,4% 

 

Uthyrningsgraden är 92,2 % vilket är 0,1 % lägre än delår 2 2021. Det totala lagervärdet har ökat något 

under året, delvis på grund av åtgärder för att kompensera för leveranssvårigheter för flera leverantörer. 

 
2 Medicinska behandlingshjälpmedel som överfördes till Hjälpmedelscentrum 2018. 
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Patientsäkerhet och kvalitet 

70 avvikelser har registrerats i Synergi, i jämförelse med 82 avvikelser under det andra tertialet 2021.  

• 10 avvikelser gäller negativa händelser eller patientrelaterat tillbud. 

• 27 avvikelser gäller ej förskrivna antidecubitusmadrasser, se kommentar nedan.  

• 11 avvikelser är skickade av oss till boenden i länet p.g.a för sen anmälan av ändrad betalare när 

brukare flyttar från eget till särskilt boende. 

• 3 avvikelser gäller arbetsmiljö. 

• 4 avvikelser gäller stulna laddare vid förvaring av elrullstol. 

• 1 förslag. 

• 4 gäller interna rutiner. 

• 7 skickade till annan enhet. 

• 3 egenkontroller.  

Under det andra tertialet har det registrerats 148 avvikelser i webSesam, en minskning med 14 stycken. 

• 118 av dessa rör felaktiga leveranser av hjälpmedel eller tillbehör. 

• 8 avvikelser är fel från leverantören. 

• 3 avvikelser gäller teknisk service. 

• 2 avvikelser gäller IT. 

• 14 avvikelser är felregistrering hos kund och har skickats till dem. 

• 3 negativa händelser/tillbud med hjälpmedel, samtliga överförda till Synergi. 

Åtgärder vidtagna till följd av avvikelser i Synergi och webSesam under andra tertialet 

• Informationskampanj för att öka medvetenheten om säkerhet och rapportering av avvikelser hos 

patienter och personal. 

• Utformat rapporter över avvikelsestatistik för att stötta teamen i att systematiskt uppmärksamma 

avvikelser. 

• Avvikelser lyfts på respektive enhet då så är lämpligt. 

• Märkningar och förtydliganden på lagret för att underlätta plock. 

62 st avvikelser har gjorts till leverantörer under januari-augusti 2022. Orsaken är till stor del 

produktavvikelser, jämfört med 111 st under samma period 2021. 

Vidtagna större förbättringsåtgärder under perioden 
Ett stort arbete har genomförts i verksamheten för att minska konsekvenserna av leveransförseningar till 

följd av globala transportsvårigheter. Arbete för fungerade ersättningskedjor, t ex sett över produkterna i 

kedjan, ökat säkerhetslager och rekond till huvudlager, längre förseningar har fångats upp. Stöd och dialog 

med förskrivare för att hitta alternativa produkter, samt om förhållningssätt och prioriteringar. Uppföljning 

och dialog med leverantörer har också genomförts. Leveransförseningarna har fortsatt men inte på samma 

sätt som tidigare. Den främsta anledningen till förseningar är materialbrist, vilket främst orsakar problem 

inom området medicinska behandlingshjälpmedel.  
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Beslut utanför sortiment och regelverk 
6 ärenden utanför sortiment och regelverk har beviljats, inga ärenden har avslagits. 1 ärende som beviljats 
2021 kostnadsredovisas 2022.  Barnperspektivet har särskilt beaktats inför beslut i några ärenden.   

Ett ärende har handlat om hjälpmedel för medicinsk behandling för problematik som tidigare behandlats på 
klinik, nu ska patienten sköta behandlingen själv med stöd av närvårdsteam. 

Vid bedömning av nya hjälpmedel finns ett implementerat arbetssätt att ta del av aktuell evidens. 

Redovisning av beslut gällande hjälpmedel utanför sortiment och regelverk från 1 januari – 31 augusti 
Antal beviljade beslut utanför sortiment och regelverk  Kostnad kr           

Rollator Malte, har beviljats 2021, kostnadsredovisas 2022  22 751    

Armhjälpmedel Armon Edero 21 820 

Bentränare Motomed gracile 12   39 900     

Kompressionspump med benmanschett       4 525 (pump), 1 900x2 (stövel) 

Elrullstol nr 3, utanför regelverk 37 363 

Rullstol Krabat med sadelsittande 29 900 

Kylväst, utanför regelverk 3 200 

Samlad bedömning 

Under året har volymen generellt ökat för verksamheten. 

Hjälpmedelscentrums sortiment och tjänster utvecklas för att stödja utvecklingen. Arbete pågår för att 

effektivisera arbetssätten genom att utmana traditionella arbetssätt, exempelvis att automatisera 

arbetsuppgifter och utveckla digitala tjänster. 

Hållbarhetsarbetet går framåt och det cirkulära flödet ökar. 
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MEDARBETARE 

Processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer: 

Mål Indikator Målvärde  Utfall delår 2 
HMC ska vara en attraktiv 
arbetsgivare 

Hållbart medarbetarengagemang (HME)  
Prestationsnivå  

79 
73 % 

Mätning i 
oktober  

” Sjukfrånvaro <6 % 4,4 

” Personalrörlighet totalt <8 % År 

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

 7 
3 
0/0 

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

Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron har ökat något till 4,4 % jämfört med delår 2 2021, en ökning av både långtids- och 

kortsjukfrånvaro. Korttidsfrånvaron har ökat till följd av pandemin där vi hade många sjuka i början av året. 

Detta har stabiliserat sig nu, men höjer snittet totalt. Åtgärder är sedan tidigare tagna genom bland annat 

distansarbete, riskbedömning av arbetsmiljön och förhindrande av smittspridning samt en tidig dialog 

mellan medarbetare och chef för att förebygga sjukdom och ohälsa.  

Sju rehabiliteringsärenden är registrerade, två st fler jämfört med delår 2 2021. Sex stycken är pågående 

och en avslutad. 

Sjukfrånvaro % ack (1 månads släp) 
Sjukfrånvaro Delår 2 2021 Delår 2 2022 

Total sjukfrånvaro 3,0 4,4 

-varav korttidssjukfrånvarodag 1–24 2,5 3,0 

-varav långtidssjukfrånvaro 16,3 22,2 

Män 2,6 4,4 

Kvinnor 3,4 4,3 

Anställda -29 år 4,6 2,8 

Anställda 30–49 år 2,2 5,5 

Anställda 50 år - 3,1 3,7 

 

Arbetsmiljöavvikelser ack (1 månads släp, inget vid årsbokslut) 
Arbetsmiljöavvikelser Delår 2 2021 Delår 2 2022 

Antal händelser 5 2 

Antal risker 2 0 

Totalt antal 7 2 

- varav hot och våld 0 0 

- varav stickskada 0 0 

 

Medarbetarundersökningen  
Efter att det goda resultatet på medarbetarundersökningen presenterats har medarbetare och chefer 
tillsammans arbetat fram enhetsvisa handlingsplaner. Dessa har sedan genomförts och följts upp.   
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Kompetensförsörjning 

Arbetssätt för att använda forskning och evidens i samband med nya hjälpmedel, beslut utanför sortiment 

och regelverk samt i uppdragsdirektiv har implementerats. 

Kompetensutveckling i Word, Excel, Powerpoint, Office 365/Teams samt vidareutbildning i 

verksamhetssystemet Sesam.  

Kompetensförsörjningsplanen har uppdaterats. 

En larmövning i kundtjänst har genomförts som visade att medarbetarna har god kännedom om rutiner. 

Utbildning PDV “Pågående dödligt våld” har genomförts. 

HMC medverkar i en utbildningsfilm om regionens brandsäkerhet med temat riskidentifiering brand. 

Medarbetarna har informerats om nära vård och sett regionens film om var i omställningen vi befinner oss 

just nu. 

Brandsäkerheten är god med utrymningsområden, utrymningsplaner och genomgång av brandskydd på 

arbetsplatsträffar. En brandövning har planerats tre gånger under delår 2, men tyvärr ställts in p.g.a av 

sjukdom hos leverantören. 

En attraktiv arbetsplats 

Ett stort antal åtgärder har genomförts för att förhindra smittspridning. 

En eftermiddag har anordnats för alla medarbetare med ett teoripass om nära vård och därefter 

samarbetsövningar utomhus som löstes lagvis. 

Förtätning i lokalerna plan 2 har genomförts och utvärdering sker i november. 

En student från ABB-gymnasiet har utfört sin praktik på enheten Teknik och inköp. 

Insatser genomförs för invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

Bemanningen inom Logistik har tillfälligt förstärkts för att öka antalet rekonditionerade hjälpmedel, 

återhämta produktionsbortfall efter hög sjukfrånvaro samt hantera de ökade beställningarna samtidigt som 

de globala leveranssvårigheterna medfört brister i leveranser. 

Samlad bedömning 

Med fortsatt hög säkerhetsmedvetenhet har chefer och medarbetare på ett flexibelt sätt upprätthållit en 

god arbetsmiljö. Ett stort antal åtgärder har vidtagits för att förhindra smittspridning.  

Sjukfrånvaron är fortsatt låg trots covidpandemin. 

Riskmedvetenhet när det gäller smittskydd och brandsäkerhet har fortsatt förbättrats. 
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EKONOMI 

 

Processmål Indikator Målvärde 

HMC ska bedrivas inom fastställd budet Prognos/ekonomiskt resultat  0 mkr 

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

Periodens resultat och helårsprognos – översikt 

Verksamhetens ackumulerade ekonomiska resultat till och med augusti månad är 10 726 tkr. 

Helårsresultatet prognostiseras till 10 558 tkr (före återbetalning av överskott till kunder). 

 

 

 

 Bokslut 2021 tkr Budget 2022 tkr Prognos 2022 tkr 

INTÄKTER       

Hyra 118 385 121 698 121 698 

Återbetalning av resultat -12 160 0 0 

Försäljning 25 820 18 981 21 332 

Egenavgifter 355 340 370 

Tekniska tjänster inkl. serviceavtal 3 163 2 648 2 648 

Inkontinenssamordning 1 068 1 095 1 095 

Övriga verksamhetsintäkter 2 422 739 1 511 

SUMMA INTÄKTER 139 053  145 501 148 654 
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 Bokslut 2021 tkr Budget 2022 tkr Prognos 2022 tkr 

KOSTNADER       

Personalkostnader 44 612 47 945 48 197 

Tekniska hjälpmedel 38 883 35 048 32 035 

Övriga material, varor 226 335 335 

Lokaler 6 845 6 498 6 513 

Frakt och transport 1 893 2 165 2 194 

Avskrivningar hjälpmedel 31 563 32 758 32 597 

Avskrivningar övrigt 586 598 474 

IT-kostnader 4 573 5 424 4 806 

Övriga kostnader 8 739 13 780 10 026 

Finansiella kostnader 1 133 950 919 

SUMMA KOSTNADER 139 053 

  

145 501 138 096 

RESULTAT 0 0 10 558 

Analys av intäkts- och bruttokostnadsutveckling 
Intäkter 

– Total intäktsminskning jämfört med delår 2 2021 är -964 tkr, en minskning med -1,0 %. 
– De totala intäkterna är 1 756 tkr högre än budgeterat. 
– Avvikelsen på 1 756 tkr beror framför allt på följande händelser: 

• Ökad försäljning av hjälpmedel. 
• Hyresintäkterna är lägre än budget de två första tertialen vilket är normalt. 

Volymökning sker successivt under året och vi prognosticerar att vi når budget i 
slutet av året. 

• Erhållen kompensation för sjuklön (covidrelaterat) 195 tkr, ersättning för ökat 
friskvårdsbidrag 85 tkr, debiterade viten till sju leverantörer för leveransförseningar 
352 tkr samt kompensation för ökade kostnader för att minska vårdskulden p.g.a. 
(covidrelaterat) 77 tkr. 

Kostnader 
– Total bruttokostnadsminskning jämfört med delår 2 2021 är -2 476 tkr, en minskning med   

-2,7 %. 
– De totala kostnaderna är 7 251 tkr lägre än budgeterat. 
– Avvikelsen på 7 251 tkr beror framför allt på följande händelser: 
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• Lägre inköpskostnader för hjälpmedel till följd av ökade returer och 
rekonditionering, fler tvingande ersättningsgrupper samt att flera leverantörer har 
leveranssvårigheter. 

• Lägre utrangeringskostnader och avskrivningskostnader för hjälpmedel, vilket visar 
att hjälpmedel används längre. 

• Lägre fastighetskostnader beror på att årets storstädning inte är genomförd än. 
• Lägre IT-kostnader, dels för att serverkapaciteten är minskad, dels lägre kostnader 

för IT-konsulttjänster. 
• Något lägre personalkostnader till följd av lägre sociala avgifter. 
• Lägre leasingkostnader för fordon på grund av att gamla servicebilar inte har 

kunnat bytas ut till följd av att regionens fordonsupphandling nyligen är avslutad 
samt leveranstider från fordonsleverantören. 

• Flera planerade aktiviteter kommer att genomföras under hösten och vintern, 
vilket medför lägre kostnader de första två tertialen. 

Analys av helårsprognosens avvikelse mot helårsbudget – händelseöversikt 

Prognosen baseras på följande förutsättningar: 

Osäkerhet hur pågående pandemi, säkerhetsläget i Europa och globala leveranssvårigheter kommer att 

påverka helårsresultatet. Då HMC:s priser mot kund är oförändrade även 2022 medför det att HMC bär 

leverantörernas prisökningar vilka vid årsskiftet uppgår till 2,5 %. Därefter har flera leverantörer aviserat 

prisökningar under pågående avtal orsakade av ökad inflation. Det visar att HMC:s kostnadseffektivitet 

fortsätter att öka. 

Det prognostiserade överskottet på 10 558 tkr beror främst på följande händelser: 

• Ökade intäkter för försäljning av hjälpmedel samt ersättning för sjuklönekostnader (covid-19) och 

debiterade viten till sju leverantörer för leveransförseningar. 

• Lägre inköpskostnader för hjälpmedel till följd av ökade returer och rekonditionering, fler tvingande 

ersättningsgrupper samt att flera leverantörer har leveranssvårigheter. 

• Lägre kostnader för utrangering av individklassade hjälpmedel, vilket visar att de används längre. 

• Lägre IT-kostnader, vilket främst avser licenser och konsulttjänster. 

• Lägre avskrivningskostnader för kabinettdesinfektor på grund av senarelagd installation av 

ersättningsinvestering då leverantören aviserat leveransförsening. 

Genomförda och planerade åtgärder för en ekonomi i balans (EiB) 

Av den totala planen på 3 700 tkr fram till år 2022 var utfallet 535 tkr år 2019, 1 287 tkr år 2020, 2 032 tkr 

2021 och 889 tkr tom augusti 2022. Den totala kostnadssänkningen hittills är 4 743 tkr.  

Kategori EiB Utfall perioden ack 202208 Prognos helår 2022 

Personal 0 tkr 0 tkr 

Material och tjänster 870 tkr 
 

1 284 tkr 

Övriga verksamhetskostnader 19 tkr 
 

48 tkr 

Summa: 889 tkr    1 332 tkr 
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Material och tjänster 

• Ett operativt lagerteam arbetar tillsammans med hjälpmedelsteamen för att optimera lagernivåer. 
Förberedelse pågår för dynamisk hantering av säkerhetslager, d.v.s. ett rörligt säkerhetslager 
baserat på förbrukning under kortare tid. Lagerartiklar som används sällan ändras till att köpas in 
vid behov. Arbete för att optimera automatgenererade inköpsförslag i verksamhetssystemet Sesam 
2 påbörjades under våren 2022. Hittills uppnådd besparing under året uppgår till 212 tkr. 

• Andelen hjälpmedel som upphandlats har ökat och under året har kostnaderna sänkts med 330 tkr, 
vilket främst avser hälskydd och glidlakan. Flera upphandlingar pågår eller kommer att startas.  

• Tre försäljningshjälpmedel (dyna Contur, duschpall Kulan och toaförhöjning StaplaLätt) lämnas 
tillbaka till HMC, rekonditioneras och återanvänds. Uppnådd nettobesparing under januari-augusti 
uppgår till 328 tkr. 

Övriga verksamhetskostnader 

• Lokal i Köping för hjälpmedelstekniker har sagts upp från juni och samtliga tekniker utgår nu från 

Västerås. Hittills uppnådd besparing uppgår till 19 tkr. 

Merkostnader covid-19 

Ökade kostnader till följd av pandemin uppgår till 15 tkr, vilket främst avser engångshandskar och 

munskydd. Samtidigt har ersättning för sjuklönekostnader erhållits med 195 tkr. 

Statsbidrag för tillgänglighet och vårdköer 

Ersättning har beviljats med 252 tkr för att anställa två chaufförer under tre månader för komma ifatt med 

leveransförseningar. Då det inte har varit möjligt att visstidsanställa chaufförer kommer beviljad ersättning 

ej att nyttjas. Teknik och inköp har erhållit 77 tkr för tillfällig förstärkning med en hjälpmedelstekniker 

t.o.m. februari. 

Arbetad tid 

Det arbetade tiden inom verksamheten har ökat med 0,79 % vilket motsvarar 0,58 årsarbetare med en 

årsarbetstid på 1 725 timmar. 

Förändringen kan härledas till två nyanställda projektledare för samordning av diabeteshjälpmedel, dubbla 

verksamhetschefer i samband med pensionsavgång samt timvikarier som förstärker på enheten Logistik vid 

behov. Ökad övertid motsvarar 0,15 årsarbetare.  

Samtidigt har frånvaron ökat motsvarande 2,68 årsarbetare vilket främst avser uttag av semester 1,33 

årsarbetare och egen sjukfrånvaro 1,0 årsarbetare. 

Personalkostnadsutveckling 

Personalkostnaderna har ökat 3,9 % jämfört med samma period föregående år, varav lönekostnaderna har 

ökat 4,8 %. Orsaken är främst att timanställda förstärker på Logistik några timmar i veckan med 

rekonditionering på grund av att vi rekonditionerar fler hjälpmedel, löneöversyn, dubbla 

verksamhetschefer i samband med pensionsavgång samt utökning med två projektledare. 

Inhyrd personal 
HMC har inte haft någon inhyrd personal under året och ser inget kommande behov av det. 
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Investeringsredovisning 

Investeringar - bokslut 2022-01-01 – 2022-08-31, belopp i tkr 
Tekniska hjälpmedel 
varav: 

202201 – 202208 
ack inköp under perioden 

Bokslut 
2021 

Budget 
2022 

Helår  
Prognos inköp 2022 

utifrån budget 2021/2022 

Förflyttning 7 475 11 935 13 051 11 500 

Kommunikation/kognition 2 679 3 670 4 013 3 900 

Behandling/träning 6 422 8 173 8 937 9 633 

Insulinpumpar 2 715 4 394 4 805 5 000 

MBH 1 822 3 318 3 628 3 300 

Övriga hjälpmedel 2 817 5 364 5 866 4 600 

Övriga maskiner och 
inventarier 

107 0 495 602 

Bilar och transportmedel 0 0 0 0 

Datorutrustning 0 125 0 0 

Summa 24 037 36 979 40 795 38 535 

Resultat, analys 

Från 2021 års investeringsbudget har outnyttjad del på 19 639 tkr överförts till 2022, varav 1 800 tkr avser 

kabinettdesinfektor för rengöring av återlämnade hjälpmedel. Den är beställd och installationen är 

framflyttad till 2023 p.g.a. försening hos leverantören. En golvmonterad fräs har köpts in för 107 tkr och 

resterande del beräknas användas till hjälpmedel. 

Inköp av en mobil komprimator till ett uppskattat anskaffningspris på 195 tkr beräknas ske i oktober. 

Upprustning av tork-, tvätt- och spolutrymme beräknas vara klart i december och investeringen uppgå till 

300 tkr. 

Hittills har inte några investeringar relaterade till covid-19 gjorts i år och i nuläget finns inget kommande 

behov. 

Arbetet med lageroptimering har medfört delvis lägre antal hjälpmedel i lager samt lägre inköpsvolymer 

per inköp, vilket även påverkar investeringstakten. Med dagens globala förutsättningar är det en 

balansgång då ledtiderna hos flera leverantörer har ökat samt att de i vissa fall fördelar till sina kunder 

utifrån egen tillgång. 

Färre rullstolar, både manuella och eldrivna, har utrangerats vilket medför minskat investeringsbehov. 

Samtidigt har en leverantör av manuella rullstolar leveranssvårigheter vilket medför lägre investeringstakt. 

Förskrivning av antidecubitusmadrasser ökar och därmed ökar även inköpsbehovet av dessa. Träningscyklar 

till sittande patienter, MOTOmed, har ökat med 1 300 tkr, vilket är en ökning med 135 % jämfört med 

föregående år. TENS har ökat 115 tkr hittills i år vilket kan vara en följd av förändrat regelverk med 
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möjlighet till långtidsförskrivning. Samtidigt fortsätter investeringar i tyngdtäcken att minska, 400 tkr 

jämfört med samma period föregående år. 

Insulinpumpar är inne i ett generationsskifte och investeringarna fortsätter att öka jämfört med föregående 

år.  

Inköpen av MBH var lågt första tertialet 2022 vilket beror på att leverantören hade leveranssvårigheter av 

CPAP-apparater. Just nu är leveransläget bättre än i våras, men leverantören vet inte hur länge det kommer 

att hålla i sig. Omkring 70 – 80 patienter väntar på CPAP-behandling, vilket kommer att öka antalet 

förskrivningar om tillgång på apparater finns. 

Kommuner köper sängar i stället för att hyra vilket medför lägre inköpsbehov. 

Åtgärd 

Arbetet med lageroptimering fortsätter vilket förväntas ge fortsatt effekt på investeringstakten. 

En utredning för att förbättra diabetesvården och ge förslag till en optimerad hantering av hjälpmedel till 

en kvalitetssäkrad, patientsäker och kostnadseffektiv hantering av diabeteshjälpmedel genomfördes 2021. 

Den ledde till att ett projekt för samordning av diabeteshjälpmedel inom Region Västmanland inleddes 

under augusti. 

Inför budgetarbetet har kundernas bedömning om hjälpmedelsbehov två år framåt efterfrågats. Svaren 

bildar underlag till budget. Volymerna fluktuerar över månader och år vilket medför att Hjälpmedels-

centrums kärnverksamhet är mycket svår att budgetera och prognosticera. 

Ett omfattande arbete med prispressade upphandlingar, effektiv rekonditionering som leder till hög 

återanvändningsgrad och ett bra förskrivningsstöd ger förutsättningar till att hålla så låg prisnivå som 

möjligt.  

INTERN KONTROLL 

Sammanfattning av resultat och åtgärder på verksamhetsnivå 

 

Beslutsnivå 

(RS eller 

nämnd) 

Gransknings-

område 

Berört 

reglemente, 

policy eller 

regler 

Metod för 

granskningen 

Resultat av 

granskningen 

Åtgärder 

RS Brandskydd Lag, 

instruktion 

Registrerats i 

ledningssystemet, 

Brandronder 

registreras i 

Synergi, rapport på 

utrymningsövning 

registreras i 

Synergi, 

Utbildningar 

Instruktioner och 

checklistor för 

brandsäkerhet 

har uppdaterats i 

enlighet med 

regionens 

säkerhetsarbete, 

brandronder har 

utförts enligt 

rutin. 

Inga åtgärder 
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registreras på 

Kompetensplatsen. 

Utrymnings-

övning är 

beställd. Samtliga 

medarbetare har 

genomfört 

grundläggande 

brandsäkerhets-

utbildning 

RS Kontroll av 

löneutbetal-

ningar 

Avtal och 

instruktioner 

Kontroll att 

utanordningslistor

na, totalt åtta 

stycken, för april 

2022 är 

kontrollerade och 

färdigsignerade av 

respektive chef. 

Av totalt åtta 

utanordnings-

listor var alla 

kontrollerade och 

färdigsignerade 

vid gransknings-

tillfället. 

Alla chefer har 

rutin på att 

kontrollera 

och signera 

utanordningsli

storna och 

ingen åtgärd 

krävs. 

RS Lagefterlevn

ad miljö 

Miljöpolicy 

(23608), 

Miljöinstruk-

tion 

Hjälpmedels-

centrum 

(779) 

Egenkontroll miljö 

via Synergi. 

Genomfört av 

samtliga fyra 

enheter på HMC  

Inga åtgärder 

RS Makulering 

av 

kundfakturor 

Instruktion Stickprovskontroll 

av slumpmässigt 

utvalda 

makulerings-

underlag. 

Av totalt 52 

makulerings-

underlag under 

perioden januari - 

juni 2022 

granskades 26 (50 

%). Av dessa var 

alla attesterade 

av behörig 

person. 

Instruktionen 

är känd och 

följs i 

verksamheten 

och ingen 

åtgärd krävs. 

RS Behörighets-

tilldelning i 

Cosmic 

Instruktion 

Beställning 

av Cosmic-

behörighter 

(34761) 

Avvaktar svar från 

FDS, men det 

verkar inte som att 

någon regelrätt 

kontroll är utförd. 

  

Hjälpmedels-

nämnd 

Kontroll av 

följsamhet 

till 

Hjälpmedels-

handbok 

Kontroll att 

förskrivare följer 

hjälpmedelhand-

bokens regelverk 

Bedömningen är 

att det finns 

följsamhet 

gällande de nya 

Ingen åtgärd 
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hjälpmedels-

handbok 

gällande 

tyngdtäcken har 

genomförts på alla 

förskrivningar 

under delår 1 och 

2. 

 

kriterierna. 

Inledningsvis har 

det krävts ett 

stort arbete av 

hjälpmedelskonsu

lenter inom 

område kognition 

för att stödja 

förskrivarna kring 

de nya 

kriterierna. 

Tveksamma 

förskrivningar har 

återkopplats till 

förskrivaren både 

utifrån kriterier 

och dubbel-

förskrivning.   

Hjälpmedels-

nämnd 

Skolöverens-

kommelse 

om 

hjälpmedel i 

skolan 

 Digital enkät om 

kännedom av 

skolöverenskomme

lsen har 

genomförts. 

Överenskommels

en är mer känd av 

skolverksamheter

na i år än förra 

året. Mer lokalt 

informationsarbet

e av 

skolhuvudmänne

n till berörd 

personal behövs. 

Inför 2023 

planeras 

uppföljning 

och eventuell 

revidering. 

 

 

 
INTERN REFERENS 

Denna rapport beslutas av Hjälpmedelsnämnden 2022-09-30. 

Diarienummer: RV xxxxxxx 

Bilagor 

1. Resultatrapport, Driftredovisning, Lönekostnader 

2. Investeringsbilaga 
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§ 265 Revidering av riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning 
Diarienummer KS 2022/439 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta revidera riktlinjerna 
i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade om Riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning och hantering av Resultatutjämningsreserv (RUR) den 12 
december 2016 § 209.  
För att uppnå målet om goda arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, har 
kommunfullmäktige, i sin budget för verksamhetsår 2022 med plan 2023–
2024, beslutat att kommunstyrelsen ska ta fram ett förslag på revidering av 
riktlinjerna. Revideringen ska tydliggöra nämndernas ansvar för att uppnå 
en god ekonomisk hushållning. 
I kommunstyrelseförvaltningens förslag tydliggörs nämndernas ansvar 
genom ett tillägg som bland annat anger att ”de ekonomiska ramar som 
nämnderna tilldelas utgör en viktig restriktion för verksamheternas 
omfattning”. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-11-14 
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KS-handling nr 31/2016

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 
Resultatutjämningsreserv (RUR) i Kungsörs kommun 
Antagna av kommunfullmäktige 2016-12-12, § 209 
Reviderad av kommunfullmäktige [tydliggörande av nämndernas ansvar] 2022-11-
28 § x 
 
 
 
Kommunallagen stadgar att kommuner ska  
- ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som 

bedrivs genom andra juridiska personer och  
- besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen.  
 
Om kommunen har inrättat en resultatutjämningsreserv ska riktlinjen även omfatta 
hanteringen av den. 
 
Sedan 2013 finns möjligheten för kommuner och landsting att införa en resultatut-
jämningsreserv (RUR). Under vissa förutsättningar kan, inom ramen för balans-
kravutredningen, en RUR byggas upp. En RUR har som uppgift att medverka till att 
reglera en jämnare balans av ekonomin så att vi under goda tider kan sätta av till 
reserven för att täcka upp med under sämre tider. Alternativt så kan vi förebygga 
sämre tider med hjälp av reserven så att vi använder pengarna i en kommande budget 
för sådant som vi då vet kommer att sänka våra kostnader på sikt så att vi lättare 
klarar de finansiella målen. 
 
 
God ekonomisk hushållning 
Kungsörs kommuns verksamheter och ekonomi ska vara i ”god ordning”. Det förut-
sätter ett långsiktigt tänkande. För att säkerställa det krävs att varje generation står för 
de kostnader de ger upphov till. I annat fall kommer morgondagens medborgare att få 
betala inte bara för den verksamhet de själva konsumerar utan även för den som tidi-
gare generationer konsumerat. 
 
En annan viktig hörnpelare för att uppnå en verksamhet och ekonomi i ”god ordning” 
är att kommunen som ansvarig för förvaltningen av medborgarnas skattepengar alltid 
strävar efter att dessa används på effektivast möjligaste sätt. De ekonomiska ramar 
som nämnderna tilldelas utgör en viktig restriktion för verksamheternas 
omfattning. Målen för verksamheterna bidrar till att de ekonomiska ramarna 
används effektivt. Nämnderna ska ha klart för sig sambandet mellan resurser, 
prestationer, resultat och effekter för kommunens invånare. 
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KS-handling nr 31/2016

Dessa riktlinjer avser i huvudsak den kommunalt skattefinansierade verksamheten i 
kommunstyrelse och nämnder. För den verksamhet som drivs i företagsform sker 
styrningen i huvudsak genom kommunens bolagsordningar, ägardirektiv och årliga 
beslut om budget och avkastningskrav. Utgångspunkten för dessa styrdokument är 
också långsiktigt god ekonomisk hushållning. 
 
Från och med den 1 januari 2017 har kommunen inrättat en resultatutjämningsreserv 
– RUR. Reserven gör det möjligt att avsätta en del av ett överskott i goda tider och 
sedan använda medlen för att täcka underskott som kan uppstå till följd av en låg-
konjunktur. Genom en sådan reserv kan det balansmässiga resultatet justeras/utjäm-
nas mellan olika år. Syftet är att kunna möta konjunkturvariationer för att uppnå 
jämnare villkor för de verksamheter kommunen bedriver. 
 
Reservering till RUR 
Reservering till RUR görs år då resultatet så medger. 
 
Detta innebär att kommunen gör en reservering till resultatutjämningsreserven med 
högst det belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller 
den del av årets resultat efter balanskravsjustering som överstiger  

• en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kom-
munalekonomisk utjämning eller  

• två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommu-
nalekonomisk utjämning, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. 

 
Vid uträkning av avsättningen utgör balanskravsresultatet, som det definieras i Lag 
om kommunal redovisning, grund för beräkningen. 
 
Kungsörs kommuns lokala tillämpning innebär att avsättningen till resultatutjäm-
ningsreserven maximeras till fem procent av skatteintäkter och statsbidrag. 
 
Disposition från RUR 
Medel från en resultatutjämningsreserv får användas för att utjämna intäkter över en 
konjunkturcykel. Någon närmare precisering än så görs inte i lagen. I första hand ska 
en resultatutjämningsreserv användas för att reglera underskott i bokslutet som 
uppkommit till följd av försämrade skatteintäkter än de budgeterade. 

 
Kungsörs kommuns lokala tillämpning innebär att: 

• Resultatutjämningsreserven ska kunna användas om det uppstår svårigheter att 
uppfylla balanskravet på ett ansvarsfullt sätt. Därmed ges möjlighet att utjämna 
hastiga förändringar i de ekonomiska förutsättningarna mellan åren. 
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KS-handling nr 31/2016

• Resultatutjämningsreserven kan användas i en balanskravsutredning vid en svag 
utveckling av skatteunderlaget. För att disponering ska vara möjlig ska föränd-
ringen av årets underliggande skatteunderlag understiga den genomsnittliga. 

• Disposition från reserven kan göras två år i rad. 

• Maximalt 70 procent av resultatutjämningsreserven får nyttjas ett enskilt år. 

• Disposition får inte förekomma för sänkning av utdebiteringen/skattesatsen. 

• Medel ur resultatutjämningsreserven får användas för projekt eller åtgärder som 
på längre sikt sänker kommunens kostnader vilka förbättrar möjligheten för 
Kungsörs kommun att uppnå de finansiella målen. 

 
_________________ 
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§ 282 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - 
Vafabmiljö Kommunalförbund 
Diarienummer KS 2022/499 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
delårsrapporten. 

Sammanfattning 
Vafabmiljö har inkommit med delårsrapport för perioden 1 januari-31 
augusti, vilken innehåller bland annat räkenskaper och måluppföljning. 
Prognosen för helåret är 4,8 mnkr, vilket medför en positiv budgetavvikelse 
med 1,2 mnkr. Balanskravet förväntas därmed uppnås i år. 
I protokollet från direktionen (2022-09-29 546–558§§) efterfrågas större 
affärsmässighet från förbundet gällande biogasinvesteringen och en policy 
för prissäkring av elkostnader. Förbundsdirektionen godkände 
delårsrapporten. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Delårsrapport tertial 2, 2022 Vafabmiljö Kommunalförbund 

Skickas till 
Vafabmiljö kommunalförbund 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-12 
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Vår handläggare 
sara.jonsson@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - 
Vafabmiljö Kommunalförbund 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
delårsrapporten. 

Sammanfattning 
Vafabmiljö har inkommit med delårsrapport för perioden 1 januari-31 
augusti, vilken innehåller bland annat räkenskaper och måluppföljning. 
Prognosen för helåret är 4,8 mnkr, vilket medför en positiv budgetavvikelse 
med 1,2 mnkr. Balanskravet förväntas därmed uppnås i år. 
I protokollet från direktionen (2022-09-29 546–558§§) efterfrågas större 
affärsmässighet från förbundet gällande biogasinvesteringen och en policy 
för prissäkring av elkostnader. Förbundsdirektionen godkände 
delårsrapporten. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Delårsrapport tertial 2, 2022 Vafabmiljö Kommunalförbund 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

Skickas till 
Vafabmiljö kommunalförbund 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-18 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/499 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
  

Organisationsnr 
212000-2056 

Sida 161 (262)

http://www.kungsor.se/


 

 

 

 

Delårsrapport VafabMiljö 
Tertial 2 2022 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sida 162 (262)



 

 
 

 2 

 

Innehåll 

1 Förvaltningsberättelse ..................................................................................................... 3 

1.1 Den kommunala koncernen .................................................................................. 3 

1.1.1 VafabMiljö kommunalförbund .................................................................. 3 

1.1.2 Dotterbolaget VafabMiljö AB ................................................................... 3 

1.2 Händelser av väsentlig betydelse under perioden .................................................. 3 

1.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning ............................................. 5 

1.3.1 Ekonomisk utveckling för VafabMiljö ........................................................ 5 

1.3.2 Förväntad utveckling ............................................................................... 6 

1.4 Kommunalförbundets måluppfyllelse ..................................................................... 9 

1.5 Balanskravsresultat .............................................................................................12 

1.6 Drift- och investeringsredovisning ........................................................................13 

1.6.1 Driftredovisning kommunalförbundet ......................................................13 

1.6.2 Särredovisning kommunal avfallsverksamhet ..........................................15 

1.6.3 Driftredovisning VafabMiljö AB ...............................................................16 

1.6.4 Redovisning av investeringar ..................................................................17 

3 Koncernens Resultaträkning ...........................................................................................18 

4 Koncernens Balansräkning .............................................................................................19 

5 Koncernens Kassaflödesanalys .......................................................................................21 

6 Kommunalförbundets Resultaträkning .............................................................................22 

7 Kommunalförbundets Balansräkning ...............................................................................23 

8 Kommunalförbundets Kassaflödesanalys .........................................................................25 

9 Noter .............................................................................................................................26 

 

Sida 163 (262)



 

 
 

 3 

 

1 Förvaltningsberättelse 

1.1 Den kommunala koncernen  

1.1.1 VafabMiljö kommunalförbund 

Vafabmiljö har i uppdrag att hantera kommunalt avfall från medlemskommunerna och att göra det 

med stor miljöhänsyn, hög kostnadseffektivitet och med god kvalitet gentemot avfallslämnarna. 

Kommunalförbundet har också ett grundläggande ansvar enligt miljöbalken att utöva tillsyn, ta fram 

renhållningsordningar med avfallsplaner, samla in och transportera hushållsavfall samt att informera 

och utveckla verksamheten. 

Vafabmiljö ska medverka till att skapa en långsiktigt hållbar avfallshantering i regionen med 

utgångspunkt från nationella, regionala och lokala miljömål. Förbundet arbetar även med att avsätta 

material för återvinning, producera avfallsbränslen och att ta hand om farligt avfall – vilket sker på 

fem avfallsstationer, 18 återbruk och vid förbrännings- och biogasanläggningarna. Förbundet har även 

avfallsverksamhet på den konkurrensutsatta marknaden, bland annat genom att samla in, transportera 

och behandla avfall från företag. 

1.1.2 Dotterbolaget VafabMiljö AB 

Syftet med bolaget är att arbeta med utveckling, innovationer och forskningssamverkan som stöttar 

kommunalförbundets uppdrag. Verksamheten kommer bestå av olika projekt både i samverkan med 

högskolor, universitet och andra organisationer samt egna utvecklingsprojekt.  

1.2 Händelser av väsentlig betydelse under perioden  

Avfallstaxan 

Den 1 april höjdes renhållningstaxan med i genomsnitt 4 procent vilket påverkar intäkterna i 

helårsprognosen.   

Avfallsplanen 

Under perioden har arbetet med aktiviteterna i den nya regionala avfallsplanen startat och de mål som 

är uppsatta kommer att följas upp under året.     

Biogas 

Ett permanent produktionsstöd för biogas har införts: 500 mnkr för 2022 och 700 mnkr per år 2023–

2024. Stödet föreslås löpa till 2040 med en kontrollstation 2024. Stödet innebär att biogas som 

uppgraderas till samma kvalitet som naturgas får ett produktionsstöd på högst 30 öre per 
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kilowattimme. Biogas som görs om till flytande form kan få ytterligare 15 öre per kilowattimme i stöd. 

Vafabmiljö har ansökt om 3,4 mnkr i produktionsstöd under 2022. 

Den egenproducerade gasen uppgår till ca 45 procent, resten köps in från andra biogasaktörer för att 

tillgodose de behov som finns på fordonsmarknaden. Under perioden har kostnaderna för inköp av 

uppgraderad biogas ökat kraftigt och ett flertal höjningar av priset vid de publika tankstationerna har 

genomförts. Även priset på den biogas som Svealandstrafiken köper, ca 75 procent av den totala 

försäljningsvolymen, har efter avtalsförhandlingar justerats och följer prisutvecklingen på den inköpta 

uppgraderade biogasen. 

Energiutvinning ur avfall 

Skatten på förbränning av avfall höjdes med 25 kr/ton vid årsskiftet. Skatten innebär stora 

kostnadsökningar i det korta perspektivet eftersom arbetet med att minska mängden avfall till 

förbränning tar längre tid innan det ger effekt på kostnaderna. Nyligen presenterades ett förslag att ta 

bort skatten vid årsskiftet. Till stora delar på grund av den rådande energisituationen och att olika 

utredningar visat på att skatten inte uppnår sitt syfte. 

Producentansvar 

Producentansvaret för returpapper upphörde den 31 december 2021 och är numer ett kommunalt 

ansvar. Därmed har Vafabmiljö tagit över ansvaret för den fastighetsnära insamlingen av returpapper 

samt insamlingen av returpapper vid publika återvinningsstationer. Målet är att insamlingen ska vara 

närmare hushållen i regionen genom tex fastighetsnära insamling och att andelen återvunnet 

returpapper ska öka.   

I slutet av juni beslutade regeringen att det blir ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningsavfall 

från och med 1 januari 2024. Beslutet innebär också att förpackningar av papper och kartong, plast, 

glas och metall från hushåll ska samlas in fastighetsnära. Producenterna ska ha det ekonomiska 

ansvaret och ersätta kommunerna för all insamling av förpackningsavfall från hushåll och finansiera 

behandlingen och återvinningen av de olika förpackningarna.  

Materialåtervinning 

Priserna för återvunnen metall och olika papperskvaliteter fortsätter ligga på rekordhöga nivåer. Dock 

oklart hur länge de nivåerna kommer att hålla eftersom priserna påverkas i stor utsträckning av 

råvarumarknadens utveckling. Under de senaste månaderna har det skett en viss nedgång av priserna 

på metaller och wellpapp. 

Omvärlden 

Efter att restriktionerna med anledning av Covid-19 har tagits bort har mängderna avfall kommit upp 

på mer normala nivåer. Speciellt handlar det om avfall från restauranger och besöksnäringen men även 

bygg- och rivningsavfall samt jordar/massor har ökat sedan motsvarande period 2021. 
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Kriget i Ukraina och sanktionerna mot Ryssland påverkar energi- och råvarumarknaden i Europa. Det 

gör att marknadspriset på gas, bensin och diesel ökat kraftigt, både för Vafabmiljö och för våra 

leverantörer. Utöver det är inflationen rekordhög vilket påverkar våra kostnader. 

1.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

1.3.1 Ekonomisk utveckling för VafabMiljö  

Tabell 1: Ekonomisk utveckling koncernen (mnkr)  

Koncernen 
Utfall 

2021 

Utfall T2 

2021 

Utfall T2 

2022 

Budget 

2022 

Prognos 

2022 

Resultaträkning           

Verksamhetens intäkter 739,2 455,1 520,5 744,7 822,4 

Verksamhetens kostnader -723,1 -456,4 -524,9 -739,0 -818,9 

Resultat 16,1 -1,2 -4,3 5,7 3,6 

            

Balansräkning           

Balansomslutning 929 895 858 1 013 911 

Anläggningstillgångar 668 687 635 751 606 

Eget kapital 66 49 62 63 66 

Investeringar 97 77 37 113 86 

            

Nyckeltal           

Soliditet % 7,2% 5,5% 7,2% 6,2% 7,2% 

Skuldsättningsgrad 13,0 17,2 12,8 15,0 12,9 

            
 

I koncernen finns det interna mellanhavanden i form av att kommunalförbundet har en långfristig 

skuld i balansräkningen på 69,5 mnkr avseende förvärvet av inkråmet vid verksamhetsöverlåtelsen 

från bolaget. Förbundet betalar årligen också ränta till bolaget för skulden. Under året har verksamhet 

med utveckling som stöttar Vafabmiljös kommunala uppdrag, främst kopplat till återbruken, bedrivits 

i bolaget.  
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Tabell 2: Ekonomisk utveckling kommunalförbundet (mnkr)  

 

Utfallet för perioden är -5 mnkr vilket är 9 mnkr sämre än budget. Detta beror till största delen på 

högre kostnader för inköp av biogas, el och drivmedel. Intäkter för försäljning av återvinningsmaterial 

har ökat vilket lett till att den kommunala avfallsverksamheten redovisar ett överskott. Därmed har 14 

mnkr avsatts i en gemensam resultatutjämningsfond och taxeintäkterna har justerats ned med samma 

belopp. 

Prognosen för året visar på ett resultat på 5 mnkr vilket är 1 mnkr bättre än budget. I prognosen är det 

medtaget att priset på biogas till Svealandstrafiken justerats så att full kostnadstäckning erhålls för 

inköp av flytande biogas från och med juni. 

1.3.2 Förväntad utveckling 

 

Producentansvar 

Förändringen av producentansvaret för förpackningar kommer att påverka Vafabmiljö under de 

närmaste 3–4 åren. Senast den 1 januari 2027 ska samtliga hushåll i regionen ha tillgång till 

fastighetsnära insamling som uppfyller de nya kraven.  

Det finns även ett förslag till producentansvar för textilier som innebär att producenterna ska ha ett 

ekonomiskt och organisatoriskt ansvar för insamlingen och återvinningen. Insamlingen ska vara 

”lämplig” och rikstäckande. Inget krav på bostadsnära insamling ställs. Kommuner kan samla in textil 

separat, men materialet ska lämnas till producenterna. Ideella aktörers insamling ska också kunna 

fortsätta som hittills. 

Kommunalförbundet
Utfall 

2021

Utfall T2 

2021

Utfall T2 

2022

Budget 

2022

Prognos 

2022

Resultaträkning

Verksamhetens intäkter 728,7 457,9 520,4 761,9 822,2

Verksamhetens kostnader -720,0 -456,9 -525,7 -758,2 -817,4

Resultat 8,7 1,1 -5,3 3,6 4,8

Balansomslutning 996 964 924 1 013 971

Anläggningstillgångar 726 744 692 751 663

Eget kapital 60 53 55 63 60

Investeringar 97 77 37 113 86

Nyckeltal

Soliditet % 6,0% 5,4% 5,9% 6,2% 6,1%

Skuldsättningsgrad 15,6 17,3 15,8 15,0 15,3
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Avfallslagstiftning 

Den nya avfallsförordningen är baserad på EU-ändringar och innebär många ändringar på olika nivåer. 

Begreppet ”hushållsavfall” har ersatts med ”kommunalt avfall”. Under hösten 2021 har 

Naturvårdsverket publicerat en vägledning för hur kommunalt avfall ska tolkas, det kommer att 

innebära en del förändringar jämfört med tidigare vägledning.   

Från den 1 januari 2023 får kommunen ansvaret enligt den nya regleringen för att behandla allt bygg-

och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet. Vissa förtydliganden har gjorts 

när det gäller gränsdragningarna för kommunens ansvar för latrin och avfall från avloppsanläggningar. 

Förtydliganden har även gjorts för olika verksamheter där avfallet ska klassas som kommunalt avfall 

om det liknar hushållsavfall till sin art och sammansättning.  

Möjligheten att använda avfallstaxan för att informera om avfallsförebyggande åtgärder är ett annat 

tydliggörande. För bygg- och rivningsavfall finns krav på sortering i sex olika fraktioner. Det har 

också införts utökad anteckningsskyldighet för farligt avfall.   

Regeringens utredning om möjligheten för yrkesmässiga verksamheter att ta hand om sitt kommunala 

avfall, ett så kallat frival har presenterats och skickats ut på remiss. Utredningen föreslår att regeringen 

ska införa en möjlighet för verksamheter att själva ta hand om sitt kommunala avfall. Dock oklart om 

utredningens förslag kommer att resultera i några nya regler.   

Naturvårdsverket har under hösten 2021 publicerat ett regelförslag som innebär att det införs ett 

generellt krav på separat utsortering av bioavfall för både hushåll och verksamheter. Förslaget bygger 

på regler i EU:s avfallsdirektiv och innebär att det blir obligatoriskt för hushåll och verksamheter som 

omfattas av reglerna för kommunalt avfall att sortera ut matavfall. 

Nationell avfallsplan 

Den nationella avfallsplanen och det avfallsförebyggande programmet är reviderade utifrån nya krav i 

EU:s avfallspaket. Det tvådelade dokumentet har bland annat uppdaterats med nya uppgifter, till 

exempel nya etappmål, och fått en samlad beskrivning av avfallsförebyggande åtgärder och 

avfallsuppgifter som alla på sitt sätt ska bidra till en effektivare avfallshantering. Avfallsplanen och 

avfallsförebyggande programmet gäller 2018–2023.     

Plan för cirkulär ekonomi 

Regeringen har presenterat Sveriges första handlingsplan för cirkulär ekonomi. Bland annat föreslås 

ett produktpass och kvotplikt. Handlingsplanen innehåller drygt 100 åtgärder om avfallshantering men 

också om industriomställning, materialförsörjning och teknikutveckling. Somligt kan drivas igenom i 

Sverige, men en hel del är beroende av samordning inom EU. I planen framgår att kommunerna har en 

central roll för det fortsatta arbetet med att genomföra strategin och handlingsplanen.    
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Avfallsbrottslighet 

Under de senaste åren har det varit ett flertal uppmärksammade fall av avfallsrelaterad 

miljöbrottslighet i Sverige. I en rapport från 2021 sammanfattar tolv svenska myndigheter 

avfallsbrottsligheten som ett grovt underskattat och ostört område. Bedömningen från bland annat 

Europol är att den olagliga avfallshanteringen kommer att växa i takt med att kostnaderna för den 

lagliga hanteringen ökar. Därför har regeringen föreslagit att det ska satsas 50 mnkr under 2022 för att 

förebygga, förhindra och bekämpa brottslighet kopplat till avfall. Det ska bland annat ge förbättrad 

tillsyn, ökad gränskontroll och förbättrat utredningsarbete vid flera myndigheter.   

Plast 

EU:s direktiv för engångsplast har implementerats i den svenska lagstiftningen. Det blir förbjudet att 

sätta vissa plastprodukter på marknaden, däribland bestick och tallrikar i plast samt livsmedels-

behållare och muggar i polystyren, till exempel frigolit. Återvinningsmålen för dryckesflaskor skärps: 

2025 ska 77 procent samlas in för att materialåtervinnas och 2029 höjs målet till 90 procent. Det ställs 

också krav för att skapa en marknad för återvunnen plast – från och med 2025 ska PET-flaskor 

innehålla minst 25 procent återvunnen plast och minst 30 procent år 2030.   

Naturvårdsverket har presenterat en färdplan för hållbar plastanvändning. Målet är att plast ska 

användas på rätt plats, i resurs- och klimateffektiva, giftfria och cirkulära flöden med försumbart 

läckage. På så sätt ska vi nå en ökad resurshushållning och minskad negativ miljöpåverkan inklusive 

minskad klimatpåverkan.    

Sverige har också fått sin första handlingsplan för plast där regeringen tar ett samlat grepp om 

plastfrågan. Den innehåller 55 beslutade åtgärder i form av lagstiftning, budgetsatsningar och 

myndighetsuppdrag. Bland annat krävs att nya plastförpackningar ska innehålla minst 30 procent 

återvunnen råvara senast 2030 och skärpta regler kring nedskräpning.  
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1.4  Kommunalförbundets måluppfyllelse  

Vafabmiljö kommunalförbund planerar och följer upp verksamheten utifrån fyra perspektiv eller 

målområden: Kund, Medarbetare, Samhälle & miljö och Ekonomi. De fyra målområdena har delmål 

som årligen följs upp och som syftar till att stödja de långsiktiga målen. Tabell 3 nedan visar 

förbundets fyra målområden.  

Tabell 3: Måluppföljning för perioden januari–augusti och trend jämfört med samma period föregående år 

 

Målområde Mål
Målnivå 

2022

Nivå jan-

augusti
Trend

Kund 1a. Andelen kunder som är nöjda med oss 85% 88%

1b. Andelen kunder som har förtroende för oss 85% 87%

1c. Hämtning efter överenskommelse affärsverksamhet, andelen 

reklamationer
<1(‰) 0,49‰

1d. Hämtning efter överenskommelse hushållsinsamling (egen 

regi), andelen reklamationer
<1(‰) 0,76‰

1e. Hämtning efter överenskommelse hushållsinsamling 

(entreprenör), andelen reklamationer
<1(‰) 0,22‰

Medarbetare 2a. Målnivå för sjukfrånvaron 4,6% 6,4%

2e. Andelen medarbetare som uppskattar att man har en god 

hälsa
70% 79%

Samhälle & miljö 3a. Antal producerade pressmeddelanden 12 st 3 st

3b. Andelen positiva artiklar om VafabMiljö 5% 6%

3c. Andelen oljeförorenat vatten som behandlas direkt i Ultrafilter-

container
Minst 80% 85%

3d. Andelen lakvatten som behandlas i SBR-anläggningen ska 

uppgå till
Minst 97% 100%

3e. Mängden egenproducerad biogas ska uppgå till
2,5 miljoner 

Nm3

1,4 

miljoner 

Nm3

3f. Antalet kunder som har en återkommande reklamation

Minskning 

med 30% 

jmft. med 

2021

-63%

Ekonomi 4a. Soliditeten ska årligen öka 6,2% 5,9%

4b. Skuldsättningsgraden ska årligen minska 15 15,8

4c. Ekonomiskt utfall i kommunal avfallsverksamhet, i balans 0 0

4d. Resultatnivå i övrig avfallsverksamhet, minst 5 % 5% -2,4%

4. VafabMiljö ska ha 

en långsiktigt stabil 

ekonomi

3. VafabMiljö bidrar 

till ökad 

resurshushållning

2c. Andelen medarbetare som aktivt uttalar att vi är en attraktiv 

arbetsgivare
25% Inget utfall

1. VafabMiljö har 

nöjda kunder som 

har förtroende för 

oss

2. VafabMiljö är en 

attraktiv arbetsplats 

där alla bidrar till 

utveckling av 

verksamheten

2b. Andelen medarbetare som aktivt uttalar att vi efterlever våra 

värdeord
28% Inget utfall

2d. Målnivå för antal olyckor

25 

(minskning 

med 10% 

jmft. med 

2021)

28
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Kund  

I den kundundersökning som under förra året skickades ut till invånarna i våra medlemskommuner 

uppfylldes målet om andelen nöjda kunder och kunder som har förtroende för oss. Serviceindex ligger 

på 88 procent och förtroendeindex på 85 procent. Båda målen är uppfyllda. Nästa enkät planeras till 

slutet av 2022. 

När det gäller antalet reklamationer, både för hushållsinsamlingen och för den övriga avfalls-

verksamhetens fraktionsinsamling, är målet max 1 promille. Det målet uppnås med god marginal för 

perioden och bedöms även uppnås för helåret.  

Medarbetare  

Målnivån för sjukfrånvaron är satt till 4,6 procent för 2022. Under perioden januari t o m augusti har 

sjukfrånvaron varit högre (6,4 procent) och det är osannolikt att målet för året kommer att uppnås. 

Detta beror till stor del pga efterverkningar av pandemin (pandemieffekten). Dels släpar siffrorna (12 

månaders rullande) och påverkas av de höga sjuktalen under pandemin och dels har 

långtidssjukskrivningarna ökat på grund av långa väntetider inom vården. 

Mål 2d mäter minskningen av antal olyckor som sker inom vår verksamhet jämfört med föregående år. 

Tyvärr ser vi att antalet olyckor har ökat fram tills nu jämfört med föregående år och redan efter 

augusti ligger på samma nivå som för hela 2021. Detta innebär att målet för helåret inte kommer att 

kunna nås. Just nu pågår ett arbete med att analysera statistiken närmare för att kunna förstå orsakerna 

bakom dessa siffror. I nästa steg kommer en handlingsplan att tas fram med syfte att vända den 

negativa trenden.   

Mål 2e mäter hur våra medarbetare uppskattar sin egen hälsa. Målet mäts genom att våra medarbetare 

fyller i en enkät där man skattar sin hälsa utifrån 8 olika delområden  (bl.a. sömn, smärta och värk, 

stress, fysisk aktivitet, kost). Målet var satt till 70 procent men glädjande nog kan vi konstatera att våra 

medarbetare har fått en bättre hälsa än vid tidigare mätningar varpå 79 procent av våra medarbetare nu 

uppskattar sin hälsa som god.  

När det gäller de övriga delmålen i medarbetarperspektivet finns inga värden att redovisa just nu då de 

kommer att följas upp i samband med höstens medarbetarenkät som genomförs under tertial tre (mål 

2b och 2c). 

Samhälle och miljö  

Målen under perspektivet Samhälle och miljö är nya för i år. Dessa mål har koppling både till 

avfallsplanen och till de betydande miljöaspekter som Vafabmiljö identifierat för verksamheten. 

Under 2022 har vi producerat tre pressmeddelanden och har därmed en bit kvar till målet om 12 

pressmeddelanden för 2022. Andelen positiva artiklar (dvs där Vafabmiljö omnämns i positiva 

ordalag, neutrala artiklar inkluderas inte) uppgår till 6 procent vilket är något över målninivån som 

ligger på 5 procent för hela året.  
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Målen om vatten uppnås för perioden. Flödet genom SBR-anläggningen har varit högre än 

dimensionerat men troligen har en förändrad optimering av dosering av fosforsyra lett till att vi klarat 

av att rena allt lakvatten som uppstår på deponin. Ultrafilter-containern har belastats med tillräckligt 

jämna vattenmängder under perioden vilket lett till att 85 procent (målnivå minst 80 procent) av allt 

vatten har kunnat behandlas direkt. Fortsatt utredning pågår för att kunna behandla allt vatten 

framöver.  

Mängden gas som producerats uppgår till 1,4 miljoner Nm³ vilket är en ökning jämfört med samma 

period förra året. Det är dock en bit kvar innan målet för året nås.  

Målet om återkommande reklamationer från kunder uppnås med råge för perioden. Förändringen beror 

dels på att frågan om reklamationer aktualieras genom daglig styrning av verksamheten där varje 

avvikelse tas upp och belyses. Men även genom att tekniska system och hjälpmedel har uppgraderats. 

Ekonomi  

Det övergripande målet är att Vafabmiljö ska ha en långsiktigt stabil ekonomi. Som stöd till målet 

finns fyra delmål. 

Delmål 1 är att ekonomin i förbundets kommunala avfallsverksamhet ska vara i balans. Det 

kommunala avfallsuppdraget inrymmer det uppdrag som kommunalförbundet har enligt 15 kapitlet 

miljöbalken, dvs insamling av mat- och restavfall hos våra abonnenter. Med ekonomisk balans menas 

att Vafabmiljö tar ut en taxa som motsvararar de kostnader kommunalförbundet har för den 

kommunala avfallshanteringen.  

Delmål 2 är att resultatnivån i förbundets övriga avfallsverksamhet ska vara minst 5 procent. Med 

övrig avfallsverksamhet menas all verksamhet som bedrivs utanför det kommunala avfallsuppdraget. 

Genom överskott i den övriga avfallsverksamheten ges förutsättningar för ett långsiktigt 

handlingsutrymme samt ett minskat lånebehov vid investeringar.  

Delmål 3 är att soliditeten årligen ska öka till dess att ett värde över 15 procent uppnås. Soliditeten 

visar hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital och anger förbundets 

ekonomiska stabilitet. Soliditeten anges som eget kapital i procent av balansomslutningen, dvs 

summan av kommunalförbundets tillgångar.  

Förändringen av soliditeten mellan två år visar om resultatet varit tillräckligt i förhållande till 

tillväxten. Under perioder med höga investeringsnivåer kan en tillfälligt försämrad soliditet vara 

acceptabel. Låg tillväxt i kombination med försämrad soliditet är däremot en varningssignal.  

Delmål 4 är att skuldsättningsgraden årligen ska minska till dess att kvoten är under 10. 

Skuldsättningsgraden beskriver kommunalförbundets finansiella styrka och beräknas som kvoten 

mellan totala skulder och eget kapital. Om skuldsättningsgraden är låg innebär det att soliditeten är 

hög. Båda nyckeltalen använder eget kapital men då skuldsättningsgraden ställer det mot skulderna 

ställer soliditeten eget kapital mot tillgångarna.  
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Sammanfattningsvis: under perioden januari till augusti ökar soliditeten medan skuldsättningsgraden 

minskar, vilket är i önskvärda riktningar.  

Den kommunala avfallsverksamheten är i ekonomisk balans såväl för utfallet för perioden samt i 

prognosen för helåret.  

Den övriga avfallsverksamheten har ett negativt utfall på -5,3 mnkr vilket främst är en konsekvens av 

höga priser på inköpt biogas. Från juni kompenseras Vafabmiljö för den situationen genom ett 

omförhandlat pris med Svealandstrafiken. Prognosen på helåret är beräknat till 4,8 mnkr. 

1.5 Balanskravsresultat  

Balanskravet är ett lagstadgat krav som ska uppfyllas enlig kommunallagen och utgör en undre gräns 

för vilket resultat som är legalt. Ett eventuellt underskott i bokslutet ska inarbetas och det egna 

kapitalet ska återställas inom tre år utifrån en åtgärdsplan. Prognosen visar att förbundet uppfyller 

balanskravet och har en ekonomi i balans för helåret.  

I vissa av medlemskommunerna fanns vid införandet av den nya gemensamma avfallstaxan ett 

ackumulerat överskott i en resultatutjämningsfond. För att kunna återställa överskottet har 

abonnenterna i de medlemskommunerna erhållit en rabatt på grundavgiften i den nya taxan. Under 

perioden har 8,6 mnkr använts för att rabattera taxan. Behållningen i resultatutjämningsfonden vid 

årets slut beräknas till 4,4 mnkr. I not 12 redovisas förändringen fördelat per kommun under perioden. 

I prognosen för helåret beräknas den kommunala verksamheten generera ett överskott på 14 mnkr som 

därför har avsatts i en resultatutjämningsfond. 

Tabell 4: Balanskravsutredning (tkr)  

 

  

2019 2020* 2021
Prognos 

2022

Årets resultat 11 497 -1 038 8 653 17 902

       - varav medel från äldre RUF 2 721 8 122 8 880 7 634

Avgår samtliga realisationsvinster -2 648 -1 574 -4 387 -277

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 8 849 -2 612 4 266 17 624

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0 0 -14 324

Balanskravsresultat 8 849 -2 612 4 266 3 301

Infrias balanskravet Ja Nej Ja Ja

*Årets balanskrav för 2020 är omräknat jämfört med årsredovisningen för 2020. Detta beror på att uppställningen för balanskravsutredning i RKR R15 

misstolkats. Det uppstår då ett negativt balanskravsresultat för 2020. Tidigare års resultat och årets resultat väger väl upp detta, varpå det inte har 

någon negativ inverkan på förbundet. 
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1.6 Drift- och investeringsredovisning 

1.6.1 Driftredovisning kommunalförbundet  

I nedanstående tabell redovisas budget, utfall och avvikelse för tertial 2 samt budget, prognos och 

avvikelse för helåret.  

Tabell 5: Driftredovisning kommunalförbundet (tkr) 

 

Större budgetavvikelser under perioden januari–augusti 

Intäkterna är 38 mnkr högre än budget. Det beror huvudsakligen på att försäljningsintäkterna för 

återvinningsmaterial är 20 mnkr högre än budget.  

Utfallet för verksamhetskostnader är 40 mnkr högre än budget, vilket till största delen beror på ökade 

kostnader för inköp av biogas, drivmedel och el.   

Personalkostnader är 7 mnkr lägre än budget vilket delvis beror på en lägre kostnad för pensions-

avsättningar under perioden. 

Utfall för övriga externa kostnader är 2 mnkr lägre än budget.  

Avskrivningskostnaderna under perioden har en negativ avvikelse med 2 mnkr. Det beror på att 

avskrivningstiden för aktiva deponier har kortats ned. Avskrivningskostnader för sluttäckning av 

inaktiva deponier är 9 mnkr lägre än budget, men denna kostnad möts av motsvarande 

intäktsminskning.  

Taxor och avgifter 259 371 260 819 1 448 388 677 388 222 -455

Behandlingsintäkter 95 546 100 180 4 634 143 382 154 479 11 097

Försäljningsintäkter 101 117 135 081 33 964 156 116 211 340 55 224

Transportintäkter 21 581 21 822 241 32 371 31 635 -736

Övriga intäkter 14 115 11 481 -2 634 21 698 20 447 -1 251

Intäkter 491 730 529 383 37 653 742 244 806 123 63 879

Verksamhetskostnader -246 839 -287 061 -40 222 -376 811 -430 630 -53 819

Personalkostnader -122 454 -115 246 7 208 -183 128 -175 281 7 847

Övriga externa kostnader -55 173 -53 301 1 872 -82 581 -82 071 510

Avskrivningar -55 406 -57 645 -2 239 -84 286 -87 276 -2 990

Kostnader -479 872 -513 253 -33 381 -726 806 -775 258 -48 452

Intäktsjustering inaktiva deponier 13 082 4 700 -8 382 19 623 30 379 10 756

Avskrivning inaktiva deponier -17 019 -8 637 8 382 -25 528 -36 284 -10 756

Rörelseresultat inkl sluttäckning 7 921 12 193 4 272 9 533 24 960 15 427

Finansiella intäkter 160 349 189 240 443 203

Finansiella kostnader -4 053 -4 136 -83 -6 128 -6 279 -151

Resultat före justering RUF 4 028 8 406 4 378 3 645 19 124 15 479

Avsättning resultatutjämningsfond (RUF) 0 -13 670 -13 670 0 -14 324 -14 324

Resultat 4 028 -5 264 -9 292 3 645 4 800 1 155
Varav kommunal avfallsverksamhet -6 439 0 6 439 -9 838 0 9 838

Varav övrig avfallsverksamhet 10 467 -5 264 -15 731 13 483 4 800 -8 683

Budget 

2022

Avvikelse 

Helår
Kommunalförbundet

Budget 

T2 2022

Prognos 

2022

Utfall

T2 2022

Avvikelse 

T2
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Den gemensamma resultatutjämningsfonden byggs på med medel eftersom den kommunala 

avfallsverksamheten redovisar ett överskott. 

Större budgetavvikelser för helåret 

Intäkterna beräknas bli 75 mnkr högre än budget. Intäkter för försäljning av biogas beräknas bli 29 

mnkr högre beroende på prisjusteringar mot Svealandstrafiken som kompensation för högre kostnader 

för inköp av flytande biogas. Intäkter för försäljning av återvinningsmaterial förväntas bli 27 mnkr 

högre. I prognosen beräknas världsmarknadspriset på metaller och wellpapp sjunka något jämfört med 

det extremt höga priset under våren. 

Prognosen för verksamhetskostnader är 54 mnkr högre än budget, vilket till största delen beror på 

högre kostnader för inköp av biogas (37 mnkr), el (6 mnkr) och drivmedel (7 mnkr).  

Personalkostnader beräknas bli 8 mnkr lägre än budget vilket till största delen (6 mnkr) beror på lägre 

pensionsavsättningar.  

Kostnaderna för avskrivningar beräknas bli 3 mnkr högre än budgeterat. Det beror på att 

avskrivningstiden för aktiva deponier har kortats ned.   

Avskrivningskostnaden för sluttäckning av inaktiva deponier är 11 mnkr högre vilket beror på att årets 

planerade sluttäckningar beräknas bli dyrare. Den ökade kostnaden möts av ökad intäktsjustering.  
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1.6.2 Särredovisning kommunal avfallsverksamhet  
 

Uppdraget att ta hand om avfall som kommunalförbundet har enligt 15 kap miljöbalken (kommunal 

avfallsverksamhet, KAV) särredovisas från övrig avfallsverksamhet.  

Tabell 6: Särredovisning för kommunal avfallsverksamhet (tkr) 

  
*Inklusive interna poster 

Den kommunala avfallsverksamheten redovisar ett överskott på 14 mnkr för perioden januari–augusti, 

före avsättning av periodens överskott till resultatutjämningsfond. Efter justeringen hamnar resultatet 

för den kommunala avfallsverksamheten i balans. De främsta orsakerna till den positiva avvikelsen är 

högre intäkter för försäljning av återvinningsmaterial samt lägre kostnader för hantering av 

returpapper. 

Prognosen för helåret beräknas ge ett överskott på 14 mnkr, vilket avsätts till resultatutjämningsfond 

så att resultatet balanseras. Den främsta orsaken till detta är de kraftigt höjda ersättningarna för 

försäljning av återvinningsmaterial samt lägre kostnader för hantering av returpapper. 

  

Kommunal avfallsverksamhet*
Budget T2 

2022

Utfall T2 

2022

Avvikelse 

T2

Budget

 2022

Prognos 

2022

Avvikelse

 Helår

Taxor och avgifter 259 491 260 887 1 396 388 857 388 349 -508

Avsättning resultatutjämningsfond -13 670 -13 670 0 -14 324 -14 324

Försäljning biogas 13 713 16 447 2 734 20 504 21 744 1 240

Försäljning fjärrvärme Norsa 5 848 3 961 -1 887 9 941 7 822 -2 119

Försäljning återvinningsmaterial 15 228 26 146 10 918 22 828 38 943 16 115

Försäljning bränslen 6 155 8 293 2 138 10 718 10 644 -74

Övriga intäkter 6 486 3 178 -3 308 9 680 7 633 -2 047

Summa intäkter 306 921 305 242 -1 679 462 528 460 811 -1 717

Gemensamma kostnader -45 276 -38 837 6 439 -68 179 -59 908 8 271

Miljöåtgärder -21 097 -19 471 1 626 -32 039 -30 365 1 674

Insamling mat-, restavfall och returpapper -84 762 -74 584 10 178 -126 830 -117 249 9 581

Insamling grovavfall och farligt avfall återbruken -36 481 -36 005 476 -54 430 -54 265 165

Omlastning och sortering vid avfallsanläggningar -25 159 -30 077 -4 918 -38 874 -45 248 -6 374

Produktion och distribution av biogas -26 327 -28 079 -1 752 -39 368 -41 218 -1 850

Avsättning grov- restavfall och farligt avfall -58 577 -60 510 -1 933 -88 285 -86 232 2 053

Insamling och avsättning slam -15 781 -17 679 -1 898 -24 361 -26 326 -1 965

Summa kostnader -313 460 -305 242 8 218 -472 366 -460 811 11 555

Resultat -6 539 0 6 539 -9 838 0 9 838
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1.6.3 Driftredovisning VafabMiljö AB  

Bolagets verksamhet utgörs i huvudsak av utvecklingsprojekt, just nu ligger fokus på projekten BAIT 

– Bättre Avfallshantering med Internet of Things och Återbruk 2.0. 

Tabell 7: Driftredovisning VafabMiljö AB (tkr) 

 

Bolaget redovisar ett resultat efter tertial 2 på 3,2 mnkr.  

Det goda resultatet beror på återförande av periodiseringsfond om 2,8 mnkr. I samband med 

årsbokslutet kommer ytterligare avsättningar till periodiseringsfond att lyftas tillbaka till resultat-

räkningen vilket gör att prognosen för 2022 är 3,4 mnkr. Bolaget erhåller en ränteintäkt på 0,5 mnkr 

från Vafabmiljö kommunalförbund avseende en fordran för överlåtelseskillingen från 2016-01-01. 

Under 2022 har en person anställts i bolaget för att driva utvecklingsprojekt och medel finns för 

utökning. Genom att nyttja de finansiella resurser som finns i bolaget verkställs syftet med att använda 

dessa medel till utvecklingsarbete som förbundet har behov av för att klara sitt uppdrag.  

  

Försäljning till VKF 0 0 0 0 0 0

Övriga intäkter 1 868 135 1 733 2 802 270 -2 532

Intäkter 1 868 135 1 733 2 802 270 -2 532

Personalkostnader -1 900 -181 -1 719 -2 850 -500 2 350

Övriga externa kostnader -1 633 -55 -1 579 -2 450 -1 950 500

Kostnader -3 533 -235 -3 298 -5 300 -2 450 2 850

Rörelseresultat -1 665 -100 -1 565 -2 498 -2 180 318

Finansiella poster 640 469 171 960 958 -2

Bokslutsdispositioner 2 815 2 785 30 4 222 4 840 618

Skatt -369 0 -369 -553 -171 382

Resultat 1 421 3 154 -1 733 2 131 3 447 1 316

Avvikelse 

Helår
VafabMiljö AB

Utfall

T2 2022

Budget 

2022

Prognos 

2022

Budget 

T2 2022

Avvikelse 

T2
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1.6.4 Redovisning av investeringar  

Investeringsbudgeten för 2022 är 113 mnkr och utfallet för perioden januari till augusti är 37 mnkr. 

Prognosen för 2022 har beräknats till 86 mnkr.  

De investeringar som slutförts hittills under året är bland annat anläggning för flytande biogas, 

renhållningsfordon av olika typer, kärl, containers, maskinutrustning samt åtgärder inom miljö och 

teknik. 

Tabell 8: Investeringsredovisning (tkr) 

 

  

Typ av investering
Utfall 

2021

Budget 

2022

Utfall T2 

2022

Prognos 

2022

Avvikelse 

Helår

Biogasutbyggnad 34 517

Byggnader 3 870 5 300 1 732 3 241 2 059

IT 4 130 6 000 1 949 4 307 1 693

Kärl, containers och gasflak 4 006 17 520 4 155 15 193 2 327

Markanläggningar 1 036 10 450 2 569 5 319 5 131

Maskiner vid avfallsanläggningar 17 287 6 485 451 6 136 349

Nya kontor 6 583

Processanläggningar 10 413 31 995 10 755 26 461 5 534

Renhållningsfordon 4 594 14 450 12 116 15 016 -566

Återbruk 6 046 13 750 1 280 4 480 9 270

Övrigt 4 022 7 050 2 059 5 693 1 357

Summa nettoinvesteringar 96 504 113 000 37 066 85 846 27 154
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3 Koncernens 

Resultaträkning 

Not 
2022-01-01 

-2022-08-31 

2021-01-01 

-2021-12-31 

Tkr   
 

   
 

 
   

Verksamhetens intäkter 2 520 549 739 161 

Verksamhetens kostnader 3 -455 843 -631 192 

Avskrivningar 4 -66 282 -87 309 

        

Verksamhetens nettokostnader   -1 577 20 661 

        

Finansiella intäkter   349 572 

Finansiella kostnader 5 -3 666 -5 150 

Resultat efter finansiella poster   -4 894 16 083 

    

Uppskjuten skatt  574 0 

Årets resultat   -4 320 16 083 
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4 Koncernens 

Balansräkning 

Not 2022-08-31 2021-12-31 

Tkr    

       

TILLGÅNGAR    

        

Anläggningstillgångar 6     

        

Immateriella anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar   0 392 

        

Materiella anläggningstillgångar       

Mark, byggnader och tekniska anläggningar   256 949 272 512 

Maskiner och inventarier   340 935 357 419 

Övriga materiella anläggningstillgångar   32 908 29 834 

    630 792 659 765 

        

Finansiella anläggningstillgångar 7     

Övriga finansiella anläggningstillgångar   3 860 8 291 

Summa anläggningstillgångar   634 652 668 448 

        

Omsättningstillgångar       

Förråd och lager   10 518 13 093 

Fordringar 8 112 263 149 783 

Kassa och bank   101 042 97 800 

        

Summa omsättningstillgångar   223 823 260 676 

        

SUMMA TILLGÅNGAR   858 475 929 124 
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Koncernens 

Balansräkning 
Not 2022-08-31 2021-12-31 

    

Tkr    

        

Eget kapital 9     

Övrigt eget kapital   66 479 50 396 

Årets vinst   -4 320 16 083 

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare   62 159 66 479 

        

Summa eget kapital   62 159 66 479 

        

Avsättningar 10     

Avsatt för pensioner och liknande förpliktelser   40 327 39 460 

Avsättningar för uppskjuten skatt    553 1 126 

Andra avsättningar   176 816 192 969 

    217 696 233 556 

        

Långfristiga skulder 11     

Långfristiga skulder   382 854 402 252 

        

Kortfristiga skulder      

Kortfristiga skulder 12 195 766 226 776 

Aktuella skatteskulder   0 47 

Övriga skulder   0 15 

    195 766 226 839 

        

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER 
  858 475 929 126 
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5 Koncernens 

Kassaflödesanalys 

2022-01-01 

-2022-08-31 

2021-01-01 

-2021-12-31 

Tkr  
 

   

   
Den löpande verksamheten     

Resultat före finansiella poster -1 577 20 661 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 47 680 79 296 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital 
46 103 99 958 

      

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital     

Förändring av varulager 2 575 1 683 

Förändring av kundfordringar 37 520 42 880 

Förändring av kortfristiga skulder -31 072 -53 508 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 55 126 91 013 

      

Investeringsverksamheten     

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -37 066 -96 504 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 149 1 773 

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 -4 575 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 4 430 1 377 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -32 487 -97 929 

      

Finansieringsverksamheten     

Upptagna lån 

Amortering av lån 

0 

-19 398 

8 137 

0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -19 398 8 137 

      

Årets kassaflöde 3 242 1 220 

      

Likvida medel vid årets början 97 800 96 581 

Likvida medel vid årets slut 101 042 97 801 
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6 Kommunalförbundets 

Resultaträkning 

Not 
2022-01-01 

-2022-08-31 

2021-01-01 

-2021-12-31 

Tkr    

    

Verksamhetens intäkter 2 520 414 728 692 

Verksamhetens kostnader 3 -455 608 -627 430 

Avskrivningar 4 -66 282 -87 309 

        

Verksamhetens nettokostnader   -1 476 13 953 

        

Finansiella intäkter   349 572 

Finansiella kostnader 5 -4 135 -5 872 

    -3 787 -5 300 

        

Årets resultat   -5 263 8 653 
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7 Kommunalförbundets 

Balansräkning 

Not 2022-08-31 2021-12-31 

Tkr   
 

    

TILLGÅNGAR       

        

Anläggningstillgångar 6     

        

Immateriella anläggningstillgångar   0 392 

        

Materiella anläggningstillgångar       

Mark, byggnader och tekniska anläggningar   256 949 272 512 

Maskiner och inventarier   340 935 357 419 

Övriga materiella anläggningstillgångar   32 908 29 834 

        

Finansiella anläggningstillgångar 7     

Övriga finansiella anläggningstillgångar   3 860 8 291 

Andelar i koncernföretag   57 358 57 358 

Summa finansiella anläggningstillgångar   61 219 65 649 

        

Summa anläggningstillgångar   692 011 725 806 

        

Omsättningstillgångar       

Förråd och lager   10 518 13 093 

Fordringar 8 112 071 149 706 

Fordringar hos VafabMiljö AB   9 829 9 829 

Kassa och bank   99 825 97 550 

        

Summa omsättningstillgångar   232 244 270 179 

        

SUMMA TILLGÅNGAR   924 255 995 986 
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Kommunalförbundets 

Balansräkning 

Not 2022-08-31 2021-12-31 

Tkr   
 

   
 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER       

        

Eget kapital 9     

Övrigt eget kapital   60 125 51 472 

Årets resultat   -5 263 8 653 

Summa eget kapital   54 862 60 125 

        

Avsättningar 10     

Avsatt för pensioner och liknande förpliktelser   40 327 39 460 

Andra avsättningar   176 816 192 969 

Summa avsättningar   217 143 232 429 

        

Långfristiga skulder 11     

Övriga långfristiga skulder   382 854 402 252 

Skulder till VafabMiljö AB   69 523 74 523 

Summa långfristiga skulder   452 376 476 775 

        

Kortfristiga skulder 12     

Övriga kortfristiga skulder   195 767 223 020 

Skulder till VafabMiljö AB   4 109 3 637 

Summa kortfristiga skulder   199 876 226 657 

        

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER 
  924 255 995 986 
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8 Kommunalförbundets 

Kassaflödesanalys 

2022-01-01 

-2022-08-31 

2021-01-01 

-2021-12-31 

Tkr  
 

   

Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat före finansiella poster -1 476 13 270 

Justeringar som inte ingår i kassaflödet 47 209 88 982 

Medel från verksamheten före förändring av 

rörelsekapital 
45 733 102 252 

      

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet     

Förändring av varulager 2 575 1 683 

Förändring av kortfristiga fordringar 37 635 42 955 

Förändring av kortfristiga skulder -26 782 -55 769 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 59 160 91 120 

      

Investeringsverksamheten     

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -37 006 -96 504 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 149 1 773 

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 -4 575 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 4 430 1 377 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -32 487 -97 929 

      

Finansieringsverksamheten     

Upptagna lån/amorteringar -24 398 8 138 

      

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -24 398 8 138 

      

Årets kassaflöde 2 275 1 329 

      

Likvida medel vid årets början 97 550 96 221 

Likvida medel vid årets slut 99 825 97 550 
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9 Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer 

från Rådet för kommunal redovisning vilket bl a innebär att: 

 

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Fordringar har 

upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett 

enligt god redovisningssed. Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta 

av verkligt värde och anskaffningsvärdet. 

 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 

tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Försäljning redovisas efter 

avdrag för moms och rabatter. Förbundet följer RKR 18 vid redovisning av investeringsbidrag. Denna 

princip innebär att bidraget bokförs som en långfristig skuld i balansräkningen för att sedan 

intäktsföras i samma takt som avskrivningen för den tillgång stödet avser. Periodisering av inkomster 

och utgifter hänförliga till perioden har gjorts enligt god redovisningssed. 

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med 

linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av 

mark och pågående arbeten görs inga avskrivningar. Avskrivningen påbörjas senast tertialet efter 

driftstart eller efter slutbesiktning. Förbundet efterlever komponentavskrivning enligt RKR 11.4 för 

tillgångar med olika nyttjandeperiod överstigande 500 tkr. Förbundet använder i speciella fall annan 

avskrivningsmetod när den bättre återspeglar tillgångens förbrukning. För deponierna används en 

produktionsberoende avskrivningsmetod, dvs avskrivning görs i den takt som deponin tas i anspråk. 

Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är 

nödvändigt. Normalt omprövas dock inte tillgångars nyttjandeperiod om avskrivningstiden är 10 år 

eller lägre och det bokförda restvärdet understiger 500 tkr. Följande avskrivningstider tillämpas:   

 

Immateriella tillgångar     3 år 

Mark     -  

Byggnader     15–30 år 

Tekniska anläggningar    7–15 år  

Maskiner, fordon och inventarier 5–15 år  

  

För tillgångar med ett anskaffningsvärde överstigande 500 tkr och en nyttjandeperiod understigande 

20 år görs en mer individuell bedömning av nyttjandeperioden, vilken därmed kan avvika från 

förbundets normala avskrivningstider. 

 

Överordnad princip för värdering av tillgångar och skulder är försiktighetsprincipen, som innebär att 

tillgångar inte övervärderas och skulder inte undervärderas. Tillgångar och skulder har upptagits till 

anskaffningsvärde där inget annat anges och till det belopp varmed de beräknas inflyta.  

 

Immateriella anläggningstillgångar tas upp till anskaffningsvärdet av den tekniskt färdigställda och 

användbara funktionen enligt RKR R3. Materiella anläggningstillgångar aktiveras till anskaffnings-

värdet efter avdrag för planenliga avskrivningar som beräknas utifrån förväntad nyttjandeperiod. 
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Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år 

klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för 

mindre värde har satts till ett prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella och 

immateriella tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal. Inga räntor aktiveras.  

Omsättningstillgångar värderas till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet. Fordringar har 

efter en åldersmässig prövning upptagits till det belopp de förväntas inflyta. 

  

Leasingavtal ses i förbundet som operationell leasing, dvs förbundet gör bedömningen att inga avtal i 

dagsläget uppfyller kraven för att klassas som finansiella leasingavtal enligt RKR R5.  

  

Under 2017 gjorde förbundet en tilläggsavsättning med 110 mnkr för de inaktiva deponierna för att i 

enlighet med RKR R9 trygga säkerhet om att avsatta medel finns för sluttäckning, drift och skötsel till 

och med år 2057. Återställningsplanen för de aktiva deponierna är nuvärdesberäknad och uppdateras 

årligen, då uppskattas hur många år som återstår till respektive deponi är praktiskt full. Avsättningen 

kommer att reduceras i takt med att återställande och efterbehandling utförs.  

 

Skatt för avfall som deponeras deklareras till Skatteverket kvartalsvis enligt beräkning utifrån mängder 

som kommer in på Gryta avfallsanläggning med avdrag för mängder som går ut. Skatt för de mängder 

som läggs på den aktiva deponin belastar resultatet övrigt redovisas på balanskonto. 

   

Pensionsförpliktelser för förbundets anställda redovisas som en pensionsavsättning och avviker från 

RKR R10 där pensioner intjänade före 1998 skall redovisas som ansvarsförbindelse. Ingen av de 

förtroendevalda har uppdrag på en betydande del av en heltid och har därmed inte rätt till pension 

enligt ”Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda”. Förbundet har valt i 

likhet med tidigare år att redovisa samtliga pensionsåtaganden under avsättningar i balansräkningen 

och inte under ansvarsförbindelser. Förbundet har ställda säkerheter för deponier utöver vad 

medlemskommunerna borgar för.  

 

I VafabMiljö kommunalförbund ingår dotterbolaget VafabMiljö AB (org.nr 556191–4200) som sedan 

2015-06-19 ägs till 100 procent. Inga förändringar har skett under året i koncernstrukturen. Den 

sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. Med förvärvsmetoden avses att det 

förvärvade egna kapitalet i dotterbolagen elimineras. Ekonomiska transaktioner mellan de i koncernen 

ingående bolagen respektive förbundet har i allt väsentligt eliminerats. Det kommunala bolagets 

redovisning är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen, bokföringslagen samt bokförings-

nämndens allmänna råd. Vid avvikelse i redovisningsprinciper mellan kommunalförbundet och det 

kommunala bolaget är kommunalförbundets redovisningsprinciper vägledande för den sammanställda 

redovisningen. Inga väsentliga skillnader i redovisningsprinciper har identifierats. 

 

Det uppdrag att ta hand om avfall som kommunalförbundet har enligt 15 kap miljöbalken (kommunal 

avfallsverksamhet) särredovisas från övrig avfallsverksamhet. I övrig avfallsverksamhet ingår tjänster 

som kommunalförbundet utför åt medlemskommunerna samt den affärsverksamhet som bedrivs på 

den konkurrensutsatta marknaden. Intäkter och kostnader som direkt kan härledas till det kommunala 

avfallsuppdraget respektive övrig avfallsverksamhet tilldelas direkt till respektive uppdrag. Intäkter 

och kostnader som inte direkt kan härledas till respektive uppdrag fördelas med hjälp av 

fördelningsnycklar baserade på i första hand andel mängd hushållsavfall/verksamhetsavfall eller 

uppskattad tidsåtgång för respektive uppdrag. 
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Not 2 Verksamhetens intäkter   

Koncernen 2022-01-01 2021 

  -2022-08-31  
   

Taxor och avgifter 260 819 366 368 

Upplösning av ackumulerat överuttag 4 700 -9 356 

Försäljningsintäkter:   

- fordonsgas 63 425 73 002 

- fjärrvärme 9 051 15 056 

- återvinningsmaterial och bränslen 62 259 76 228 

Behandlingsintäkter:   

- schakt- och deponimassor 40 506 44 938 

- bränsle 26 301 43 222 

- övriga behandlingsintäkter 33 727 54 470 

Transportintäkter 21 822 36 474 

Hyror och arrenden 3 928 5 640 

Försäljning av tjänster 4 212 5 384 

Realisationsvinst 289 4 464 

Övriga intäkter 2 709 18 210 

Bidrag från staten 471 5 061 

Justering gemensam resultatutjämningsfond -13 670 0 

  520 549 739 161 
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Kommunalförbundet 2022-01-01 2021 

  -2022-08-31   

   

Taxor och avgifter 260 819 366 368 

Upplösning av ackumulerat överuttag 4 700 -9 356 

Försäljningsintäkter:   

- fordonsgas 63 425 73 002 

- fjärrvärme 9 051 15 056 

- återvinningsmaterial och bränslen 62 259 76 228 

Behandlingsintäkter:   

- schakt- och deponimassor 40 506 44 938 

- bränsle 26 301 43 222 

- övriga behandlingsintäkter 33 727 54 470 

Transportintäkter 21 822 36 474 

Hyror och arrenden 3 928 5 640 

Försäljning av tjänster 4 212 5 385 

Realisationsvinst 289 4 464 

Övriga intäkter 2 574 7 741 

Bidrag från staten 471 5 061 

Justering gemensam resultatutjämningsfond -13 670 0 

  520 414 728 693 
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Not 3 Verksamhetens kostnader   

Koncernen 2022-01-01 2021 

  -2022-08-31  
      

Löner och sociala avgifter -109 346 -165 615 

Pensionskostnader -6 081 -12 977 

Inköp av återvinningsmaterial -4 460 -5 879 

Bränsle, energi och vatten -13 737 -16 312 

Inköp till driftverksamhet -147 172 -204 606 

Köp av tillsatser och behandlingsmaterial -49 497 -47 707 

Köp av transporttjänster -78 103 -108 757 

Avfalls-, energi- och förbränningsskatt -7 995 -8 220 

Avsättning till nya deponier -2 207 -1 736 

Övriga tjänster -20 605 -33 119 

Lokal och markhyror -4 255 -6 540 

Övriga kostnader -12 287 -19 723 

  -455 844 -631 192 

      

Kommunalförbundet 2022-01-01 2021 

  -2022-08-31  
      

Löner och sociala avgifter -109 165 -165 615 

Pensionskostnader -6 081 -12 977 

Inköp av återvinningsmaterial -4 560 -5 879 

Bränsle, energi och vatten -13 737 -16 312 

Inköp till driftverksamhet -147 172 -204 606 

Köp av tillsatser och behandlingsmaterial -49 497 -47 707 

Köp av transporttjänster -78 103 -108 757 

Avfalls-, energi- och förbränningsskatt -7 995 -8 220 

Avsättning till nya deponier -2 207 -1 736 

Övriga tjänster -20 605 -33 119 

Lokal och markhyror -4 255 -6 540 

Övriga kostnader -12 232 -15 961 

  -455 609 -627 429 
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Not 4 Avskrivningar   

Koncernen 2022-01-01 2021 

  -2022-08-31  
      

Avskrivning byggnader och anläggningar -21 841 -26 358 

Avskrivning maskiner och inventarier -44 048 -60 362 

Avskrivning på immateriella anläggningar -392 -589 

  -66 282 -87 309 

      

Kommunalförbundet 2022-01-01 2021 

  -2022-08-31  
      

Avskrivning byggnader och anläggningar -66 841 -26 358 

Avskrivning maskiner och inventarier -44 048 -60 362 

Avskrivning på immateriella anläggningar -392 -589 

  -66 282 -87 309 

 

 

 

 

 

    

Not 5 Finansiella kostnader   

Koncernen 2022-01-01 2021 

  -2022-08-31  
      

Räntekostnader -1 655 -2 819 

Bankgarantier, ränteavgift på revers -1 953 -2 111 

Övriga finansiella kostnader -58 -220 

  -3 666 -5 150 

      

Kommunalförbundet 2022-01-01 2021 

  -2022-08-31  
      

Räntekostnader -2 124 -3 541 

Bankgarantier, ränteavgift på revers -1 953 -2 111 

Övriga finansiella kostnader -58 -220 

  -4 135 -5 872 
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Not 6 Anläggningstillgångar 

 

 

 

   

Immateriella 

anläggningar

Mark, 

byggnader och 

tekniska 

anläggningar

Maskiner och 

inventarier

Övriga 

materiella 

anläggningar

Finansiella 

anläggningar Totalt

Ingående anskaffningsvärden 3 952 402 607 627 705 29 834 65 649 1 129 747

Årets förändring

- Årets aktiveringar 0 6 278 24 775 6 012 0 37 065

- Försäljningar och utrangeringar 0 0 -820 0 -4 430 -5 250

- Omklassificeringar 0 0 2 939 -2 939 0 0

Utgående ack. anskaffningsvärden 3 952 408 885 654 599 32 908 61 219 1 161 563

Ingående avskrivningar -3 560 -130 095 -270 286 0 0 -403 941

- Försäljningar och utrangeringar 0 0 670 0 0 670

- Årets avskrivningar -392 -21 841 -44 048 0 0 -66 281

Utgående ack. avskrivningar -3 952 -151 936 -313 664 0 0 -469 552

Utgående restvärde Förbundet 0 256 949 340 935 32 908 61 219 692 011

Koncerneliminering, aktier dotterbolag -57 358 -57 358

Utgående restvärde Koncern 0 256 949 340 935 32 908 3 861 634 653

Årets invester ingsutgif ter Budget Utfa ll Avvikelse

Färdigställda under året 14 944 12 171 2 773

Pågår 98 056 24 895 24 381

Summa 113 000 37 066 27 154
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Not 7 Finansiella anläggningstillgångar   

Koncernen 2022-08-31 2021 

    

Utsläppsrätter Norsa Energiåtervinning 3 860 8 291 
 3 860 8 291 
   

I koncernen är aktierna i dotterbolaget eliminerade med 57 358 tkr. Värdet på VafabMiljö AB:s 

justerade egna kapital uppgår till 64 655 tkr (63 713 tkr). Värdet bedöms öka under närmaste 4 åren, då 

bolaget årligen erhåller ränteintäkter för ett ännu ej reglerat lån till VafabMiljö kommunalförbund. 

 
  

Kommunalförbundet 2022-08-31 2021 

      

Värde på aktier i dotterbolag 57 358 57 358 

Utsläppsrätter Norsa Energiåtervinning 3 860 8 291 

  61 218 65 649 

  

 

 

 

 

  

    

Not 8 Fordringar   

Koncernen 2022-08-31 2021 

      

Kundfordringar 30 757 96 288 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 74 797 41 769 

Övriga kortfristiga fordringar 6 710 11 725 

  112 263 149 782 

      

Kommunalförbundet 2022-08-31 2021 

      

Kundfordringar 30 757 96 288 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 74 797 41 769 

Övriga kortfristiga fordringar 6 518 11 649 

  112 072 149 706 
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Not 9 Eget kapital   

Koncernen 2022-08-31 2021 

      

Övrigt eget kapital 66 479 50 397 

Årets resultat -4 320 16 083 

  62 159 66 479 

      

Kommunalförbundet 2022-08-31 2021 

      

Övrigt eget kapital 60 125 51 472 

Årets resultat -5 263 8 653 

  54 862 60 125 

 

 

 

 

  

Koncernens eget kapital

Övr. eget 

kapital

Årets 

resultat

Eget 

kapital

Eget kapital 2022-01-01 50 396 16 083 66 479

Omföring fg års resultat 16 083 -16 083 0

Årets resultat -4 320 -4 320

Summa 66 479 -4 321 62 159
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Not 10 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser   

Koncernen 2022-08-31 2021 

      

Pensionsförpliktelser före 1988, KPA 6 900 7 268 

Pensionsförpliktelser efter 1988, KPA 33 427 32 192 

Summa avsatt till pensioner 40 327 39 460 
   

Ingående avsättning 39 460 34 233 

Årets förändring 867 5 227 

Avsatt för återställande av inaktiva deponier* 126 597 140 256 

Avsatt för återställande av aktiv deponi** 21 772 19 565 

Över/underutnyttjande av sluttäckningskostnader 28 447 33 148 

Avsättningar för uppskjuten skatt 553 1 126 

  217 696 233 555 

      

Kommunalförbundet 2022-08-31 2021 

      

Pensionsförpliktelser före 1988, KPA 6 900 7 268 

Pensionsförpliktelser efter 1988, KPA 33 427 32 192 

Summa avsatt till pensioner 40 327 39 460 
   

Ingående avsättning pensioner 39 460 34 233 

Årets förändring pensioner 867 5 227 

Avsatt för återställande av inaktiva deponier* 126 597 140 256 

Avsatt för återställande av aktiv deponi** 21 772 19 565 

Över/underutnyttjande av sluttäckningskostnader 28 447 33 148 

  217 143 232 429 
   

*Avsättningen avser återställande av de äldre 6 icke-aktiva deponierna i regionen. Återställandet 

påbörjades 2009 och beräknas pågå tom 2027. En utökning av den totala avsättningen har gjorts 2017 

med 110 mnkr, som skall räcka till och med ansvaret enligt länsstyrelsen har upphört år 2057 

   

** Avsättningen för återställande av den aktiva deponin ianspråktagen år 2009 görs med 42kr/ton för 

icke-farligt avfall och 98kr/ton för farligt avfall som läggs på deponin. Beräkningarna är uppdaterade 

2021 och baserar sig på den tidigare utredningen som gjordes avseende metod för att återställa 

deponierna. 
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Not 11 Långfristiga skulder   

Koncernen 2022-08-31 2021 

Räntebärande skulder:     

Koncernkonto Swedbank 286 033 303 844 

Skuld till medlemskommuner 64 200 64 200 
   

Icke räntebärande skulder:   

Förskott investeringsbidrag* 3 300 3 058 

Övriga långfristiga skulder* 29 320 31 150 

  382 853 402 252 

      

Kommunalförbundet 2022-08-31 2021 

Räntebärande skulder:     

Koncernkonto Swedbank 286 033 303 844 

Skuld till medlemskommuner 64 200 64 200 
   

Icke räntebärande skulder:   

Skuld till dotterbolag 69 523 74 523 

Förskott investeringsbidrag* 3 300 3 058 

Övriga långfristiga skulder* 29 320 31 150 

  452 376 476 775 
   

   

Inget lån förfaller inom fem år. Koncernkontot i Swedbank avser checkräkningskredit med Västerås 

stad som motpart och kreditgivare. Skuld till medlemskommuner avser köp av aktier i VafabMiljö AB. 

Skulden till dotterbolag avser köpeskilling för överlåtna tillgångar och skulder i enlighet med 

överlåtelseavtalet.  

   

2022-08-31 2021

Skuld Naturvårdsverket 3 300 3 058

Förutbetalda investeringsbidrag, ingående värde* 33 904 1 861

Nya investeringsbidrag under året 0 32 043

Resultatförda investeringsbidrag 0 0

Ackumulerad upplösning av investeringsbidrag -4 583 -2 754

Summa förutbetalda investeringsbidrag 32 621 34 208

*saldot är en del av Övriga långfristiga skulder
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Not 12 Kortfristiga skulder   

Koncernen 2022-08-31 2021 

   

Leverantörsskulder 58 347 141 901 

Moms och punktskatter 5 962 -2 971 

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 6 573 6 666 

Pensionskostnader och löneskatt 9 471 12 967 

Semesterlöneskuld 12 764 12 764 

Upplupen abonnentskuld (RUF)* 20 589 12 007 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 82 060 43 442 

  195 766 226 777 

      

Kommunalförbundet 2022-08-31 2021 

   

Leverantörsskulder 58 347 141 901 

Moms och punktskatter 5 962 -2 971 

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 6 573 6 666 

Pensionskostnader och löneskatt 9 471 12 967 

Semesterlöneskuld 12 764 12 764 

Upplupen abonnentskuld (RUF)* 20 589 12 007 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 82 061 39 684 

Skuld till VafabMiljö AB 4 109 3 637 

  199 876 226 655 

  

 

 

  

    

     

   

Medlemskommun Heby Fagersta Norberg
Skinn-

skatteberg
Enköping

Hallsta-

hammar

Sura-    

hammar

Övriga 

kommuner*

Totalt 

gammal 

RUF

Unison Totalt

Ingående behållning (tkr) 2 281 1 195 1 218 1 277 1 695 859 3 483 0 12 007 0 12 007

Förändring T2 (tkr) -956 -488 -499 -608 -630 -375 -1 533 0 -5 089 13 670 8 581

Utgående behållning T2 (tkr) 1 325 707 719 669 1 065 484 1 950 0 6 919 13 670 20 589

Prognos förändring 2022 (tkr) -1 434 -732 -749 -912 -945 -562 -2 300 0 -7 634 14 324 6 689

Prognos utgående behållning 

2022
847 463 469 365 750 297 1 183 0 4 373 14 324 18 696

* Västerås, Sala, Köping, Arboga & Kungsör

*Upplupen abonnentskuld (RUF) 
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Not 13 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser   

Kommunalförbundet 2022-08-31 2021 

      

Ställda säkerheter 12 550 12 550 

  12 550 12 550 

Inga eventualförpliktelser   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 285 Taxor och avgifter 2023 - Kungsörs 
kommun 
Diarienummer KS 2022/257 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att, enligt 
förslaget 

· höja avgifterna relaterade arbetstiden för avskrift av allmän 
handling, 

· höja taxorna till Naturvårdslaget, 
· höja taxorna till Stadsvårdslaget, 
· höja avgifterna till musikskolan, 
· höja bastaxan för tomter och mark, 
· höja arrendeavgifterna, 
· justera samtliga taxor och avgifter inom kultur- och fritidsområdet, 

inklusive bibliotek samt kultur- och fritidsanläggningar, 
· höja hyrorna avseende gymnastik- och matsalar, 
· införa en avgift för att hyra Kung Karls skolas hemkunskapssal, och 
· fastställa måltidstaxan för lunch till personer äldre än 65 år på 

Björskogsskolan. 

Sammanfattning 
De samlade taxorna och avgifterna för Kungsörs kommun år 2023 återfinns 
i ett samlat dokument.  
För avgifterna inom Socialnämndens ansvarsområde sker årliga 
uppräkningar med konsumentprisindex (KPI).  
Kommunen indexerar avgifterna till förskola och fritidshem enligt 
Skolverkets maxtaxereform.  
Den 13 juni 2022 § 111 beslutade kommunfullmäktige om kompletterande 
avgifter för Socialförvaltningen samt höjda taxor för husbils-och 
gästhamnsplatser, vilka återfinns i det samlade dokumentet. 
I övrigt föreslås bland annat höjda avgifter för musikskolan, kopior av 
allmänna handlingar, mark, tomter och arrenden. Genomgripande 
förändringar av avgifterna inom kultur- och fritidsområdet föreslås och 
höjda hyror för gymnastiksalar samt matsalar. Höjda taxor för service från 
Naturvårdslaget och Stadsvårdslaget är andra exempel på förändrade taxor. 
Förändringarna redovisas i stora drag med belopp i denna skrivelse. För 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-12 
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Dokumenttyp Sida 
Protokollsutdrag 2 (2) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsområdet är förändringarna dock mycket omfattande och 
återfinns i stället i sin helhet i det samlade dokumentet. 

Beslutsunderlag 
KS 2022-05-30 § 111 Taxor och avgifter 2023 - Kungsörs kommun - 
justering av taxor för ställplatser och gästhamn 
KS 2022-05-30 § 112 Taxor och avgifter 2022 ? Kungsör kommun 

Skickas till 
Kommundirektör 
Skolchef 
Socialchef 
Kultur- och fritidschef 
Kostchef 
VD för KKTAB 
Kanslichef 
KU Ekonomi 
Avgiftshandläggare 
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Vår handläggare 
sara.jonsson@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Taxa 2023 - Kungsörs kommun 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att, enligt 
förslaget 

• höja avgifterna relaterade arbetstiden för avskrift av allmän 
handling, 

• höja taxorna till Naturvårdslaget, 
• höja taxorna till Stadsvårdslaget, 
• höja avgifterna till musikskolan, 
• höja bastaxan för tomter och mark, 
• höja arrendeavgifterna, 
• justera samtliga taxor och avgifter inom kultur- och fritidsområdet, 

inklusive bibliotek samt kultur- och fritidsanläggningar, 
• höja hyrorna avseende gymnastik- och matsalar, 
• införa en avgift för att hyra Kung Karls skolas hemkunskapssal, och 
• fastställa måltidstaxan för lunch till personer äldre än 65 år på 

Björskogsskolan. 

Sammanfattning 
De samlade taxorna och avgifterna för Kungsörs kommun år 2023 återfinns 
i ett samlat dokument.  
För avgifterna inom Socialnämndens ansvarsområde sker årliga 
uppräkningar med konsumentprisindex (KPI).  
Kommunen indexerar avgifterna till förskola och fritidshem enligt 
Skolverkets maxtaxereform.  
Den 13 juni 2022 § 111 beslutade kommunfullmäktige om kompletterande 
avgifter för Socialförvaltningen samt höjda taxor för husbils-och 
gästhamnsplatser, vilka återfinns i det samlade dokumentet. 
I övrigt föreslås bland annat höjda avgifter för musikskolan, kopior av 
allmänna handlingar, mark, tomter och arrenden. Genomgripande 
förändringar av avgifterna inom kultur- och fritidsområdet föreslås och 
höjda hyror för gymnastiksalar samt matsalar. Höjda taxor för service från 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-28 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/257 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
  

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
KS 2022/257 
Er beteckning 
 

 

Naturvårdslaget och Stadsvårdslaget är andra exempel på förändrade taxor. 
Förändringarna redovisas i stora drag med belopp i denna skrivelse. För 
Kultur- och fritidsområdet är förändringarna dock mycket omfattande och 
återfinns i stället i sin helhet i det samlade dokumentet. 

Beslutsunderlag 
KS 2022-05-30 § 111 Taxor och avgifter 2023 - Kungsörs kommun - 
justering av taxor för ställplatser och gästhamn 
KS 2022-05-30 § 112 Taxor och avgifter 2022 � Kungsör kommun 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

Skickas till 
Kommundirektör 
Skolchef 
Socialchef 
Kultur- och fritidschef 
Kostchef 
VD för KKTAB 
Kanslichef 
KU Ekonomi 
Avgiftshandläggare 
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KS 2022/257 
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Ärendebeskrivning 

Socialnämndens område 
De samlade taxorna och avgifterna för Kungsörs kommun återfinns i ett 
enda dokument. När årlig uppräkning ska ske används faktorn 
konsumentprisindex (KPI) för september månad, enligt beslut i 
Kommunfullmäktige den 29 november 2021. Samtliga Socialförvaltningens 
taxor och avgifter räknas upp med KPI. 
Inom Socialförvaltningens ansvarsområde återfinns Stadsvårdslaget. 
Taxorna för Stadsvårdlaget föreslås höjas enligt följande: 

(kr/h) Nytt beslut Tidigare beslut Höjning 

Flyttkostnad av minst 
två personer 

560 510 50 

Övriga tjänster 120 110 10 

 
Taxan för lunch till äldre som vill äta på Björskogsskolan justeras till den 
samma som på Misteln, vilken är 73 kr per portion (77 kr per portion enligt 
taxe- och avgiftsdokumentet 2022). Endast personer äldre än 65 år får äta 
lunch där. 

Barn- och utbildningsnämndens område 
Kommunen följer Skolverkets maxtaxereform som är indexerad. Den 
indexerade avgiftsnivån för 2023 framgår av det samlade dokumentet.  
Inom Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde återfinns musikskolan. 
Avgifterna till musikskolan föreslås räknas upp enligt följande: 

(kr) Nytt beslut Tidigare beslut Höjning 

Avgift per barn och 
termin 

815 770 45 

Hyra instrument 320 305 15 

 

Kommunstyrelseförvaltningens område 
I kommunstyrelsens egna verksamheter återfinns ett antal tjänster som 
beläggs med avgifter och som föreslås förändras enligt förslag som framgår 
av det samlade dokumentet. I det följande görs en redogörelse för vilka 
avgifter som föreslås justeras. 
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Bastaxan för tomter och mark i Kungsörs kommun höjs enligt följande: 

(kr/m2) Nytt beslut Tidigare beslut Höjning 

Tomtmark 130 120 10 

Industrimark 85 80 5 

 
Arrendeavgifterna föreslås höjas enligt följande: 

 Nytt beslut Tidigare beslut Höjning 

Jordbruksarrende (kr/ha 
och år) 

1 125 1 025 100 

Anläggningsarrende 
(kr/anläggning och år) 

2 250 2 050 200 

Jaktarrende (kr/ha och 
år) 

84 77 7 

 
I stort sett samtliga taxor och avgifter inom kultur- och fritidsområdet 
föreslås ändras. Genomgripande förändringar görs exempelvis inom ramen 
för Kungsörs bibliotek där nya avgifter läggs till för pocketböcker, 
tidskrifter/häften, ljudböcker, LP-skivor samt dator- och Tv-spel.  
Nya avgifter föreslås för uthyrning av Stenladan, Skillingepaviljongen och 
Ulvesundsaulan. (Avgifterna för husbils-och gästhamnsplatser beslutades 
2022-06-13 § 111.) 
Genomgripande förändringar föreslås även avseende uthyrning och tillsyn 
av gymnastik- och matsalar, där möjligheten att hyra kök och porslin/servis 
tas bort.  
Taxan för hyra av gymnastiksal för föreningsaktiviteter föreslås vara samma 
som föregående år, dvs. 15 kr/h för barngrupper och 30 kr/h för 
vuxengrupper samt 30 kr/h för kommunala förvaltningar. Hyra av 
gymnastiksal för disco, som anordnas för Kungsörs kommuns egna elever, 
föreslås oförändrat vara gratis. Likaledes föreslås hyran för politiska partier, 
fackförbund och pensionärsföreningars sammanträden måndag-torsdag 
förbli gratis. 
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(kr) Nytt beslut Tidigare 
beslut 

Höjning 

Björskogs skola / Hagaskolan 
matsal och gymnastiksal 

   

Grundhyra allmänheten 600 305 295 

Grundhyra kommersiell vht 1 200 615 585 

Grundhyra interna 
sammankomster för kommunens 
verksamma föreningar 

300 150 150 

(kr/h)    

Privatperson för idrottsaktivitet 
eller barnkalas 

85 80 5 

Kung Karls skolas matsal    

Grundhyra allmänheten vid hyra 
minst en gång per vecka under 
en termin 

560 510 50 

Grundhyra allmänheten enstaka 
gång 

675 615 60 

Grundhyra kommersiell vht 1 350 1 230 120 

Grundhyra interna 
sammankomster för kommunens 
verksamma föreningar 

335 305 30 

Hyra av cafeteriadelen 
tillkommer 

220 200 20 

Hyra av Kung Karls skolas 
hemkunskapssal 

300 Ny  

 
Till kommunen inkommer inte sällan begäran från allmänheten om 
allmänna handlingar. Avgifter för avskrift av allmän handling föreslås höjas, 
inklusive bestyrkta avskrifter, från 90 kr till 125 kr per påbörjad fjärdedels 
arbetstimme. Nya avgifter för avskrift av allmän handling som ljudband 
läggs till och motsvarar 120 kr per påbörjad arbetstimme. 
Förslaget innebär vidare att avgifterna för kopiering och skanning kvarstår, 
men att den särskilda avgiften för färgkopior tas bort. Detta gäller även 
föreningar. Erbjudandet om tilläggstjänsten fax per sida tas bort.  
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Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-28 
Ert datum 
 

Sida 
6 (6) 

Diarienummer 
KS 2022/257 
Er beteckning 
 

 

Taxan för Naturvårdslaget (KKTAB) föreslås höjas enligt följande: 

(kr/ha) Nytt beslut Tidigare 
beslut 

Höjning 

Röjning och hopplockning av 
grov sly i kraftigt igenväxt mark 

5 500 5 188 312 

Tyngre gräsröjning med rikligt 
inslag av sly 

580 545 35 

Lättare gräsröjning 440 415 25 

Kr/m3    

Huggning och hopsamling av ris 
till högar 

130 125 5 

Kr/m    

Uppsättning av rovdjursstängsel 
med fårnät 

60 14 46 

Uppsättning av rovdjursstängsel 
med endast el 

50 11 39 

Kr/tim    

Timtaxa för ett lag bestående av 
fyra personer 

250 75 175 

Timtaxa åt kommunens olika 
förvaltningar och bolag 

250 110 140 
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Avgifter inom socialtjänsten 
Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-28, § 219 
Reviderade av kommunfullmäktige 2011-12-19, § 232 (städavgift) 
Reviderade av kommunfullmäktige 2012-12-10, § 129 
Reviderade av kommunfullmäktige 2015-09-07, § 117 
Reviderade av kommunfullmäktige 2016-09-05, § 133 
Reviderade av kommunfullmäktige 2017-09-11, § 129 
Reviderade av kommunfullmäktige 2018-11-12, § 26 
Reviderade av kommunfullmäktige 2018-12-10, § 63 
Reviderade av kommunfullmäktige 2019-04-08, § 48 
Reviderade av kommunfullmäktige 2019-11-25, § 194 
Reviderade av kommunfullmäktige 2020-04-06, § 43 (nya måltidsavgifter) 
Reviderade av kommunfullmäktige 2020-09-14, § 129 (färdtjänst) 
Reviderade av kommunfullmäktige 2021-11-29, § 202 (taxebilaga för kommunen 

antagen) 
Reviderad av kommunfullmäktige 2022-06-13 § 111 (bla måltidsavgifter LSS och 

korttidsvistelse) 
 

Ingen betalar mer för omvårdnad och beviljade hemtjänstinsatser än vad avgifts-
utrymmet tillåter och aldrig mer än den s.k. maxtaxan. Det innebär ett högkost-
nadsskydd med en högsta avgift för hemtjänst och omvårdnad i ordinärt och sär-
skild boende och kommunala hälso- och sjukvård.  
Maxtaxan beräknas som en tolftedel av 0,5392 x prisbasbeloppet (52 500 kr). 
För 2023 är maxtaxan 2 359 kr i månaden. 
 

Måltidsavgifter 
Inga måltidsavgifter ingår i högkostnadsskyddet. 

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

Lunch, inklusive smör, bröd och dryck 73 kr/måltid 
Middag 56 kr/måltid 
Kaffe, kaka, smörgås, glass 11 kr/styck 

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

Kyld matlåda (exklusive alla tillbehör, inklusive 
utkörning) 

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

Lunch, inklusive smör, bröd och dryck 95 kr/måltid 
Varm lunchlåda, inklusive råkost 85 kr/måltid 
Kaffe, kaka smörgås, glass 11 kr/styck 

 

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

Kyld matlåda, exklusive smör, bröd och dryck 68 kr/måltid 
Middag, exklusive smör, bröd och dryck 56 kr/måltid 

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

Kostnad måltider 12–15 år 16 och äldre 
Frukost 16,50 kr/måltid 22 kr/måltid 
Mellanmål 16,50 kr/måltid 22 kr/måltid 
Heldag vid lov 82 kr/måltid 93 kr/måltid 

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

Åldersgrupp Heldag Reducerad dag 
0-6 70 kr 36 kr 
7-12 90 kr 45 kr 
13-15 107,50 kr 54 kr 
16 och uppåt 118,50 kr 59 kr 

 
Avgift enligt reducerad dag tas ut när vistelsen inte omfattar lunch eller middag. 
Egenavgift i samband med koloni och läger beräknas för olika arrangemang. 
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Måltidsavgifter Juvelen 
Mat i samband med dagverksamhet (mer än 4 timmar) 106 kr/dag 

 

Måltidsavgifter korttidsvistelse och växelvård, Socialtjänstlagen 
Vid planerad frånvaro debiteras ingen avgift under förutsättning att maten 
avbeställs senast klockan 8.00 två dagar innan planerad frånvaro. 
Vid akut vårdinrättning debiteras ingen avgift. 

Måltidskostnad korttidsboende 135 kr/dygn 
 

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

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

 
3 883 kr/mån 

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

1 942 kr/mån 

Matabonnemang varm matlåda på Misteln 1 942 kr/mån 
Matabonnemang kall matlåda på Misteln 1 942 kr/mån 
Matabonnemang för den som äter på Misteln (lunch, 
middag samt kaffe och kaka) 

3 883 kr/mån 

 
 
Omvårdnadsavgifter 

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

Korttidsvistelse och växelvård  79 kr/dygn 
Särskilt boende – Södergården - Maxtaxa 2 359 kr/mån 

 
 

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

Förbrukningsvaror på särskilt boende  135 kr/mån 
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Hemtjänstavgift 

Biståndsprövade hemtjänstinsatser 
Hemtjänstavgifterna ingår i högkostnadsskyddet. Avgiften för följande bistånds-
prövade insatser baseras på ett timpris om 422 kr/timma. 
Vid annan frånvaro än sjukdom ska den enskilde minst en vecka i förväg avsäga 
sig hemtjänsten för att inte debiteras kostnaden. 
Hemtjänstavgift för makar debiteras den av makarna som har insatsen. Skulle 
båda makarna ha hemtjänstinsats debiteras var make för sig. 
 

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

422 kr/timme 

Maxtaxa från 5,7 timmar/månad 2 359 kr/mån 
Installation av trygghetslarm 225 kr 
Trygghetslarm 281 kr/mån 
Larmbesök av hemtjänst 422 kr/timma 
Borttappad larmknapp 1 068 kr 

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

 
 
Avgifter för hemsjukvård och hembesök 

Inskrivna i hemsjukvården betalar en månadskostnad. Övriga debiteras endast ett 
besök per dag dock maximalt 494 kr/månad. 

 
Inskriven i hemsjukvård 494 kr/mån 
Hembesök dagtid 07:00-17:00  124 kr/besök 
Hembesök övrig tid samt helger  203 kr/besök 
Högst vid enstaka hembesök 494 kr/besök 

 
 
Öppenvårdstaxa Öppenvårdsenheten 
 

För externa kunder som nyttjar Resursteamets öppenvård gäller följande taxa: 

Drogkontroll  394 kr 
Återpreventionskurs, ÅP 5 622 kr 
Haschavvänjningsprogram, HAP 6 747 kr 
Enskilda behandlingssamtal 1 125 kr 
Familjebehandling per timme och per behandlare  1 125 kr 
ADDIS 6 747 kr 
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För klienter inom Kungsör  

Drogkontroll till klienter utan remiss 281 kr 
Drogkontroll till klienter med remiss 0 kr 

 
 

Placeringar  
 

Skyddat boende, vuxen  90 kr/dygn 
Skyddat boende, barn 0-5 år 44 kr/dygn 
Skyddat boende, barn 6-9 år 64 kr/dygn 
Skyddat boende, barn 10-13 år 75 kr dygn 
Skyddat boende, barn 14-  90 kr/dygn 

 
Vuxna placerade 90 kr/dygn 

 
 
Dödsboförvaltning  
 

Dödsboförvaltning   523 kr/timme 
 

 
Färdtjänst 

 
Egenavgift  
Betalning sker direkt till taxiföraren med en summa motsvarande 30 procent av rese-
kostnaden. Lägsta avgift är 55 kronor per enkelresa och person. Vid samåkning betalar 
varje resande 25 procent av sin andel, lägsta avgift är 50 kronor per enkelresa och 
person. 
Egenavgift med specialfordon är 20 procent av resekostnaden, lägsta avgiften är 55 
kronor per enkelresa och person. 
 
Lägre egenavgift för vissa resor 
Följande resor faktureras egenavgiften: 

• Resor till och från dagverksamhet enligt Socialtjänstlagen (SoL) och daglig 
verksamhet enligt Lagen om stöd och service för funktionshindrade (LSS) inom 
kommunen har en fast avgift med 22 kronor per enkelresa. 

• Resor till och från dagverksamhet och daglig verksamhet enligt LSS utom 
kommunen har en lägre fast avgift med 45 kronor per enkelresa. 

• Resor till och från korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 Lagen om 
stöd och service för funktionshindrade (LSS) har en fast avgift med 45 kronor per 
enkelresa. 

Resa i annan kommun 
Färdtjänstberättigad får resa i annan kommun vid högst tjugo enkelresor per år. 
Egenavgiften är 3,50 kronor/kilometer dock lägst 55 kronor per enkelresa och person. 
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Ledsagare 
Betalar ingen avgift 

Medresenär 
Medresenär betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade. 

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

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

Dessa avgifter gäller från och med den 1 januari 2023. 
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Bastaxa för tomter och mark i Kungsörs kommun 
Antagen av kommunfullmäktige 2017-05-08, § 85 
 
 
Bastaxa  

Tomtmark 130 kr/m2 
Industrimark 85 kr/m2 
 
Till detta kommer kostnader i form av  
- detaljplanekostnader,  
- kostnader för infrastruktur,  
- fiber samt  
- anslutning till nätet för vatten och avlopp 
 
 
Övrigt  
En bedömning av vad mark är värd görs i samband med detaljplanearbete. Visar 
det sig att ett område upplevs som särskilt attraktivt kommer ett förslag för ändrad 
prisbild för just det området. 

 
---------- 

 
Taxan gäller från den 1 januari 2023. 
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Taxa för kopiering m.m. 
Antagna av kommunfullmäktige 2013-03-11, § 30 
Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-09, § 82 (kopiering till enskild) 
 
 
Denna taxa omfattar kopiering av allmänna handlingar och kopiering från egna 
original (föreningar och kommunägda bolag samt privatpersoner) och kopiering 
internt inom kommunen.  
 
Taxan gäller i hela kommunförvaltningen om inget särskilt undantag görs. 
 
A. Allmänna handlingar  

1. Kopiering av allmän handling 
Allmänheten har rätt att, utan avgift, ta del av allmänna handlingar hos en 
kommun. I första hand lämnas handlingar ut elektroniskt. 
 
Om han eller hon önskar en kopia av allmän handling tas en avgift ut för 
kopieringen. Avgiften är densamma för  
- kopia av handling 
- utskrift av information lagrad på datamedium 
 
 Svartvit/Färg 
Kopior A4  
- beställning under 10 sidor Gratis 
- beställning av 10 sidor 50:00 kr 
- kopior därutöver per sida 2:00 kr 
  
  
Kopior A3 Svartvit/Färg 
Per sida 5:00 kr 

 
Finns det särskilda skäl, som t.ex. att en beställning av en större mängd önskade 
A4-handlingar delas upp i flera mindre beställningar får avgift tas ut med 50 
kronor för första sidan och 2 kronor för varje sida därutöver. 
 
Kopior i A0-, A1- och A2-format kan inte göras i kommunens egna maskiner.  
 
Kopior från mikrofilm eller mikrofiche kan inte tas i kommunen.  
 
Avgiften utgår från antalet original. Ingen reduktion görs vid dubbelsidig 
kopiering.  
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2. Avskrift av allmän handling och bestyrkt kopia 
Om någon önskar att kommunen ska skriva av allmän handling eller bestyrka 
kopia av allmän handling gäller följande: 
 

Avskrift av allmän handling  125:00 kr per påbörjad fjärdedels 
arbetstimma 

Avskrift av allmän handling 
(ljudband) 

120:00 kr per påbörjad fjärdedels 
arbetstimma 

Bestyrkt avskrift av handling 125:00 kr per påbörjad fjärdedels 
arbetstimma 

Bestyrkt kopia av handling 2:00 kr per handling dock lägst 
50:00 kr 

 
3. Beställning som sänds via e-postmeddelande 
Avgifterna för kopiering och avskrift av allmän handling gäller även när 
handlingen sänds till beställaren via bifogad fil till e-postmeddelande. Kostnaden 
för själva e-postmeddelandet tillkommer med 2:00 kr/sändning. 
 
Bestyrkt avskrift/kopia av handling skickas inte via e-post. 
 
4. Portokostnad 
För avgiftsbelagda kopior ska ersättning för portokostnad tas ut samt för eventuell 
postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande 
förmedling sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren.  
 
5. Betalning  
Avgiften tas ut och tillfaller den enhet/myndighet som utför beställningen. Betal-
ningsätt (Swish eller fakturering) bestäms av samma myndighet. 
 
Avgifterna är momsbefriade. 
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B. Kopiering och skanning från egna original  
Till föreningar 
Vaktmästeriet vid kommunstyrelsens förvaltning kan, i begränsad omfattning, 
hjälpa föreningar som är berättigad till kommunalt bidrag med kopieringstjänster. 
 

A4 A3 Kopia 

Vanligt vitt 
papper 

Special-
papper 

Vanligt vitt 
papper 

Special-
papper 

kopia kr/styck 3:00 kr 6:00 kr 6:00 kr 12:00 kr 
 
Specialpapper kan vara färgat papper eller tjockare papperskvalitet. 
 
Avgiften utgår från antalet original. Ingen reduktion vid dubbelsidig kopiering. 

 

Tilläggstjänst Avgift 

Vikning/styck 0:05 kr 

Vikning + häftning/styck (A4 till A5) 0:50 kr 

Limbindning/styck (Rygg, plast och kartong) 5:00 kr 

Häftning/styck 0:50 kr 

Inplastning/styck A4 5:00 kr 

Inplastning/styck A3 8:00 kr 

Skanning/sida 5:00 kr 
 

Till ovanstående kommer moms med 25 procent. 
 
Kopiering m.m. till föreningar faktureras. Vid mindre mängd samlas kostnaderna 
upp och faktureras någon eller några gånger per år.  
 
Beställda jobb hämtas på plats i kommunhuset. 
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Till enskild person 
Om allmänheten efterfrågar kopieringstjänster ska hänvisning ske till privata 
aktörer på marknaden och till biblioteket. Kopiering till enskild person från eget 
original kan utföras i begränsad omfattning.  
 
Vid önskemål om kopior ur skrifter, böcker och dylikt måste upphovsrätten 
beaktas. Det är inte längre tillåtet att kopiera hela eller större delar av böcker, men 
man får fortfarande lov att kopiera mindre delar av en bok för privat bruk, eller en 
bok av begränsat omfång. Detta gäller även för studentlitteratur. Det innebär att 
exempelvis professionella kopieringsaffärer och kommuner inte får medverka till 
kopiering av hela böcker utan att författaren får någon betalning för det. 
 
Avgiften utgår från antalet original. Ingen reduktion vid dubbelsidig kopiering. 

 
Betalning för dessa tjänster görs via Swish. 
 
För avgifternas storlek – se Avgifter för Kungsörs bibliotek. 
 

 
__________ 

Taxan ersätter tidigare taxa för kopiering av allmänna handlingar. 
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Taxa för naturvårdslagets arbete  
Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-28, § 218 
Reviderad och kompletterad av kommunfullmäktige 2016-09-05, § 131 
 
 
 
Naturvårdslaget, som är en arbetsmarknadsinsats, arbetar bl.a. med röjning 
av sly och gräs, huggning, stängsling, underhåll av stängsel samt hopdragning 
och eldning av avröjt sly. 
 
Denna taxa ska i så stor del som möjligt täcka kommunens driftkostnader, 
d.v.s. kostnad för uppvärmningen av koja, reparationer och bränsle till sågar, 
bilkostnader m.m. Kostnader för arbetsledning ingår inte i taxan, utan 
bekostas av kommunen. 
 

Naturvårdstjänster hos privata markägare 
 

Röjning och hopplockning av grov sly i kraftigt igenväxt mark 5 500 kr/ha 
Tyngre gräsröjning med rikligt inslag av sly   580 kr/ha 
Lättare gräsröjning   440 kr/ha 
Huggning och hopsamling av ris till högar   130 kr/m3 
Uppsättning av rovdjursstängsel med fårnät     60 kr/m 
Uppsättning av rovdjursstängsel med endast el     50 kr/m 
Timtaxa för ett lag bestående av fyra personer     250 kr/tim 
 
 
Moms tillkommer på ovan angivna priser. 
 
Nyttjaren får välja på timtaxa eller fastpris för olika arbetsinsatser. 
 
 

Naturvårdsuppdrag åt kommunens olika förvaltningar och bolag 
 
Timtaxa 250 kr/tim 
 
Dessa tjänster utförs i mån av tid och utanför ordinarie naturvårdsuppdrag. 
 

_______________ 
 

Den reviderade taxan gäller från den 1 januari 2023. 
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Taxa för ställplats för husbil  
Antagen av kommunfullmäktige 2014-05-12, § 54 
Reviderad av kommunfullmäktige 2022-06-13, § 111 
 
 
 
Ställplatser för husbil finns vid gästhamnen, i priset ingår tillgång till 
servicehuset Kajutan med dusch och toalett. Dessa kan inte förbokas. 
 
Taxa för ställplats är 200 kronor per natt. Önskas el tillkommer 50 kronor per 
natt. 
 
Betalning sker med kort vid kortautomat i anslutning till Kajutan. 
 
Vid behov av fullskalig ställplats hänvisas till campingen. 
 
 
Taxan gäller from den 1 juli 2022. 
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Regler och taxa för husvagnsuppställningen vid Oxgatan  
Antagna av kommunfullmäktige 2006-05-22, § 36 
Reviderade av kommunfullmäktige 2017-03-13, § 41 
 
Reglerna ersätter tidigare regler antagna av kommunfullmäktige 2004-01-26, § 4. 
 
 
1. Husvagnsuppställningen upplåtes på anvisad plats för husvagnar, husbilar och 

därmed jämförbara fordon som har övernattningsmöjlighet, med en största längd av 
8 meter. 

 
2. Lediga platser skall i första hand erbjudas personer bosatta i Kungsör, i andra hand 

för boende inom KAK och Kungsörs närområde. 
 
3. Uthyrningen sker årsvis från 1 maj-30 april. Avgiften skall vara betald den sista 

april.  
 
4. Kostnaden för helår är 1 125 kronor. 
 
5. Uthyrning som sker under året debiteras med 55 kronor/månad fram till och med 

den 30 april.  
 
6. Samtliga husvagnar och husbilar skall vara försäkrade. 
 
7. Nyttjanderättshavaren äger ej rätt att överlåta uppställningsplatsen. 
 
8. Boende får ej förekomma i uppställda fordon. 
 
9. Nyttjanderättshavaren svarar för renhållning och snöröjning av uppställningsplatsen. 

Kungsörs kommun äger dock tillträde till platsen för att utföra erforderliga 
underhållsarbeten. 

 
10. Kungsörs kommun ansvarar ej för skadegörelse eller åverkan på uppställda fordon. 

 
________ 

 
Taxan gäller från och med 1 januari 2023. 
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Taxa för gästhamnen för båtar  
Reviderad av kommunfullmäktige 2014-05-12, § 62 
Reviderad av kommunfullmäktige 2022-06-13, § 111  
 
 
 
Gästhamnen 
Gästhamnsavgift 150 kr/dygn 
El 50 kr/dygn 
 
Avgift för gästhamnen betalas vid kortautomat i anslutning till Kajutan. 
 
 
Taxan gäller from den 1 juli 2022 
 

______________ 
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Taxa för uthyrning och tillsyn av gymnastik- och matsalar  
Antagna av kommunfullmäktige 2015-05-11, § 69 
 
 
Matsalarna i Kung Karls skola och Björskogsskolan samt gymnastiksalarna i 
Hagaskolan och Björskogsskolan kan hyras av allmänheten, föreningar m.fl. 
Bokning sköts av fritidskontoret som också tar emot betalning av 
depositionsavgift.  
 
Den som hyr gymnastik- eller matsal ansvarar för att lokalen städas och återställs 
till ursprunglig möblering. 
 
Hyra av Björskogs gymnastiksal, Hagaskolans gymnastiksal och Björskogs matsal  
Grundhyra för  
- allmänheten 600 kr 
- kommersiell verksamhet 1 200 kr 
- interna sammankomster för inom kommunen verksamma föreningar 300 kr 
 
För följande bokningar av gymnastiksalarna utgår ingen grundhyra utan  
timkostnad enligt följande: 
- Privatperson som hyr för idrottsaktivitet eller barnkalas 85 kr/tim 
- Föreningsaktivitet: 

- för barngrupper 15 kr/tim 
- för vuxengrupper 30 kr/tim 

- Kommunala förvaltningar 30 kr/tim 
 
Disco anordnat av Kungsörs skolklasser för Kungsörselever 0 kr/tim 
Politiska partier, fackförbund och pensionärsföreningars sammanträden  
måndag-torsdag 0 kr/tim 
 
Hagaskolans gymnastiksal hyrs inte ut till privata fester. 
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Hyra av Kung Karls skolas matsal och hemkunskapssal  
 
Grundhyra för  
- Allmänheten vid hyra minst en gång/vecka under en termin 560 kr 
- Allmänheten hyra enstaka gång 675 kr 
- kommersiell verksamhet 1 350 kr 
- interna sammankomster/möten för inom kommunen  

verksamma föreningar 335 kr 
Disco anordnat av Kungsörs skolklasser för Kungsörselever 0 kr/tim 
Politiska partier, fackförbund och pensionärsföreningars sammanträden  
måndag-torsdag 0 kr/tim 
Vid hyra av cafeteriadelen tillkommer i samtliga fall 220 kr 
 

 
 

Depositionsavgift 
Depositionsavgiften är 1 600 kronor och gäller vid uthyrning till privatpersoner (ej 
barnkalas) och kommersiell verksamhet. Den ska betalas in innan man får hämta 
ut nycklar.  
Depositionsavgiften betalas inte tillbaka om städningen inte skötts på ett tillfreds-
ställande sätt. Tidpunkt för avsyning efter uthyrning sker enligt överenskommelse. 
 

Hyra av Kung Karls skolas hemkunskapssal 
Hyra av salen per tillfälle med egen städ   300 kr 

 

____________ 

 

Denna taxa ersätter tidigare taxa för uthyrning av samlingslokaler till allmänheten. 
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Taxor för Miljö och Service utförda arbeten  
Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-05, § 132 
 
 
 
Miljö och Service är en arbetsmarknadsinsats. Arbetsgruppen bistår 
förvaltningar och kommunala bolag med enklare underhåll och flytt.  
 
Denna taxa ska i främst täcka transportkostnader. 
 
 
Flyttkostnad (inkl. minst två personer) 560 kr/tim 
 
Övriga tjänster 120 kr/tim 
 
 
Taxan är uppräknad med september månads KPI (9,7%). 
 
 

_______________ 
 

Taxan gäller från den 1 januari 2023. 
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Avgiftstaxa förskola och skolbarnomsorg  
Reviderade av kommunfullmäktige 2010-08-30, § 59 

 
  

Månadsavgiften för kommunal förskola och skolbarnomsorg debiteras som en procentuell 
andel av vårdnadshavarnas gemensamma avgiftsgrundande bruttoinkomst per månad en-
ligt nedanstående. 
 
Inkomsttaket per månad för 2023 är 54 340 kronor. 
Kommunen följer Skolverkets maxtaxereform som är indexerad. 
 
Avgift för förskolebarn ska vara: 

• Barn 1  3 % av inkomsten - dock högst 1 645 kronor per månad 
• Barn 2 2 % av inkomsten - dock högst 1 097 kronor per månad 
• Barn 3 1 % av inkomsten - dock högst    548 kronor per månad 
• Barn 4 ingen avgift 

 
 

Avgift för skolbarn ska vara: 
• Barn 1  2 % av inkomsten - dock högst 1 097 kronor per månad 
• Barn 2  1 % av inkomsten - dock högst     548 kronor per månad 
• Barn 3 1 % av inkomsten - dock högst    548 kronor per månad 
• Barn 4  ingen avgift 

 
Det yngsta barnet räknas som barn 1. Det innebär att den högsta avgiften betalas för 
det yngsta barnet och den närmast lägre avgiften för det näst yngsta barnet. Från och 
med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift. 

 
Avgiftsgrundande inkomst 
Som avgiftsgrundande inkomst räknas: 
- Bruttoinkomst inkl jour och beredskapsersättning (=lön före skatt). 

För egna företagare anges den inkomst som angivits som sammanräknad inkomst på 
senast inlämnad självdeklaration. 

- aktivitetsstöd 
- arbetslöshetsersättning 
- arbetsskadeersättning 
- statligt studiestöd, särskilt studiestöd och särskilt vuxenstudiestöd (ej lånedel) 
- familjebidrag (familjepenning) 
- familjehemsersättning (arvodesdel) 
- livränta 
- pension (ej barnpension) 
- sjuk- och föräldrapenning (brutto) 
- sjukbidrag 
- vårdbidrag (skattepliktig del) 
- skattepliktiga naturaförmåner 
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Avgiftstaxa öppna fritidsverksamheten  
 
Avgiften för öppen fritidsverksamhet är 320 kronor per månad. 
 
Detta inkluderar ett enkelt mellanmål. I denna avgift ingår också lovomsorg. Under 
loven serveras lunch, som också ingår i avgiften. Avgift uttas för 12 månader per år. 
Avgift uttages från och med startdagen med hel månadsavgift. Hel avgift uttas också 
under uppsägningstiden.  
 
Om endast lovomsorg önskas är avgiften 85 kronor per dag, avgiften per kalendermånad 
kan dock inte överskrida avgiften för ordinarie fritidshem. 
 
Både avgiften för öppen fritidshemsverksamhet och lovomsorg ska efter 2023 räknas 
upp enligt Skolverkets maxtaxereform som är indexreglerad. 
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Avgifter i musikskolan  
 
Om tre barn från samma familj går i musikskolan går barn tre gratis. 
 
Avgift per barn och termin  815 kr 
Hyra instrument  320 kr  
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Taxa för mat till äldre som vill äta på Björskogsskolan i Valskog  
Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-10, § 33 
 
 
 
Taxa 

Lunch 73 kronor/portion (samma som på Misteln) 
 
I lunchen ingår smör, bröd, dryck, sallad och kaffe. 
 
 
Begränsningar 
Möjligheten gäller personer som är 65 år eller äldre, i samhället Valskog och 
endast under terminstid då köket är igång. 
 
Om endast några få personer är intresserade av att äta lunch i Björskogsskolan är 
det möjligt att äta med eleverna. Om intresset för detta är stort (mer än ca 5 
personer) hänvisas de äldre, av utrymmesskäl, att äta när de flesta elever ätit klart, 
cirka kl. 12.15.  
 
Denna lunch är inte särskilt näringsberäknad eller anpassad för äldre utan följer 
skolmatens rekommendationer och krav.  
 

_________________ 
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Taxor och avgifter inom kultur- och fritidsområdet  
Antagna av kommunfullmäktige 2017-12-11, § 189 
 
 

Kungsörs bibliotek  
a) Förseningsavgifter (Max 100 kr/media och återlämningstillfälle) 

- Böcker/CD vuxen 3 kr/bok och dag 
- Böcker/CD barn under 18 år  Ingen avgift 
- DVD 10 kr/DVD och dag 
- Fjärrlån 10 kr/bok och dag 
- Tidskrifter 3 kr/tidskrift och dag 

b) Ersättning för ej återlämnade eller förstörda media 
Vuxen skön- och facklitteratur:   250 kronor 
Pocket:   100 kronor 
Barnlitteratur:   150 kronor 
Tidskrifter, häften:   50 kronor 
Ljudböcker:   200 kronor 
Språkkurser:   500 kronor 
Cd-skivor:   150 kronor 
LP-skivor:   500 kronor 
Data och tv-spel:   500 kronor 
Dvd:   500 kronor 
Fjärrlån:   500 kronor 

c) Kopior och utskrifter från dator 
- A4 svartvitt 3 kr/sida 
- A4 färg 6 kr/sida 
- A3 svartvitt 6 kr/sida 
- A3 färg 12 kr/sida 

d) Övrigt  
- Fax (inom Sverige) 5 kr/sida 
- Plastkasse 5 kr/styck 

 
Badhuset  

a) Badavgifter 
- Vuxna (18 år-) 40 kr/gång 
- Ungdomar t.o.m. 17 år 20 kr/gång 
- Familjebad (max 2 vuxna och 3 barn) 70 kr/gång 
- Rabattkort vuxen 350 kr/10 gånger 
- Rabattkort ungdom 150 kr/10 gånger 
- Årskort 850 kr 
- Simskola 350 kr/3 veckor 
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b) Hyra badhuset 
- Grundavgift 650 kr/2 timmar 
- Därefter påbörjad timma 325 kr/per timme 

c) Föreningsavgift för förening med verksamhet i badhuset 
- vuxen, terminsbokning minst 5 gånger 50 kr/per timme 
- ungdom, terminsbokning minst 5 gånger 20 kr/per timme 
- vattengympa  150 kr/per timme 

d) Övrigt 
- Hyra badlakan 20 kr/styck 
- Schampo 20 kr/förpackning 

  
Ishallen  

a) Match/turnering/cup Kungsörsförening Annan kommun 
- seniorer 320 kr/match 3 250 kr/match 
- ungdom 50 kr/match 1 630 kr/match 
- turnering/cup 1 100 kr/gång 2 200 kr/gång 

b) Träning  Kungsörsförening Annan kommun 
- seniorer 50 kr/h 1 100 kr/h 
- ungdom 20 kr/h 550 kr/h 

c) Övrigt  
- Uthyrning, privatperson 1 100 kr/h 

 
Sporthallen  

a) Match/turnering/cup Kungsörsförening Annan kommun 
- match seniorer 320 kr/match 650 kr/match 
- match ungdom -25 år 50 kr/match 100 kr/match 
- cup/turnering, heldag 1 100 kr/hall 2 200 kr/hall 
- cup/turnering, halvdag 550 kr/hall 1 100 kr/hall 

b) Träning Kungsörsförening Annan kommun 
- seniorer 50 kr/h och hall 220 kr/h och hall 
- ungdom -25 år 20 kr/h och hall 220 kr/h och hall 

c) Arrangemang (mässor, musikarrangemang m.m.) 
 Kungsörsförening Annan kommun, 
  företag 
- med entré 2 720 kr/dag 3 260 kr/dag 
- utan entré 1 630 kr/dag 3 260 kr/dag 

d) Hyra av sporthall för motionsverksamhet  
 Kungsör Annan kommun 

- allmänhet, företag 160 kr/h och hall 320 kr/h och hall 
 

Fotbollsplan, ej konstgräs  
a) Match  Kungsörsförening Annan kommun 

- Seniorer, herr/dam 320 kr/match 650 kr/match 
- Ungdomar/juniorer 50 kr/match 100 kr/match 
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b) Träning  Kungsörsförening Annan kommun 
- seniorer 50 kr/tim 200 kr/tim 
- ungdom/juniorer 20 kr/tim 200 kr/tim 

c) Ungdomscup/turnering  Kungsörsförening Annan kommun 
- heldag 1 100 kr - 
- halvdag 550 kr - 

 
Fotboll, konstgräs (1 november-1 april) 

a) Match  Kungsörsförening Annan kommun 
- Seniorer, herr/dam 650 kr/match 1 300 kr/match 
- Ungdomar/juniorer 320 kr/match 1 300 kr/match 

b) Träning  Kungsörsförening Annan kommun 
- seniorer 200 kr/h/hel plan 650 kr/h/hel plan 
- seniorer (Köping, Arboga)  540 kr/h/hel plan 
- ungdom/juniorer 100 kr/h 540 kr/h 

c) Ungdomscup/turnering  Kungsörsförening Annan kommun 
- heldag 1 300 kr - 
 

Lockmora gård  
a) Uthyrning 

- Uthyrning Lockmora gård, egen städning 430 kr/gång 
- Städ 300 kr/tim 

b) Nyckelbricka dusch/bastu 
- depositionsavgift 100 kr 
- årsavgift 400 kr/år 

 
Stenladan 

a) Uthyrning 
- Uthyrning Stenladan, egen städning 1 100 kr/gång 
- Städning 1 500 kr 

 
Skillingepaviljongen 

a) Uthyrning 
- Uthyrning Skillingepaviljongen, egen städning 1 100 kr/gång 
- Städning 1 500 kr 

 
Ulvesundsaulan 

a) Uthyrning 
- Uthyrning Ulvesundsaulan, egen städning 1 100 kr/gång 
- Städning 1 500 kr 

 

Sida 237 (262)



 

28 

Dessa taxor och avgifter gäller från den 1 januari 2023 och ersätter tidigare 
motsvarande taxor och avgifter. 

 
Avgifter arrenden  

Antagna av kommunfullmäktige 2018-04-09, § 42 
 

Jordbruksarrende  
Både en upplåtelse av åkermark och en upplåtelse av betesmark är exempel på 
upplåtelser som kan vara jordbruksarrende. 
 
Pris 
1 125 kr/hektar och år. Ska indexuppräknas kopplat till konsumentprisindex. 
 

 
Bostadsarrende  

Det vanligaste exemplet på bostadsarrende är en upplåtelse av mark för fritidshus. 
Jorden ska inte användas för jordbruksändamål. 
 
Pris 
Avgiften sätts till andel av fastighetens taxeringsvärde.  
Reporänta +3,5 % per år x taxeringsvärde. 

 
 

Anläggningsarrende 
En upplåtelse av mark för byggnad eller byggnader som inte är endast av ringa 
betydelse för en verksamhet, t.ex. bensinstation, fabrik, lagerhus, vindkraftpark. 
Jorden ska inte användas för jordbruksändamål. 
 
Pris 
2 250 kr/anläggning och år. Ska indexuppräknas kopplat till konsumentprisindex. 
 
 

Jaktarrende 
Jaktarrende är upplåtelse av jakträtt till annan person än markägare, detta regleras 
som upplåtelse i jordabalken 7 kap och i Jaktlagen (1987:259) 14-16§§. 

 
Pris 
84 kr/hektar och år. 
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Avgift för borgerlig begravningsförrättare  
Antagna av kommunfullmäktige 2013-02-11, § 9 
 
 

Begravningsförrättare  
Två borgerliga kommunala begravningsförrättare – en kvinna och en man – utses 
för Kungsörs kommun bland kommunfullmäktiges ledamöter efter nominering av 
partierna.  
Uppdragstiden för borgerliga begravningsförrättare är detsamma som 
mandatperioden för nämnder, dvs. fyra år från och med årsskifte efter det att 
allmänna val hållits. 
 

Arvode 
Borgerlig kommunal begravningsförrättare erbjuds ett dagsarvode enligt 
kommunens arvodesreglemente för varje begravningsuppdrag. Ersättning 
inkluderar semestersättning. 
 

Avgift för borgerlig kommunal begravning 
Kommunens avgift för att tillhandahålla borgerlig begravningsförrättare är 
densamma som dagsarvodet till förtroendevald enligt kommunens 
arvodesreglemente. 
Avgiften betalas av den som beställer tjänsten, vanligen dödsboet. 
Begravningsbyrå har rätt att ta ut ersättning för andra kostnader i samband med 
borgerlig begravning med kommunal begravningsförrättare, t.ex. lokal och musik.  

___________ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 286 Sotningstaxa och brandskyddskontroll 
2023 för Kungsörs kommun 
Diarienummer KS 2022/536 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen 
taxa och att den ska indexregleras med sotningsindex som tas fram av SKR 
(Sveriges Kommuner och Regioner) varje år. 

Sammanfattning 
Kommunen är enligt Lagen om skydd mot olyckor ansvarig för rengöring 
och brandskyddskontroll av eldstäder inom det geografiska ansvarsområdet. 
Genom förbundsordningen har Kungsörs kommun överlåtit till RTMD att 
ansvara för denna myndighetsutövning.  
2022-12-31 så går avtalet med nuvarande sotningsentreprenör ut och en 
upphandling av ny entreprenör pågår. I samband med detta föreslår RTMD 
att en ny taxa antas i Kungsörs kommun, för att underlätta för den enskilde 
att förutspå vilken kostnad som sotning och/eller brandskyddskontroll 
kommer innebära.  
Föreslagen taxa innebär en fast taxa för sotning och/eller 
brandskyddskontroll per objekt i stället för en minutbaserad taxa. Taxan 
uppräknas årligen med sotningsindex som antas av SKR i april varje år.  
Denna modell för taxa används i sotningsdistrikten i Hallstahammar och 
Surahammar samt Västerås. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Förslag till ny sotningstaxa Kungsörs kommun 

Skickas till 
RTMD 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-12 
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Vår handläggare 
claes-urban.bostrom@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Sotningstaxa och brandskyddskontroll 2023 för 
Kungsörs kommun 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen 
taxa och att den ska indexregleras med sotningsindex som tas fram av SKR 
varje år. 

Sammanfattning 
Kommunen är enligt Lagen om skydd mot olyckor ansvarig för rengöring 
och brandskyddskontroll av eldstäder inom det geografiska ansvarsområdet. 
Genom förbundsordningen har Kungsörs kommun överlåtit till RTMD att 
ansvara för denna myndighetsutövning.  
2022-12-31 så går avtalet med nuvarande sotningsentreprenör ut och en 
upphandling av ny entreprenör pågår. I samband med detta föreslår RTMD 
att en ny taxa antas i Kungsörs kommun, för att underlätta för den enskilde 
att förutspå vilken kostnad som sotning och/eller brandskyddskontroll 
kommer innebära.  
Föreslagen taxa innebär en fast taxa för sotning och/eller 
brandskyddskontroll per objekt i stället för en minutbaserad taxa. Taxan 
uppräknas årligen med sotningsindex som antas av SKR i april varje år.  
Denna modell för taxa används i sotningsdistrikten i Hallstahammar och 
Surahammar samt Västerås. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Förslag till ny sotningstaxa Kungsörs kommun 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

  
  

Skickas till 
RTMD 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-12-03 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/536 
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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Räddningstjänsten Mälardalen 

POSTADRESS 721 87 Västerås    BESÖKSADRESS Vallbyleden 9    TELEFON VXL 010-179 82 00    E-POST info@rtmd.se    www.rtmd.se 

Datum: 2022-11-30 

Diarienummer:2022/983-RTMD-132 

 Taxor enligt LSO, rengöring (sotning) & brandskyddskontroll  
Kungsör   

1 Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 3 kap 6 § 

Enfamiljshus (småhus) 
 

1 Rengöring per objekt 389 kr 

2 Rengöring per tillkommande objekt i samma hus 130 kr 

3 Rengöring per tillkommande objekt på samma fastighet 173 kr 

4 Brandskyddskontroll per objekt 799 kr 

5 Brandskyddskontroll per tillkommande objekt i samma hus 266 kr 

6 Brandskyddskontroll per tillkommande objekt på samma fastighet 333 kr 

7 Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per objekt 1 041 kr 

8 Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per tillkommande objekt i samma hus 405 kr 

9 Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per tillkommande objekt på samma fastighet 521 kr 

10 Efterkontroll av föreläggande efter genomförd brandskyddskontroll 599 kr 

11 Ej i tid avbokad rengöring, brandskyddskontroll eller samtidig rengöring och brandskyddskontroll 220 kr 

12 I de fall rengöring eller brandskyddskontroll ej kunnat utföras orsakat av ägare eller nyttjanderättshavare 220 kr 

13 Tilläggsavgift för extra framkörning 220 kr 

14 Tilläggsavgift för fastigheter utan allmän förbindelse med fastlandet 132 kr 

I taxorna ingår framkörning och erforderligt administrativt arbete kopplat till förrättningen. 

För extraarbete, exempelvis borttagning av blanksot, temperaturmätning, tryckmätning, läckage- eller röktrycksprovning 

uttas ersättning för mertiden med timpris som anges i 2:1-3. 

Ordinarie arbetstid är vardagar kl 07.00 -16.00. Taxan utanför ordinarie arbetstid är två gånger ordinarie taxan. 

Alla avgifter är exklusive moms. 

2 Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 3 kap 6 § 

Övriga fastigheter (andra fastigheter än enfamiljshus) Avgift 

1 Rengöring per persontimme 518 kr 

2 Brandskyddskontroll, efterkontroll per persontimme 799 kr 

3 Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per persontimme 694 kr 

4 Ej i tid avbokad rengöring, brandskyddskontroll eller samtidig rengöring och brandskyddskontroll 220 kr 

5 I de fall rengöring eller brandskyddskontroll ej kunnat utföras orsakat av ägare eller nyttjanderättshavare 220 kr 

6 Tilläggsavgift för fastigheter utan allmän förbindelse med fastlandet 132 kr 

I taxorna ingår framkörning och erforderligt administrativt arbete kopplat till förrättningen. 

Minsta debitering är 1 timme, sedan per påbörjad kvart (15 min).  

Ordinarie arbetstid är vardagar kl 07.00 -16.00. Taxan utanför ordinarie arbetstid är två gånger ordinarie taxan. 

Alla avgifter är exklusive moms. 
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Övrigt 

Taxorna gäller från och med 2023-01-01 och justeras årligen from 2023 års sotningsindex. 

Avgift enligt denna taxa betalas av den där rengöring eller brandskyddskontroll skett, mot faktura.   

Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från 

förfallodagen tills betalning sker.  

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när rengöringen eller brandskyddskontrollen utförts.  
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Vår handläggare 
kristoffer.nyholt@kungsor.se 
Kansli 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Annonsering av kommunfullmäktiges 
kungörelser 2023-2026 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

• notis om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden förs 
in i kommunens större annons i tidning 

• kallelse med handlingar ska publiceras på kommunens webbplats 

Sammanfattning 
Inför förra mandatperioden beslutade kommunfullmäktige att inte annonsera 
kommunfullmäktiges kungörelser separat i tidningen Magazin24 utan att i 
stället annonsera tillsammans med den större annons kommunen har i 
tidningen.  

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-12-12 Annonsering av kommunfullmäktiges 
kungörelser 2023-2026 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Kristoffer Nyholt 
Nämndsekreterare 

Skickas till 
Kommunikatörerna 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-12-12 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/545 
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 

Sida 247 (262)

http://www.kungsor.se/


 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-12-12 
Ert datum 
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Diarienummer 
KS 2022/545 
Er beteckning 
 

 

Ärendebeskrivning 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 69 Val av borgerliga begravningsförrättare 
Diarienummer KS 2022/131 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Marie Norin Junttila (S) till borgerlig 
begravningsförrättare för 2023-01-01 – 2026-12-31.  
Val av manlig begravningsförrättare görs vid ett senare sammanträde och 
platsen lämnas därför vakant för stunden. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2013 att kommunen ska erbjuda 
kommunal borgerlig begravningsförrättare. Enligt de fastställda reglerna ska 
två borgerliga kommunala begravningsförrättare – en kvinna och en man – 
utses för Kungsörs kommun bland kommunfullmäktiges ledamöter efter 
nominering av partierna.  
Uppdragstiden för borgerliga begravningsförrättare är detsamma som 
mandatperioden för nämnder, dvs. fyra år från och med årsskifte efter det att 
allmänna val hållits. 

Beslutsunderlag 
KF VAL 2022-11-03, § 11 Val av borgerliga begravningsförrättare 

Skickas till 
De valda 
Lönekontoret 
Matrikeln 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-11-14 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Val av ledamot, ersättare och revisor till Rädd-
ningstjänsten Mälardalen 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige utser följande ledamot, ersättare och revisor till Rädd-
ningstjänsten Mälardalen 2023-01-01 – 2026-12-31: 

Ledamot: Mikael Peterson (S) 
Stallmästaregatan 12 
736 32 Kungsör 

Ersättare: Stellan Lund (M) 
Gesällgatan 3 
736 32 Kungsör 

Revisor: Lars Wigström (S) 
Hogsta 207 
736 91 Kungsör 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige i Kungsörs kommun ska enligt 4 § i Räddningstjänsten 
Mälardalens förbundsordning utse en ledamot och en ersättare till förbun-
dets direktion. Ledamot och ersättare ska väljas bland kommunfullmäktiges 
ledamöter eller ersättare. 
Val av revisorer för granskning av förbundets verksamhet sker enligt be-
stämmelserna i kommunallagen. Varje förbundsmedlem utser en förtroende-
vald revisor. Revisorer utses för en mandatperiod om fyra år. Mandatperio-
den bestäms på sätt som anges i § 4. Revisorerna utser inom sig en ordfö-
rande. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-12-08 Mälardalens Brand- och Räddningsför-
bund, kommunens ledamot, ersättare och revisor 2023-2026 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-12-08 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/472 
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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Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-12-08 
Ert datum 
 

Sida 
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Diarienummer 
KS 2022/472 
Er beteckning 
 

 

Kristoffer Nyholt 
Nämndsekreterare 

 

Skickas till 
De valda 
Räddningstjänsten Mälardalen 
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DocuSign Envelope ID: 21E431FB-DCB1-4967-8F2C-36682025299F  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Kommunrevisionen 

 
 
 
 
 
 
 

Plats och tid Kommunhuset, Kungsör, torsdag den 1 december 2022, klockan 09.00-09:30 
 
Beslutande Håkan Sundström, ordförande 

Lars Wigström 

Ingegerd Granath 

Michael Vidin 

 
 
 
 
 
 
Övriga deltagande Per Marcusson, KPMG 

Monica Wastelius, 

Utses att justera Lars Wigström 

 
Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2022-12 

 
Underskrifter Sekreterare .............................................................. Paragrafer 1-4 

Per Marcusson, KPMG 

 
Ordförande .............................................................. .................................................................. 

Håkan Sundström 

 
Justerande .............................................................. .................................................................. 

Lars Wigström 

BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Revisorerna 

Sammanträdes- 2022-12-01 
datum 

Datum då anslag 2022 Datum då anslag 2022 
sätts upp tas ned 

 

Förvaringsplats Revisorerna, Kommunhuset 
av protokollet 

 

Underskrift .......................................................................................................................... 
Per Marcusson, KPMG 

Utdragsbestyrkande 
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DocuSign Envelope ID: 21E431FB-DCB1-4967-8F2C-36682025299F 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunrevisionen 2022-12-01 

 
 

§4 Öppnande 

 

Ordförande inleder sammanträdet med att hälsa de närvarande välkomna. 

 

§5 Val av justerare 

 

Till justerare valdes Lars Wigström. 

 

§6 Förslag till val av lekmannarevisorer 

 

Revisorerna beslutar att föreslå fullmäktige att välja: 
 

 
Bolag Uppdrag Namn 

Kungsörs Fastighets AB Lekmannarevisor 
Suppleant 

Håkan Sundström 
Monica Wastelius 

Kungsörs Kommunteknik AB Lekmannarevisor 
Suppleant 

Lars Wigström 
Ingegerd Granath 

Kungsörs Vatten AB Lekmannarevisor 
Suppleant 

Lars Wigström 
Ingegerd Granath 

Kungsörs 
KommunFöretag 

Lekmannarevisor 
Suppleant 

Håkan Sundström 
Lars Wigström 

Kungsörs Grus Lekmannarevisor 
Suppleant 

Håkan Sundström 
Michael Vidin 

 

 

§7 Förslag av val till revisorer i kommunalförbunden samt stiftelser 
 

Västra Mälardalens 
kommunalförbund 

Revisor Lars Wigström 

Västra Mälardalens 
myndighetsförbund 

Revisor Håkan Sundström 

Räddningstjänsten 
Mälardalen 

Revisor Lars Wigström 

Kommunens 
donationsstiftelser 

Revisor Lars Wigström 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juseterandes sign Protokollsudrag till 

Utdragsbestyrkande 

Kungsörs kommun 
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Getting paper copies 
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Vår handläggare 
kristoffer.nyholt@kungsor.se 
Kansli 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Val av revisor till Västra Mälardalens 
Kommunalförbund 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige utser Lars Wigström, Hogsta 207, 736 91 Kungsör, till 
revisor för Västra Mälardalens Kommunalförbund 2023-01-01 – 2026-01-
01. 

Sammanfattning 
För granskning av förbundets verksamhet enligt bestämmelserna i 
kommunallagen och revisionsreglementet ska förbundet ha fyra revisorer.  
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun utser en revisor. Valet 
ska föregås av samråd med övriga förbundsmedlemmar. 
Revisorer väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i 
direktionen. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-12-09 Västra Mälardalens Kommunalförbund 
(VMKF) 2023-2026, kommunens ledamöter, ersättare och revisor 
Val av lekmannarevisor i kommunala bolag och stiftelser 

Kristoffer Nyholt 
Nämndsekreterare 

 

Skickas till 
Den valde 
Västra Mälardalens Kommunalförbund 
Lönekontoret 
Matrikeln 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-12-09 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/119 
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 
kristoffer.nyholt@kungsor.se 
Kansli 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Val av revisor till Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige utser Håkan Sundström, Fredsgatan 16B, 736 32 
Kungsör, till revisor för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 2023-01-01 
– 2026-01-01. 

Sammanfattning 
För granskning av förbundets verksamhet enligt bestämmelserna i 
kommunallagen och revisionsreglementet ska förbundet ha fyra revisorer.  
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun utser en revisor. Valet 
ska föregås av samråd med övriga förbundsmedlemmar. 
Revisorer väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i 
direktionen. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-12-09 Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
(VMMF) 2023-2026, kommunens ledamöter, ersättare och revisor 
Val av lekmannarevisor i kommunala bolag och stiftelser 

Kristoffer Nyholt 
Nämndsekreterare 
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Vår handläggare 
Kristoffer.nyholt@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Val av lekmannarevisorer i kommunens 
stiftelser 2023-2026 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige utser Lars Wigström (S), Hogsta 207, 736 91 Kungsör, 
som revisor för kommunens stiftelser och Håkan Sundström (M), 
Fredsgatan 16B, 736 32 Kungsör som ersättare. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige kan välja lekmannarevisorer till kommunens stiftelser.  
Lekmannarevisor och ersättare för denna hämtas bland kommunens 
revisorer. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-12-08 Lekmannarevisorer i kommunens stiftelser 
2023-2026 

Kristoffer Nyholt 
Nämndsekreterare 
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