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Kallelse till kommunstyrelsen 
Tid Måndagen den 31 januari 2022, klockan 16:00–18:00 
Plats Hellqvistsalen för ordförande, sekreterare och 

kommundirektör, övriga via Teams 
Förslag till justerare Linda Söder Jonsson 
Förslag till ersättare för justerare Angelica Stigenberg 
Förslag till plats och tid för justering Kansliet tisdagen 1 februari 16:00 

Föredragningslista 
Nr Ärende Diarienummer 

Information 
1 Ekonomisk uppföljning KS 2020/468 
2 Övrig information 2022 KS 2022/14 

Ärenden till nästa instans 
3 Svar på medborgarförslag - Bullerskydd KS 2021/189 
4 Svar på medborgarförslag - Farthinder till Fredsgatan KS 2020/411 
5 Svar på motion - Valstugor vid val på stora torget i Kungsör KS 2021/423 
6 Svar på motion – Byt ut skolledningen på grund av låga betyg i skolan KS 2021/508 
7 Ägarombud till Energikontorets stämma KS 2021/572 
8 Riktlinje för investeringar KS 2022/35 
9 Komplettering av beslut om ändring av avfallstaxa 2022 KS 2021/279 
10 Verksamhetsplan och budget 2022 - Gemensam hjälpmedelsnämnd KS 2021/563 
11 Utökat borgensåtagande - Kungsörs Vatten AB KS 2021/565 
12 Budget och verksamhetsplan 2022 med flerårsplan 2023 - 2024 - Västra 

Mälardalens kommunalförbund, VMKF 
KS 2021/582 

Ärenden till egen instans 
13 Socialnämnden - Detaljbudget 2022-2024 inklusive mål och 

investeringsbudget 
KS 2021/133 

14 Mål och budget 2022 för Kommunstyrelsen KS 2021/541 
15 Uppföljning av livsmedelsplan KS 2021/550 
16 Uppföljning av lokala avfallsplanen KS 2021/552 
17 Svar på revisionsrapport -  Granskning av investeringsprocessen KS 2021/490 

Dokumenttyp 
Kallelse 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Datum 
2022-01-24 
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Dokumenttyp Sida 
Kallelse 2 (2) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Datum 
2022-01-24 

Nr Ärende Diarienummer 
18 Svar på remiss - En förbättrad förpackningsinsamling KS 2021/578 
19 Svar på remiss - Länstransportplan 2022 - 2033 KS 2021/474 
20 Svar på remiss - Räddningstjänsten Mälardalens förslag till 

handlingsprogram för  räddningstjänst enlig Lag om skydd mot olyckor 
2022 

KS 2021/559 

21 Korrigering av tidigare beslut - Firmatecknare i Kungsörs kommun 
2022 

KS 2021/543 

22 Fullmakt att föra kommunens talan 2022 KS 2021/570 
 Anmälningsärenden  
23 Meddelande - Delegationsbeslut 2022 KS 2022/2 
24 Meddelande - Avtal 2022 KS 2022/3 
25 Meddelande - Synpunkter 2022 KS 2022/4 
26 Meddelande - Sveriges Kommuners och Regioners cirkulär 2022 KS 2022/5 
 Övrigt  
27 Kommunstyrelsen - Övriga frågor 2022 KS 2022/8 

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

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Ekonomisk uppföljning 2021 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
Kommunstyrelsen beslutar att ge Barn- och utbildningsnämnden samt 
Socialnämnden att återkomma under 2022 med åtgärder för budget i balans 
för 2022. 
Kommunstyrelsen beslutar att ge Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag 
att återkomma med åtgärder för budget i balans på sikt utifrån de 
ekonomiska förutsättningar som nämnden har. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden har inkommit med sina 
ekonomiska uppföljningar för en ekonomi i balans. Barn- och 
utbildningsnämnden prognostiserade i november ett underskott om -3 000 
tkr medan socialnämnden prognostiserade ett överskott om +1 500 tkr. 
Barn- och utbildningsnämnden har dessutom inkommit med svar kopplat till 
hur nämnden ska nå en budget i balans. Barn- och utbildningsnämnden 
anser att man inte kan nå en budget i balans på kort sikt utan att reducera 
antalet anställda inom förvaltningen. För att klara av att bedriva 
verksamheten anses detta inte vara en möjlighet. Socialnämnden har inte 
inkommit med ytterligare åtgärder för en budget i balans för 2021 då 
nämnden prognosisterar ett överskott för 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
SN 2021-12-14 § 121 Ekonomisk uppföljning 2021 
BUN 2021-12-15 § 109 Ekonomisk uppföljning 2021 
BUN 2021-12-15 § 110 Svar till KS om sparåtgärder 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Marko Ravlic 
T.f. Ekonomichef 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-12-30 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2020/468 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 89 

Organisationsnr 
212000-2056 

Sida 3 (261)

http://www.kungsor.se/


 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-12-30 
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Diarienummer 
KS 2020/468 
Er beteckning 
 

Skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 121 Ekonomisk uppföljning 2021 
Diarienummer SN 2021/19 

Beslut 
Socialnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen och överlämnar 
den till kommunstyrelsen för kännedom.   

Sammanfattning 
Nämnden ska varje månad redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att 
komma i ekonomisk ram under 2021. 
Denna månad kan socialnämnden redovisa en prognos på plus 1 500 tkr för 
2021.  
Det arbete som nu pågår är att hitta de effektiviseringar som krävs för 
ekonomin i balans 2022. De viktigaste åtgärderna är att säkerställa att 
planeringssystemet TES fungerar fullt ut, att se över bemanningen inom 
äldreomsorg och funktionsstöd samt att vidareutveckla 
hemmaplanslösningarna inom IFO:s öppenvård. 

Överläggning 
Under överläggningen föredrar t.f. ekonomichef Marko Ravlic ärendet 
och informerar om att prognosen på årsbasis revideras till +2 miljoner 
kronor för 2021. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-29 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-12-14 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 109 Ekonomisk uppföljning 
Diarienummer BUN 2021/40 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och 
lämna den till kommunstyrelsen för kännedom 

Sammanfattning 
Ekonomisk uppföljning för perioden januari till november 2021 
Det budgetunderskott som nu, under 2021, prognosticeras beror främst på 
två orsaker: ingen kommunal finansiering av SFI samt ökade kostnader för 
särskola inför 2021. 
Barn- och utbildningsnämnden har inför budgetåret 2021 fattat beslut om 
sparåtgärder på drygt 7 Mkr. Samtliga beslutade åtgärder kommer att 
genomföras under 2021. Utöver detta har respektive verksamhetsområde 
haft stor ekonomisk återhållsamhet vilket har inneburit att förskola, 
grundskola och vuxenutbildning förväntas kunna minska sina kostnader 
ytterligare. Vid slutet att budgetåret 2021 kommer barn- och 
utbildningsförvaltningen att ha minskat sin organisation med ca 20 
heltidstjänster. Det totala underskottet förväntas inför slutet av 2021 att ha 
minskats till -3 Mkr. 
Orsaken till underskottet är dels den återstående delen av det totala 
sparkravet som fanns inför 2021, dels att särskolans kostnader har ökat med 
ytterligare ca 4,3 Mkr mer än vad som prognosticerades inför 2021. 
Den ökade kostnaden för särskolan kommer att reduceras med 750 kkr. tack 
vare att det inför höstterminen 2021 startats en integrerade särskolegrupp i 
Kungsör. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-07 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
  

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-12-15 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 110 Svar till KS om sparåtgärder  
Diarienummer BUN 2021/40 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta svaret som sitt och lämna 
det till kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-15 att ge Barn- och 
utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma med åtgärder för en ekonomi i 
balans till nästkommande kommunstyrelse. 
Det budgetunderskott som nu, under 2021, prognosticeras beror främst på 
två orsaker: ingen kommunal finansiering av SFI samt ökade kostnader för 
särskola inför 2021. 
Barn- och utbildningsnämnden har under de senaste åren arbetat 
målmedvetet och systematiskt med åtgärder som både syftar till att 
långsiktigt höja verksamhetens kvalitet och sänka de totala kostnaderna. 
Vid slutet att budgetåret 2021 kommer barn- och utbildningsförvaltningen 
att ha minskat sin organisation med ca 20 heltidstjänster. Det totala 
underskottet förväntas inför slutet av 2021 att ha minskats till -3 Mkr. 
Orsaken till underskottet är dels den återstående delen av det totala 
sparkravet som fanns inför 2021, dels att särskolans kostnader har ökat med 
ytterligare ca 4,3 Mkr mer än vad som prognosticerades inför 2021. 
Den ökade kostnaden för särskolan kommer att reduceras med 750 kkr. tack 
vare att det inför höstterminen 2021 startats en integrerade särskolegrupp i 
Kungsör. 
  

Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning januari till november Barn- och 
utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-07 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-07 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
  

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

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Svar till kommunstyrelsen om sparåtgärder och 
ekonomisk uppföljning 2021 för Barn- och 
utbildningsnämnden 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta svaret som sitt och lämna 
det till kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-15 att ge Barn- och 
utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma med åtgärder för en ekonomi i 
balans till nästkommande kommunstyrelse. 
Det budgetunderskott som nu, under 2021, prognosticeras beror främst på 
två orsaker: ingen kommunal finansiering av SFI samt ökade kostnader för 
särskola inför 2021. 
Barn- och utbildningsnämnden har under de senaste åren arbetat 
målmedvetet och systematiskt med åtgärder som både syftar till att 
långsiktigt höja verksamhetens kvalitet och sänka de totala kostnaderna. 
Vid slutet att budgetåret 2021 kommer barn- och utbildningsförvaltningen 
att ha minskat sin organisation med ca 20 heltidstjänster. Det totala 
underskottet förväntas inför slutet av 2021 att ha minskats till -3 Mkr. 
Orsaken till underskottet är dels den återstående delen av det totala 
sparkravet som fanns inför 2021, dels att särskolans kostnader har ökat med 
ytterligare ca 4,3 Mkr mer än vad som prognosticerades inför 2021. 
Den ökade kostnaden för särskolan kommer att reduceras med 750 kkr. tack 
vare att det inför höstterminen 2021 startats en integrerade särskolegrupp i 
Kungsör. 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-12-07 
Ert datum 
 

Diarienummer 
BUN 2021/40 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 02 22 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Dokumenttyp 
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2021-12-07 
Ert datum 
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Diarienummer 
BUN 2021/40 
Er beteckning 
 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning januari till november Barn- och 
utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-07 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-07 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

  
  

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-12-07 
Ert datum 
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Diarienummer 
BUN 2021/40 
Er beteckning 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-15 att ge Barn- och 
utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma med åtgärder för en ekonomi i 
balans till nästkommande kommunstyrelse. 
Det budgetunderskott som nu, under 2021, prognosticeras beror främst på 
två orsaker: ingen kommunal finansiering av SFI samt ökade kostnader för 
särskola inför 2021. 
Barn- och utbildningsnämnden har under de senaste åren arbetat 
målmedvetet och systematiskt med åtgärder som både syftar till att 
långsiktigt höja verksamhetens kvalitet och sänka de totala kostnaderna. 
Uttalade fokusområden: 
• Bemötande och ledarskap i klassrummet.  
Stärka ledarskapet i klassrummet. Former för ett positivt bemötande. Fokus 
på möjligheter i undervisningen istället för problematik hos eleverna. Hur 
kan undervisningen möta elevernas behov?  
• Digitalisering  
Ska vara ett verktyg som stödjer elevernas lärande. Hur blir det en kreativ 
och naturlig del av lärandet?  
• Gemensam målbild.  
Arbetslagsutveckling, ”dra åt samma håll”, gemensamma och förankrade 
rutiner, planer och förhållningssätt.  
• Språkutvecklande arbetssätt  
Ingår i alla ämnen. Uttrycka, förstå, tolka och använda begrepp och 
modeller i olika sammanhang.  
• Samverkan och utveckling  
Övergångar mellan olika stadier eller enheter. Samverkan mellan skola, hem 
och omvärlden. 
• Ämnesutveckling  
Utveckling inom ämneslagen. Ämnesövergripande samarbeten. Röda tråden 
inom respektive ämnen, (gäller även IKT). Kollegialt lärande. 
Entreprenöriellt lärande (tex NTA)  
• Bedömning, kartläggning och validering.  
Att fortsätta elevernas utveckling från tidigare nivå. Gemensam struktur för 
kartläggning.  
Kontinuerlig bedömning och feedback som blir en positiv del av lärandet. 
Synliggöra lärandet.  
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Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-12-07 
Ert datum 
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Diarienummer 
BUN 2021/40 
Er beteckning 
 

• Studie och yrkesvägledning.  
Det är allas ansvar att i den ordinarie undervisningen ge eleverna möjlighet 
att utveckla en förståelse för hur kunskaper i ämnet kan ha betydelse i 
arbetslivet och på så sätt utgöra ett underlag för deras framtida studie- och 
yrkesval.  
• Fritidshem  
Lärandet inom fritidshemmen. Kopplingen till elevernas lärande i skolan.  
Samverkan mellan våra olika enheter. Kopplingen mellan aktiviteter och 
mål. 
 
Att på kort sikt sänka kostnaderna utan att det innebär en minskning av 
antalet anställda har inte varit möjligt. Det finns inte andra kostnadsposter 
som kan minskas för att åstadkomma en kostnadsminskning med 16 Mkr. 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden har inför budgetåret 2021 fattat beslut om 
sparåtgärder på drygt 7 Mkr. Samtliga beslutade åtgärder kommer att 
genomföras under 2021. Utöver detta har respektive verksamhetsområde 
haft stor ekonomisk återhållsamhet vilket har inneburit att förskola, 
grundskola och vuxenutbildning förväntas kunna minska sina kostnader 
ytterligare.  
Vid slutet att budgetåret 2021 kommer barn- och utbildningsförvaltningen 
att ha minskat sin organisation med ca 20 heltidstjänster. Det totala 
underskottet förväntas inför slutet av 2021 att ha minskats till -3 Mkr. 
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Diarienummer 
BUN 2021/40 
Er beteckning 
 

Orsaken till underskottet är dels den återstående delen av det totala 
sparkravet som fanns inför 2021, dels att särskolans kostnader har ökat med 
ytterligare ca 4,3 Mkr mer än vad som prognosticerades inför 2021. 
Den ökade kostnaden för särskolan kommer att reduceras med 750 kkr. tack 
vare att det inför höstterminen 2021 startats en integrerade särskolegrupp i 
Kungsör.
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Övrig information 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 
Information planerad till kommunstyrelsen 2021-01-31 

 Västra Mälardalen i Samverkan 
Styrelseledamot Claes-Urban Boström informerar om 
verksamhetsplan och pågående projekt. Dnr KS 2021/169 

 Miljöstrateg Theres Andersson har svarat på en enkät till 
Länsstyrelsen gällande Återrapportering av IAS-åtgärder (invasiva 
arter) som har utförts inom kommunen under 2021 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-14 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-01-14 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/14 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

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

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag - Bullerskydd 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att avslå 
medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
Thomas Andersson föreslår i ett medborgarförslag att bullerskydd ska 
byggas utmed E20 vid följande tre sträckor: Skvalbacken och österut, vid 
Rabostan och vid Runnavägen-Rybacksvägen. Förslagsställaren föreslår att 
lokala entreprenörer och företag skulle kunna vara delaktiga i att finna en 
lösning på upplevda bullerproblem. 
KKTAB har tittat på förslaget och kan konstatera att buller från E 20 är 
något som Trafikverket bör hantera. Eventuella åtgärder som byggandet av 
bullervallar skulle dessutom hamna inom vägområdet för E 20. KKTAB 
föreslår därför att medborgarförslaget, och det tilläggsförslag som 
inkommit, tillställs Trafikverket för eventuella åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag - Bullerskydd 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Ronnie Björkrot 
Driftchef 

Skickas till 
Thomas Andersson 
KKTAB

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-01-04 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/189 
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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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 63 Medborgarförslag – Bullerskydd 
Diarienummer KS 2021/189 

Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning.  

Sammanfattning 
Thomas Andersson föreslår i ett medborgarförslag att bullerskydd ska 
byggas utmed E20 vid följande tre sträckor: 

 Skvalbacken och dess östra sida 
 längs bebyggelsen Rabostan 
 Runnavägen – Rybacksvägen 

Förslagsställaren föreslår att kommunen tillsammans med Strängbetong och 
Grusbolaget och lokala byggentreprenörer söker finna en lösning som 
Trafikverket kan bekosta i stället för att göra om väg 250.  
Vidare föreslås att en kunskapsgrupp samlas för att lägga fram ett förslag på 
tillvägagångssätt etc. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-28 
 Medborgarförslag – Bullerskydd 
 Komplettering av medborgarförslag - Bullerskydd 

Skickas till 
Kommunstyrelsen

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-05-10 
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Vår handläggare 
ronnie.bjorkrot@kungsor.se 
Tekniska kontoret 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag -  Farthinder till Fredsgatan 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka 
förslaget och behandla ärendet i budgetberedningen. 

Sammanfattning 
Birgit Cato-Berwick föreslår i ett medborgarförslag att farthinder sätts upp 
på Fredsgatan. Efter uppdrag från KS, har KKTAB genomfört 
hastighetsmätningar och kan konstatera att behov av fartdämpande åtgärder 
föreligger. KKTAB förslår därför, att det byggs ett upphöjt farthinder med 
tillhörande vägmarkering och skyltning. 
Kostnad för föreslagen åtgärd är beräknad till 50000kr och hänskjuts till 
budgetberedningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag -  Farthinder till Fredsgatan 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Ronnie Björkrot 
Driftchef 

Skickas till 
Birgit Cato-Berwick 
KKTAB 
Ekonomichefen 
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Datum 
2022-01-04 
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Diarienummer 
KS 2020/411 
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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§ 29 Svar på medborgarförslag -  Farthinder till 
Fredsgatan 
Diarienummer KS 2020/411 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt KKTAB att genomföra fartmätning 
på Fredsgatan för att kartlägga eventuella problem. Efter detta ska ett 
förslag på eventuella åtgärder eller beslut om avslag till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige för beslut. 

Sammanfattning 
Birgit Cato-Berwick föreslår i ett medborgarförslag att det sätts upp 
farthinder på Fredsgatan, då det upplevs att det körs för fort. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag -  Farthinder till Fredsgatan 
KF 2020-11-30 § 180 Medborgarförslag -  Farthinder till Fredsgatan

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-02-22 
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Vill att kommunen sätter upp någon form av farthinder på
Fredsgatan i Kungsör. Det är mycket höga hastigheter, speciellt
på helgnätter men även dagtid i veckorna. En som kör väldigt
snabbt är Anders Levin som testkör sina bilar på Fredsgatan,
Porchar.

Namn
Birgit Cato-Berwick

Postadress
Fredsgatan 17
736 32 Kungsör

Telefonnummer
0703551650

E-postadress
birgitcato@koping.net

Samtycke
2020-11-01 14.53
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på motion - Valstugor vid val på stora 
torget i Kungsör 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslår motionen.  

Sammanfattning 
Stellan Lund (M) föreslår i en motion att kommunen ska tillhandahålla 
valstugor för samtliga partier i kommunfullmäktige som önskar få disponera 
en sådan i samband med kommunalval och att  
 
 stugorna placeras på Stora torget på ett trevligt sätt så att det emellan dem 
bildas ett valtorg  
 de partier som får förfoga över en valstuga också ska bemanna dem under 
minst vissa tider under valrörelsen så att de ibland används samtidigt  
 alla stugor ska vara målade i samma färg och affischer och budskap ska få 
sättas upp på dem  
 stugorna ska vara tillgängliga för partierna minst fyra veckor före valet.  
 
Motionen har diskuterats i den parlamentariska kommittén för politisk 
organisation. Kommittén är positiva till idén om att möjliggöra för partierna 
att på något sätt synas tillsammans på torget under en kortare tid innan valet, 
eventuellt med en inhyrd stuga. Däremot inte att kommunen ska köpa in 
stugor till alla eller att partierna har möjlighet att bemanna dem i fyra veckor 
som föreslås i motionen. Hänsyn behöver tas till valsamordnarna i 
respektive parti och deras arbetsbelastning. Kommitténs medlemmar 
kommer att undersöka möjligheter till en mindre insats för att partierna ska 
kunna synas tillsammans inför valet exempelvis genom att hyra/låna 
valstugor av Lions eller Hembygdsföreningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-14 
Motion - Valstugor vid val på stora torget i Kungsör 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-01-14 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/423 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
KS 2021/423 
Er beteckning 
 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Förslagsläggaren 
Gruppledarna 
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Vår handläggare 
claes-urban.bostrom@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på motion - Byt ut skolledningen på grund 
av låga betyg i skolan 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har genom Roland Jansson skickat in en motion med 
krav på att skolledningen skall avsättas på grund av att de avgångsklasser 
som lämnat skolan i Kungsör haft bland de lägsta betygen i landet enligt 
motionären. 
I Kungsörs kommuns delegationsordning framgår det hur 
uppsägning/avveckling av medarbetare hanteras och av vem. I de fall då det 
rör sig om en förvaltningschef så är det kommundirektören som hanterar 
dessa frågor och ska efter samråd med ordföranden i nämnden komma fram 
till ett beslut. 
Utförligare redogörelse av grunden för ställningstagande i frågan framgår i 
till ärendet tillhörande tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Motion - Byt ut skolledningen på grund av låga betyg i skolan 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

  
  

Skickas till 
Sverigedemokraterna, Roland Jansson 
Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh 
 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-12-28 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/508 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 04 

Organisationsnr 
212000-2056 
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KS 2021/508 
Er beteckning 
 

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna genom Roland Jansson har skrivit en motion och 
önskat att skolledningen skall bytas ut och ersättas med en skolledning som 
besitter den kompetens som behövs. 
Det är två saker som måste beskrivas i detta svar och det är dels 
verkställighetsordningen som är kopplat till en delegationsordning samt de 
faktiska åtgärder som vidtagits under en period av tid för att förbättra 
skolresultaten i Kungsörs kommun. 
Alla vill att det ska vara bra skolresultat i Kungsörs kommun så där finns 
ingen motsättning mellan motionären och någon annan verksam som 
tjänsteperson, lärare eller politiker. Ingen är heller nöjd med att resultaten 
inte är så bra som önskas. Viktigt är dock att vi ser ljuspunkter och en 
vändning mot bättre resultat och det kommer vi att jobba vidare med. 
Kungsörs kommuns delegationsordning, som är antagen av fullmäktige, där 
framgår det hur uppsägning/avveckling av medarbetare hanteras och av 
vem. I de fall då det rör sig om en förvaltningschef så är det 
kommundirektören som hanterar dessa frågor och ska efter samråd med 
ordföranden i nämnden komma fram till ett beslut. Som kommundirektör 
har jag inte, och kommer inte, att inleda en sådan diskussion med 
ordförande på grund av denna motion. Om motionären även med 
skolledning avser rektor eller rektorer så är det förvaltningschefen som 
sköter uppsägning/avveckling av medarbetaren i fråga. 
I motionen så framförs kritik kring skolledningens kompetens men det är 
väldigt oklart vilken kompetens motionären anser saknas eller vilka som 
avses när det gäller skolledningen. Som kommundirektör kan jag konstatera 
att förvaltningschefen har adekvat utbildning och mångårig kompetens för 
att leda förvaltningen och dess arbete mot bättre skolresultat.  
Nedan kommer ett axplock av allt som gjorts och görs för att förbättra 
skolresultaten. Det är också av vikt berätta att skolledningen och den 
politiska ledningen för skolan inte varit rädda för att ta in extern hjälp för att 
förbättra resultaten. Skolverket har varit delaktiga på ett omfattande sätt för 
att hjälpa till och just nu pågår diskussioner med Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) om deras program för ”Förbättrade skolresultat” och som 
kommunstyrelsen avsatt medel för i 2022 års budget. 

 Bemötande och ledarskap i klassrummen – fokus på möjligheter i 
undervisningen istället för problem hos eleverna. Här har det jobbats 
brett med bl a fysisk, social och pedagogisk inkludering. Ett viktigt 
resultat har varit att alla lärare nu ”vågar” titta kritiskt på sin egen 
undervisning för att bättre kunna förändra sin egna undervisning för 
att bättre kunna möta ALLA elever. 
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 Digitalisering – har genom pandemin gett skjuts till ökad 
användning och metod för förändrat sätt att lära. Ett redskap som 
möjliggör. Ska vara ett verktyg som stöd för elevernas lärande.  

 Gemensam målbild – viktigt att samtliga vet nuläge, vart vi ska och 
hur vi ska göra. Kunna reflektera över det som fungerar mindre bra 
och vilja göra om. Viktigt skapa samsyn. 

 Språkutvecklande arbetssätt – Ökat kompetensen hos lärarna vilket 
lett till fler elever som får chansen att nå målen. Arbetssättet även 
infört på fritids. 

 Samverkan och utveckling – handlar om samverkan i övergångar 
mellan stadier och enheter. Samverkan mellan skola, hem och 
omvärld. Skapar tidigt kännedom om behov och vilka insatser som 
kan behövas för att elever bättre ska klara sina mål och öka 
resultaten. 

 Ämnesutveckling – kollegialt- och entreprenöriellt lärande. Skapar 
likvärdiga bedömningar och sätt att lära ut. Mattematiklyftet och 
matteverkstad skapar förutsättning för de som har svårast för matte 
att förbättra sina resultat  

 Studie- och yrkesvägledning – Ett viktigt sätt att studiemotivera 
elever på då möjligheten till bättre yrkesval går genom förbättrat 
skolresultat. 

 
Skolverket har som tidigare nämnts varit involverad och hjälpt till inom 
en rad områden och nedan följer fler områden. Det viktigaste nu är att 
fortsätta arbeta oförtrutet vidare. Följa upp och se vad kan vi göra 
ytterligare, annorlunda och bättre. Att sedan dessutom nästa aktör, SKR, 
kliver in och tar med sig sina erfarenheter och verktyg för att hjälpa till 
att förbättra skolresultaten i Kungsörs kommun kommer att ge resultat. 
Om både tjänstemän och politiker i BUN kommer fram till att det är 
SKR de vill jobba vidare med.  
Utvecklingsområden som Skolverket jobbat med tillsammans med 
skolledning, rektorer, lärare och övrig skolpersonal 

 Undervisning och lärande 
 Språk- och kunskapsutvecklare 
 Föreläsningar och litteratur i språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt. 
 Studiero och ledarskap i klassrummet 
 Utbildning av studiehandledare och fortbildning kring 

studiehandledning 
 Styrning och utveckling av verksamheten 
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 Projektledare för organisation, systematiskt kvalitetsarbete, 
rutiner, riktlinjer och kartläggning. 

 Det lokala teamet 
 Trygghet och studiero, åtgärder mot kränkande behandling. 
 Flerspråkighet i förskolan 
 Interkulturalitet 
 Traumamedveten omsorg och hedersproblematik 
 Inkludering och särskilda anpassningar 

Inom varje område döljer sig en rad olika åtgärder, utbildningar, projekt och 
metoder med syfte att öka kompetensen hos lärare och skolpersonal men 
också för att motivera elever till att förbättra sina resultat för att själva 
kunna skapa en så bra framtid som möjligt. 
Vi måste också komma ihåg att en mycket viktig faktor för barns lärande är 
den möjlighet till hjälp eleverna kan få hemifrån både med inlärning men 
också med motivationen till högre studier. Viktigt att, precis som skolan i 
Kungsör försöker göra, är att skapa kontaktytor mellan skola och hem för att 
stötta i detta arbete. Det går alltid att göra mer och genom de samarbeten 
och projekt som skolan har och har haft men som också kommer ske genom 
ytterligare aktörer utifrån så kommer resultaten att komma. 
Samtliga verksamma inom skolan, personal och politiker, jobbar stenhårt för 
att resultaten ska bli bättre. Som jag nämnt inledningsvis så önskar ingen i 
Kungsörs kommun att eleverna inte ska nå sina mål och få ett yrke de 
drömmer om. 
Jag är ganska övertygad om att när Roland Jansson ser allt som gjorts, görs 
och kommer att göras så ökar förståelsen för att det inte är brist på 
kompetens, vilja till förbättring eller förmåga att ställa om och göra 
annorlunda om det inte fungerar som är problemet. Exakt vad som är 
problemet är lite svårt att veta eller ens att klara av att analysera men en 
sammanvägd faktor är motivation och engagemang. Inom de flesta 
områden, oavsett det handlar om offentlig sektor, privat sektor eller 
organisationer så har motivation och engagemang ofta en avgörande 
betydelse för framgång. Genom att stärka organisationens förmåga och vilja 
ökar engagemanget och kunnandet att motivera och därmed individens egen 
vilja att utvecklas och strävan mot att nå sina mål. 
I Kungsörs kommun har vi de senaste fem, sex åren jobbat väldigt mycket 
med ledarskapet. Samtliga ledare har fått utbildning/träning i ledarskap. 
Både i grupp men också enskilt. Kungsörs ledarskapsutvecklingsmodell har 
uppmärksammats runt om i Sverige och SKR har lyft upp vår modell för 
andra kommuner i Sverige och vi är mycket stolta över att kunna säga att vi 
har vältränade ledare hos oss. 
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Vår handläggare 
claes-urban.bostrom@kungsor.se 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Ägarombud till Energikontoret i Mälardalen 
AB:s stämma 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att utse Rune 
Larsen som ombud på Energikontoret Mälardalen AB:s stämma i maj 2022 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade beslut om att Kungsörs kommun skulle köpa in 
sig i Energikontoret i Mälardalen AB den 21 april 2021.  
Energikontorens uppdrag är att vara expertorgan i klimat och energifrågor. 
Energikontoret är skapat för att ägarna ska ha en gemensam kompetens-
resurs inom området. Kontoret ansvarar också för utveckling och 
samordning av energi- och klimatrådgivningen. 
Dessa frågor blir viktigare och viktigare för en kommun och Kungsör 
kommer inte kunna skaffa denna resurs själva utan möjligheten ges via 
Energikontoret i Mälardalen AB eller genom att köpa konsulttjänster. 
Från det att vi blev delägare har Rune Larsen varit Kungsörs representant i 
Energikontoret i Mälardalens AB:s styrelse som suppleant och det är även 
en suppleantplats Kungsör får efter stämman. 
Att vi föreslår och har Rune Larsen som vår representant är för att det är 
oerhört viktigt att vår representant känner till kommunens och näringslivets 
behov, resurser och kapacitet och kan arbeta i styrelsen för att försöka 
förändra och förbättra möjligheterna för vårt lokala näringsliv så att 
Kungsörs kommuns möjligheter att locka nya företag ökar.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-12-27 
Ert datum 

Diarienummer 
KS 2021/572 
Er beteckning 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 04 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
KS 2021/572 
Er beteckning 
 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

  
  

Skickas till 
Energikontoret i Mälardalen AB 
Rune Larsen 
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Vår handläggare 
marko.ravlic@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Riktlinje för investeringar 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta den nya 
riktlinjen för investeringar för Kungsörs kommun. 
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva det tidigare beslutet för riktlinjer 
för investeringar för Kungsörs kommun (KS 2015/253)  

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en ny riktlinje för investeringar 
för att Kungsörs kommun ska följa lagstiftningen (Lagen om kommunal 
bokföring och redovisning). Riktlinjen har dessutom reviderats för att 
tydliggöra vikten av vilka konsekvenser en investering och dess del i 
budgetprocessen. Den nya riktlinjen tydliggör även fördelning av kostnader 
vid utredning av investeringar. Revideringen av investeringsprocessen är 
även en del av att svara upp på den utredning som KPMG har gjort av 
investeringsprocessen i Kungsörs kommun under 2021. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för investeringar 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Marko Ravlic 
Tf. Ekonomichef 

Skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Teknisk chef 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-01-12 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/35 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 89 

Organisationsnr 
212000-2056 
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1. Inledning 

1.1 Inledning 
Riktlinjerna syftar till att vara en vägledning för dem som kommer i kontakt med in-
vesteringar i kommunen och dess bolag. Riktlinjerna kompletteras med anvisningar i 
samband med budget och bokslut. Vägledande för riktlinjerna är Rådet för kommunal 
redovisning (RKR) och deras rekommendationer. Bolagen ska även följa 
Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens riktlinjer gällande K3. 
 
1.2 Definition av investeringar  
Kommunens budget delas upp i en drift- och en investeringsbudget. En investering är 
en kapitalsatsning som får konsekvenser under en längre tid. En investering tas upp 
som en anläggningstillgång i balansräkningen och skrivs av/kostnadsbokförs under 
nyttjandetiden. Med investering menas anskaffning eller standardförbättring av 
tillgångar som är avsedda att stadigvarande nyttjas i verksamheten eller avsedda för 
uthyrning, exempel på detta kan vara inventarier, maskiner eller fastigheter samt 
viktiga delar/komponenter i anläggningstillgångar som kan behöva ersättas. Det är 
avsikten med innehavet som styr klassificeringen av en investering. Eftersom 
avsikten med innehavet är styrande i första hand vad gäller klassificeringen gäller att 
tillgång som är till försäljning eller ska omsättas under de närmaste åren klassificeras 
som omsättningstillgång oavsett nyttjandeperiod och anskaffningsvärde. 
En anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk. I 
Kungsörs kommun innebär det att nedan kriterier uppfylls för att det ska klassas som 
en investering:  

 det inköpta objektet har en teknisk livslängd på minst tre år  
 utgiften ska uppgå till minst ett basbelopp för en enskild investering eller för ett 

samlat investeringsprojekt.  
När båda dessa kriterier är uppfyllda ska tillgången aktiveras som anläggningstill-
gång. Hur anskaffningen finansieras påverkar inte bedömningen.  
 
2. Grundregler för investeringar  

2.1 Uppdelning av tillgångsslag  
Anläggningstillgångar indelas i balansräkningen i materiella och immateriella till-
gångar. De materiella tillgångarna indelas i mark, byggnader och tekniska anlägg-
ningar samt i maskiner och inventarier.  
 
2.1.1 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 
I denna grupp redovisas fastigheter uppdelade på verksamhetsfastigheter, fastigheter 
för affärsverksamhet samt publika fastigheter. Även kommunens markreserv redovi-
sas här.  
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2.1.2 Maskiner och inventarier  
Med maskiner och inventarier avses fordon, maskiner och inventarier för stadigva-
rande bruk. Vad gäller anskaffning av flera inventarier med ett naturligt samband, ska 
anskaffningen avse det samlade anskaffningsvärdet. Detsamma gäller anskaffning 
som kan anses vara ett led i en större investering. 
 
2.1.3 Immateriella tillgångar 
Detta är en typ av tillgång som för närvarande inte är aktuell i kommunen. Med im-
materiella tillgångar avses icke fysiska tillgångar, t.ex. utvecklande av informations-
system och andra produkter som kan försäljas eller på annat sätt leda till framtida in-
täkter.  
 
2.1.4 Exploateringsverksamhet 
Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, förädla och iordnings-
ställa kommunens mark för infrastruktur (t.ex. gator, parker, VA och fjärrvärme) samt 
för bostads- och/eller arbetsområden. De exploateringsinvesteringar som avses 
avyttras redovisas som omsättningstillgångar medan gemensamma anläggningar i 
anslutning till det exploaterade området redovisas som anläggningstillgångar. De 
gemensamma anläggningarna avser främst allmän platsmark och gator, belysning, 
parkområden, m.m. Dessa ägs av kommunen och medför framtida kapital- och 
underhållskostnader. Framtida driftkostnader finansieras i första hand av försäljning 
av mark. 
Anläggningsavgifter för vatten och avloppsverksamheten periodiseras över nyttjan-
deperioden. 
 
3. Värdering 

3.1 Anskaffningsvärde  
Huvudregeln vid värdering av anläggningstillgångar är att de ska tas upp till belopp 
motsvarande utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning. I anskaffningsvärdet 
ska samtliga utgifter vid förvärvet eller tillverkningen inräknas. Indirekta kostnader 
som projektering och konsultkostnader ska ingå i anskaffningsvärdet om de är direkt 
hänförliga till anskaffningen.  
Tillkommande utgifter för materiell anläggningstillgång ska läggas till anskaffnings-
värdet endast till den del tillgångens prestanda och/eller servicepotential förbättras 
jämfört med prestandanivån och/eller servicepotentialen vid anskaffningstillfället.  
Anskaffningsvärde är den totala kostnaden från förstudie till färdigställande av 
projekt eller utgift för aktuell tillgång. 
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3.2 Bidrag i samband med investering  
Statliga investeringsbidrag eller investeringsbidrag från andra bidragsgivare bokförs 
som ett anskaffningsvärde och skrivs av i samma takt som anläggningstillgången som 
bidraget avser. Anläggningstillgångens värde minskar därför inte vid bidrag. Bidrag 
och intäkter kopplat till exploateringsverksamhet resultatförs direkt och tas inte upp i 
anläggningsregistret för att sedan skrivas av. 
 
4. Avskrivningar 

4.1 Avskrivningar allmänt 
Avskrivningstider fastställs med vägledning från RKR:s förslag på avskrivningstider 
men med en egen bedömning av tillgångarnas beräknade nyttjandeperiod. Eventuella 
avvikelse från RKR:s föreslagna avskrivningstider ska redovisas och biläggas i 
samband med aktiveringen. 
Avskrivningar används i redovisningen för att fördela utgiften för en tillgång över 
tillgångens nyttjandeperiod. Motivet är att ge en rättvisande bild av kommunens 
förbrukning för respektive redovisningsperiod. Avskrivningar av 
anläggningstillgångar görs med en linjär avskrivning och efter en bedömning av 
tillgångens nyttjandeperiod. Avskrivningen ska göras från den tidpunkt tillgången 
ianspråktas. Det innebär att första avskrivningen görs månaden efter det att 
anläggningstillgången tagits i bruk.  
För tillgångar med ett bestående värde görs ingen avskrivning. Exempel på sådana 
tillgångar är mark och viss typ av konst. Mark förutsätts ha en obegränsad 
nyttjandeperiod och ett bestående värde. Om en fastighet förvärvats genom inköp och 
består av både mark och byggnad fördelas inköpsvärdet på mark och byggnad genom 
proportionering utifrån ex. taxeringsvärdet, ortspris eller råmarkspris. Även 
lagfartskostnad ska fördelas på mark och byggnad.  
Utgiften för denna anskaffning bokförs som en investering och det är när 
investeringen tas i bruk som kapitalkostnader genereras i form av avskrivning och 
ränta och redovisas som anläggningstillgång i balansräkningen. 
Investeringen/anläggningstillgången belastar sedan resultatet under hela dess 
nyttjandeperiod i form av avskrivningar och räntekostnader. 
 
4.2 Delaktivering av projekt och komponentavskrivning 
Ett större investeringsprojekt kan bestå av flera olika etapper eller delprojekt, där res-
pektive del självständigt uppfyller kraven på aktivering. Delprojekt kan ingå i ett 
samlat investeringsprojekt med ett gemensamt investeringstillstånd genom att det 
t.ex. underlättar upphandling av den totala investeringen och medför sänkt total in-
vesteringsutgift. Efterhand som de olika delprojekten slutförs ska de aktiveras som 
självständiga investeringsprojekt.  
Viktiga delar – komponenter – i anläggningstillgångar kan behöva ersättas regelbun-
det, det kan t.ex. gälla pumpar, styrutrustning, doseringsutrustning m.m. i renings-
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verk, transformatorer eller hissar. Då avskrivningar ska avspegla hur tillgångars värde 
och/eller servicepotential successivt förbrukas, ska sådana komponenter, som har an-
nan nyttjandeperiod och utgör ett väsentligt värde, redovisas och skrivas av som sepa-
rata enheter.  
 
4.3 Ändring av avskrivningsplan  
Om en tillgång har en avskrivningstid som uppenbarligen bedöms vara missvisande, 
kan avskrivningsplanen avbrytas eller modifieras.  Ett exempel kan vara att nyttjan-
deperioden (tekniska livslängden) för en anläggning är betydligt längre än vad som 
antogs när avskrivningsplanen ursprungligen gjordes.  
 
 
5. Nedskrivning 

Har en anläggningstillgång vid räkenskapsårets utgång ett lägre värde än det bokförda 
värdet ska, enligt 7 kap. 4 § första stycket lagen (2018:597) om kommunal bokföring 
och redovisning, tillgången skrivas ned till detta lägre värde, om värdeminskningen 
kan antas vara bestående. 
För att nedskrivning, eller återföring av nedskrivning, ska vara aktuell görs en pröv-
ning i två steg. Först bedöms om det finns indikationer som ger anledning till en 
prövning av tillgångens värde. Om så är fallet görs en värdering som jämförs med re-
dovisat värde. 
Det redovisade värdet ska skrivas ned till återvinningsvärdet (det lägsta av redovisat 
värde och anpassat användningsvärde alternativt nettoförsäljningsvärde) om återvin-
ningsvärdet för en tillgång är lägre än redovisat värde. En nedskrivning ska omedel-
bart kostnadsföras i resultaträkningen. När en tillgång skrivits ned ska framtida av-
skrivningar anpassas så att det nya redovisade värdet fördelas över tillgångens åter-
stående nyttjandeperiod. 
Uppskrivning av materiell anläggningstillgång är inte tillåtet enligt den kommunala 
redovisningslagen. 
 
6. Avyttring och utrangering  

En materiell anläggningstillgång ska inte längre redovisas som tillgång när den avytt-
rats eller när den slutgiltigt tagits ur bruk och bedöms sakna värde i samband med en 
framtida avyttring. Vinst eller förlust vid utrangering eller avyttring redovisas i rörel-
seresultatet som mellanskillnaden mellan det redovisade värdet och det belopp som 
erhålls för tillgången vid eventuell avyttring.  
 
6.1 Maskiner och inventarier 
Beslut om avyttring ska ske enligt delegationsordning.  
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Innan avyttring kontrolleras om någon annan kommunal verksamhet har behov av 
objektet. 
Försäljning ska dokumenteras skriftligt och ske på den öppna marknaden om det inte 
finns avsättning för maskinerna eller inventarierna inom kommunen eller dess bolag, 
så att den som vill, privatperson eller företag, kan lämna anbud. 
Kassation av inventarier görs enligt delegationsordning. Grund för sådant beslut ska 
vara att objektet inte längre kan användas på ett effektivt och rationellt sätt samt att 
det saknar marknadsvärde. 
All avyttring eller kassation ska omgående meddelas ekonomienheten för registrering 
i anläggningsregistret. 
 
6.2 Byggnader och anläggningar  
All försäljning av byggnader och anläggningar ska beslutas av kommunfullmäktige om inte 
annat framgår av delegationsordning.  
 
7. Räntor  

7.1 Internränta  
Internränta ska beräknas på anläggningarnas bokförda värden. Internräntan beslutas 
av kommunfullmäktige. Som grund finns Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
årliga rekommenderade internräntan för varje enskilt år. Internräntan och 
avskrivningarna bokas som en kostnad för verksamheten. 
 
7.2 Borgensavgift  
Kommunen följer rekommendationen att ta ut borgensavgift från de kommunala bo-
lagen som en kostnad för att bolagen inte ska ha fördelar på lånemarknaden av att ha 
en trygg ekonomi som garant för sina lån. Avgiften ligger i nivå med vad Sveriges 
Kommuner och Regioner rekommenderar. 
 
8. Leasing/Hyra  

8.1 Leasing 
Ett leasingavtal definieras som ett avtal där en leasegivare ger en leasetagare rätt att 
använda lös egendom i utbyte mot betalningar enligt avtalade villkor och under en 
avtalad period. Med leasing som finansiering av lös egendom avses även hyra, 
funktionsavtal och uppställningsavtal. 
Normalt är den effektiva finansieringskostnaden för ett leasingavtal högre än kom-
munens alternativkostnad vid egen finansiering eller lånefinansiering. Därför ska ut-
rustning som avses att stadigvarande innehas i normalfallet köpas.  
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Om bedömningen görs att leasingavtal är den mest fördelaktiga formen av finansie-
ring, ska leasingen ske genom det finansieringsinstitut som kommunen har 
upphandlat avtal med. Ingå i leasingavtal görs enligt delegationsordning. 
För övriga behov, exempelvis vid korttidshyra av småmaskiner, kan hyreskontrakt 
ingås av behörig chef. 
Det finns två typer av leasingavtal, finansiella eller operationella. Om ett leasingavtal 
ska betraktas som finansiellt eller operationellt beror på avtalets ekonomiska inne-
börd. Ett sätt att förenklat beskriva skillnaden är att ett finansiellt leasingavtal kan sä-
gas motsvara ett framtida köp av objektet i fråga medan ett operationellt leasingavtal 
motsvarar hyra av objektet. 
Väsentlighetsprincipen spelar också in i klassificeringen av leasingavtal. Om leasing-
avtalets värde är obetydligt är det operationellt. Utgångspunkten för bedömningen är 
om avtalets värde eller det sammanlagda värdet på kommunens leasingavtal påverkar 
balansomslutningen eller de finansiella nyckeltalen i någon högre grad. Ett leasing-
avtal kortare än tre år klassas som ett operationellt leasingavtal. 
Klassificering av ett leasingavtal sker vid avtalets början och görs av ekonomichefen.  
Om leasingavtalet bedöms som finansiellt redovisas objektet som anläggningstillgång 
i balansräkningen och skrivs av under avtalstidens gång, dvs. på samma sätt som om 
objektet hade köpts. Tilläggsupplysningar ska lämnas om redovisat värde för varje 
tillgångsslag. En avstämning ska göras mellan de totala minimileaseavgifterna och 
deras nuvärden fördelade på förfallotidpunkter. 
Om avtalet klassificeras som operationellt belastar leasingavgifter resultaträkningen 
direkt. Tilläggsupplysningarna begränsar sig till årets betalda leasingavgifter samt 
framtida årliga förfallobelopp. 
Även hyror och leasing innebär ekonomiska åtaganden på längre sikt, ofta till bety-
dande kostnader. En skillnad jämfört med investeringar är att när det gäller hyror och 
leasing så tar man ställning till avbetalningen och räntan, dvs. motsvarande driftkost-
nad för avskrivning och intern ränta i investeringsfallet. Detta innebär att gränsen för 
beslut om hyror och leasing hamnar på en lägre nivå än investeringar. 
Beslut om nya hyror och leasing av inventarier ska ske enligt delegationsordning. 
 
8.2 Hyror 
Hyra av fastigheter sköts av Kungsörs Kommun Teknik AB (KKTAB). Endast 
KKTAB får därför ingå i hyreskontrakt på fastigheter som inte ägs av kommunen. 
KKTAB har även förvaltningsuppdraget för de fastigheterna som kommunen äger. 
För investeringar i fastigheter ges ersättning för förändrade kostnader för avskrivning 
och intern ränta om det är fråga om om-, ny- eller tillbyggnad. Ramarna utökas i detta 
fall motsvarande hyresförändringen. Vid investeringar i fastigheter och för att kunna 
ge utrymme för ramökning behöver investeringen beslutas i samband med 
investeringsprocessen. En förutsättning för nya ramar är att kommunfullmäktige 
beslutat om förändring av lokaler och/eller ombyggnader/underhållsinsatser. 
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Investeringar i fastigheter på grund av underhållsbehov ger ingen kostnadstäckning 
om det är en del i underhållsplanerna för fastigheten. Kostnaden ryms i dessa fall i 
KKTAB:s hyresdebitering. Akutåtgärder och andra åtgärder bedöms från fall till fall. 
 
9. Investeringsbudget 

9.1 Allmänt om investeringsramar  
Investeringsprojekt ska vara planerade och budgeteras för det nästkommande året 
samt planeras för ytterligare tre år. En planering för ytterligare sex år ska tas fram. 
Om ett investeringsprojekt sträcker sig över ett eller flera årsskiften ska det framgå av 
budgeten och utgiften respektive år specificeras på rätt år.  
Innan investeringen genomförs bedöms objektets tekniska livslängd. Kostnader för 
avskrivning fördelar sig jämnt per månad enligt bedömd teknisk livslängd med 
samma månadskostnad under hela den tekniska livslängden. Avskrivningskostnad 
och intern ränta belastar den investerande enheten. 
Kommunfullmäktige beslutar om kommande års investeringsramar i samband med 
budgetarbetet. I juni beslutas om påföljande års ramar. Ramarna kan komma att änd-
ras om förutsättningarna för kommande års ekonomi förändras. 
Beslut av investeringsbudgeten innebär även igångsättningsbeslut för investeringarna 
som är en del av investeringsbudgeten och således behövs inga nya beslut för att 
verkställa investeringar efter kommunfullmäktiges beslut om kommande års 
investeringsramar. 
Potter 
Kommunfullmäktige kan dessutom besluta om investeringspotter som rör vissa 
investeringsområden. I investeringsplanen som respektive nämnd och bolag tar fram 
framgår det vilka investeringar ska genomföras via potterna. Slutredovisning krävs 
efter varje avslutat verksamhetsår för samtliga investeringar.  
Samtliga investeringar för Kungsörs kommun ska hänföras till investeringsbudgeten 
och budgetarbetet. Investeringar som Kungsörs Kommunteknik genomför som får en 
driftskostnadskonsekvens för Kungsörs kommun får enbart genomföras om det inte 
blir ytterligare kostnadsökningar för Kungsörs kommun eller om kommunfullmäktige 
har beslut om den ökade driftskostnaden i samband med budgetbeslutet. Investeringar 
i verksamhetslokaler som inte ingår som en del av investeringsprocessen får enbart 
genomföras om hyresvärden har konsulterats och om investeringen inte medför en 
högre driftkostnadskonsekvens än 50 tkr per år. För sådana investeringar ska 
förvaltningschef underteckna beställningen. Lokalanpassningar som ryms inom 
beslutad ram och om investeringen inte medför en högre driftskostnadskonsekvens än 
100 tkr per år krävs beslut av ansvarig nämnd. 
Ett finansiellt mål är att investeringar i skattefinansierad verksamhet finansieras utan 
externa lån för investeringar som Kungsörs kommun genomför. Investeringar som 
Kungsörs kommuns helägda bolag genomför ska i första hand genomföras av 
bolagens egna medel och i andra hand genom externa lån.  
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Inom den skattefinansierade verksamheten justeras budgetramen för de förändrade 
driftkostnader som en investering kan föra med sig om driftskonstandskonsekvensen 
är godkända av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har i uppdrag av 
kommunfullmäktige att fördela tilläggsanslag för de ökade 
driftskostnadskonsekvenserna enligt den ram som kommunfullmäktige har beslut 
motsvarande beräknade kostnader för avskrivningar och intern ränta under hela 
objektets livslängd. 
Driftskostnadskonsekvenser till följd av exploateringsinvesteringar ska finansieras i 
första hand av markförsäljning och i andra hand utifrån principen ovan. 
I den avgiftsfinansierade verksamheten ska kostnaden för investeringar i form av 
drift- och kapitalkostnader täckas inom den egna verksamheten och inte subventione-
ras av skattemedel.  
 
9.2 Akuta investeringar 
Akuta behov av investeringar som inte rimligen kunde förutses i budgetarbetet inträf-
far emellanåt. Beslutsgången och ramtilldelning fungerar normalt på samma sätt för 
dessa investeringar som för planerade investeringar. Om en sådan investering måste 
genomföras brådskande har kommunstyrelsens ordförande rätt att tillfälligt fatta 
beslut om igångsättning av investeringen. Beslutet om investeringsbudget behandlas 
då i efterskott i kommunfullmäktige enligt ovanstående regler. 
 
10. Tillämpning 

Nedanstående avsnitt gäller vid investeringar i mark och fastigheter, i övrigt hänvisas 
till gällande inköpsavtal. 
 
10.1 Beslutsprocess 
10.1.1 Projektidé 
Enheten formulerar efter att ett investeringsbehov konstaterats en projektidé som re-
dovisas skriftligt i en investeringsplan. Planen överlämnas till närmaste chef. 
Informationen i investeringsplanen ska vara tillräckligt bra som underlag för att 
investeringen ska kunna bedömas för vidare beslut. 
Utifrån informationen i investeringsplanen ska närmaste chef bedöma om 
investeringen ska gå vidare eller avslås.  
 
10.1.2 Projekteringsbeslut  
Om förslaget är tillräckligt intressant hamnar förslaget så småningom hos förvalt-
ningschefen. Förvaltningschefen beställer i detta läge en förstudie som utförs av 
KKTAB.  
KKTAB genomför och dokumenterar en förstudie i en förstudierapport. Förstudie-
rapporten går tillbaka till beställaren och rapporten bildar underlag för ansvarig 
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nämnd att fatta beslut om investeringen ska vidare i investeringsprocessen för ett 
beslut i kommunfullmäktige.   
Om det visar sig att investeringen inte kommer att genomföras belastar kostnaden för 
projekteringen den beställande förvaltningen. Genomförs investeringen belastar pro-
jekteringen investeringsprojektet och belastar beställaren antingen i form av avskriv-
ning och internränta eller hyra, beroende på vem som genomför investeringen och blir 
ägare av objektet. 
 
10.1.3 Beslut om investering  
När ansvarig nämnd fått förstudierapporten fattar nämnden beslut om att anta eller 
avslå förslaget. Nämndens beslut bifogas förstudiebeställningen och överlämnas till 
ekonomienheten som underlag till arbetet med investeringsbudget. Ekonomienheten 
sammanställer investeringsförslagen och överlämnar dem till kommunstyrelsens 
budgetberedning som prioriterar bland förslagen innan de slutligen överlämnas till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. När kommunfullmäktige 
beslutat om investeringen lägger ekonomienheten upp budget för investeringen i 
ekonomisystemet. 

10.2 Genomförandeprocess 
Ansvarig förvaltningschef överlämnar kommunfullmäktiges investeringsbeslut till 
KKTAB tillsammans med investeringsplan och förstudierapporten som en 
beställning. KKTAB utser en projektledare för investeringens genomförande. 
Projektledaren stämmer av budget och tidplan i förstudierapporten och informerar 
aktuell förvaltning. Projektledaren skapar också en projektorganisation och 
verkställer upphandling, genomförande och ansvarar för projektredovisning till 
aktuell förvaltning samt till KKTAB:s styrelse. 

10.3 Uppföljning/avrapportering 
Alla investeringar ska särredovisas och avstämning ska ske löpande mot gällande 
budget. Investeringsbudgeten bör så långt det är möjligt vara nedbruten på projekt-
nivå när styrelsens/nämndernas internbudget fastställs. I annat fall bör investeringsan-
slagen fördelas till projektnivå när investeringsprojekt ianspråktas.  
Samtliga investeringar ska följas upp i samband med ordinarie ekonomisk rapporte-
ring enligt årlig fastställd plan. Avvikelser från den ursprungliga kostnadsberäkningen 
ska analyseras och kommenteras med förslag till åtgärdsplan för att lösa befarad ne-
gativ avvikelse.  
Om avvikelser befaras från beslut avseende inriktning, omfattning, ekonomi, tidplan 
m.m. ska anmälan med förslag till åtgärder ske till berörd styrelse/nämnd även vid 
andra tidpunkter än i samband med ordinarie uppföljningar. Detta kan göras utifrån 
byggmötesprotokoll eller liknande.  
Överskott på ett investeringsprojekt får inte kvittas mot underskott på ett annat inves-
teringsprojekt utan kommunfullmäktiges godkännande. 
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Investeringsprojekt ska slutredovisas hos kommunfullmäktige och den styrelse/ 
nämnd som fattat slutligt beslut om genomförande av investering enligt ovan.  
I årsredovisningen ska större investeringsprojekt redovisas med budgetavstämning 
samt kommentarer om projektet och eventuella avvikelser. 

10.4 Överföring av investeringsmedel 
Oförbrukade investeringsanslag kan överföras till nästa år. Begäran om detta görs 
efter särskild begäran från ansvarig styrelse/nämnd med motivering till överföring i 
samband med beslut om respektive styrelse/nämnds årsredovisning. Beslut om 
överföring av investeringsmedel fattas av kommunfullmäktige i samband med 
årsredovisningen. 
 

________________ 
Riktlinjerna ersätter tidigare  

Riktlinjer för investeringar och leasing  
antagna av kommunfullmäktige 2016-01-11, § 10.
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Vår handläggare 
marko.ravlic@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Avfallstaxa 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta den nya 
avfallstaxan från och med 1 april 2022, under förutsättning att övriga 
medlemskommuner antar den nya avfallstaxan. 

Sammanfattning 
Kommunerna i Sverige har fått ett nytt uppdrag att hantera returpapper från 
den 1 januari 2022. Då VafabMiljö som kommunalaktör har ansvaret för 
hanteringen av returpapper i Kungsörs kommun behöver avfallstaxan höjas 
från och med 1 april för att finansiera det ökade ansvaret. Under 2022 
kommer ett projekt kopplat till hanteringen av returpapper genomföras där 
bästa möjliga lösningar för de olika förutsättningar som finns i regionen 
identifieras och plan för genomförande tas fram. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-30 
Avfallstaxa 2022 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Marko Ravlic 
Tf. Ekonomichef 

Skickas till 
VafabMiljö 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-12-30 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/279 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 89 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Huvudkontor: Gasverksagatan 7, Västerås  Postadress: Box 140, 721 05 Västerås 
Reception: 021-39 35 00       Organisationsnummer: 222000-3129 

E-post: info@vafabmiljo.se  Hemsida: www.vafabmiljo.se 

 2021-12-20 
Mikael Helmin/Johanna Olsson 
 
Dnr: 2021/0431-VKF Kommunstyrelsen  

Kungsörs kommun  

 
 
Datum för införande av Avfallstaxa 2022 för VafabMiljö 
Kommunalförbund  
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att den redan godkända Avfallstaxa 2022 för 
VafabMiljö Kommunalförbund börjar gälla från den 1 april 2022 i Kungsörs kommun. 
 
 
Ärendebeskrivning 
VafabMiljös direktion fattade 2021-04-23 beslut om att skicka förslag om ny avfallstaxa till 
medlemskommunerna. Detta med anledning av att producentansvaret för Returpapper upphör och 
blir kommunalt avfall den 1 januari 2022.  
 
Några kommuner har under sommaren och hösten tagit beslut i fullmäktige om den nya taxan. 
Andra kommuner har bordlagt ärendet i avvaktan på besked om eventuella förändringar i 
förslaget. Med anledning av beslutssituationen togs förslaget till ny avfallstaxa upp för diskussion 
på ett medlemsråd den 3 november samt på ett VafabMiljö-möte den 2 december. 
 
Resultatet av diskussionerna vid de tillfällena blev att direktionen, i samband med beslut om 
budget för 2022 den 2 december, även tog beslut om att föreslå att den nya avfallstaxan införs den 
1 april 2022 istället för den 1 januari. Förutom tidpunkten har ingen annan justering gjorts av det 
tidigare utskickade förslaget till ny avfallstaxa.  
 
Kungsör fattade beslut om taxan den 13:e september 2021, dnr: KS 2021/279 §143 KF. De 
kommuner som redan tagit beslut om taxan behöver ta ett kompletterande beslut att den redan 
beslutade taxan börjar gälla den 1 april istället för den 1 januari 2022.   
 
Det finns ett parallellt ärende kring ändringar i renhållningsordningen (föreskrifterna) med 
diarienummer 2021/0432-VKF. Där har kommunfullmäktige redan fattat beslut om att 
ändringarna ska införas den 1 januari 2022, vilket kommer att ske och är inte avhängt beslutet om 
taxan. 
 
 
Carina Färm 
Förbundsdirektör 
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Vår handläggare 
marko.ravlic@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Verksamhetsplan och budget 2022 - Gemensam 
hjälpmedelsnämnd 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
förslaget till verksamhetsplan och budget för 2022 med plan för 2023-2024. 

Sammanfattning 
Gemensam hjälpmedelsnämnd har inkommit med sin verksamhetsplan och 
budget för 2022 med plan för 2023-2024 samt interkontrollsplan för 2022. I 
verksamhetsplan med budget för 2022 framgår även de åtgärder som ska 
vidtas för en budget i balans för den gemensamma hjälpmedelsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Verksamhetsplan och budget 2022 
Verksamhetsplan, budget och Interkontrollplan 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Marko Ravlic 
T.f. Ekonomichef 

Skickas till 
Gemensam hjälpmedelsnämnd 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-12-30 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/563 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 89 

Organisationsnr 
212000-2056 
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 2021-11-26  

 
 

Att  
  

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

Organ Gemensam hjälpmedelsnämnd 

Plats Digitalt möte 

Tidpunkt Fredagen den 26 november 2021 

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

 

§ 69 Verksamhetsplan och budget 2022 

HMC210026 

 Utifrån dialog i strategiskt kundråd, tjänstemannaberedning och anvisningar ifrån 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ett förslag till verksamhetsplan utarbetats. 

Verksamhetsplanen utgår från Hjälpmedelsnämndens viljeinriktning, regionplan och 
förvaltningsplan. Kundöverenskommelserna, det vill säga kundernas bedömning om 
hjälpmedelsbehov två år framåt, bildar underlag till budget. 

AnneChristine Ahl går igenom förslaget till verksamhet och budget, samt redogör för 
budgetprocessen. Hjälpmedelscentrum höjer inte hyrespriserna 2022. Totalt 
beräknas intäkten till 145 mkr.  

Nämnden diskuterar bland annat förskrivarnas roll, befolkningens möjligheter att ta 
till sig ökad digitalisering och hur Hjälpmedelscentrum kan hjälpa till. 

Hjälpmedelsnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag 

1. Verksamhetsplan 2022 fastställs och överlämnas till huvudmännen. 

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

 

Vid protokollet 

 

Christina Ersson, mötessekreterare 

 

Justerat 2021-12- 

 

Barbro Larsson Lina Eriksson 
Ordförande Justerare 

 

Rätt utdraget intygas 2021-12-07 

  

Eva Wilhelmsson 
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1 UPPDRAG 

Hjälpmedelscentrum ska genom specialistkunskaper om hjälpmedel och funktionsnedsättning 

inom rörelsehinder, kommunikation och kognition samt medicinska behandlingshjälpmedel 

medverka till att personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till hjälpmedel för att 

bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet och självständighet. I uppdraget ingår:  

• Utprovning, konsultation och rådgivning till förskrivare, anpassning och 
specialanpassning av hjälpmedel. 

• Tillhandahålla hjälpmedel genom att besluta om sortiment, upphandla, anskaffa, 
lagerhålla, transportera samt rekonditionera hjälpmedel. 

• Underhålla hjälpmedel vilket omfattar besiktning, förebyggande och avhjälpande 
underhåll av hjälpmedel som finns hos person med funktionshinder och vårdgivare. 

• Föra register över hjälpmedel och vem som har dessa. 

• Utbilda och informera förskrivare av hjälpmedel, person med funktionsnedsättning, 
vård- och omsorgspersonal, anhöriga och allmänhet. 

• Svara för informations- och samordningsfunktion för inkontinenshjälpmedel. 

• Hjälpmedelscentrum ska också erbjuda hjälpmedel enligt ansvar 4 samt service av 
verksamhetsutrustning enligt ansvar 4 till huvudmännen1. 

Hjälpmedelscentrum ska bemöta personer med funktionsnedsättning på ett respektfullt, 

serviceinriktat och professionellt sätt. Delaktighet och helhetssyn av personens livssituation 

ska prägla kontakt och förskrivning. Barns behov ska särskilt tillvaratas. Information om 

alternativa hjälpmedel ska ges för att personen själv ska kunna välja när det finns likvärdiga 

alternativ. Person med funktionsnedsättning som har störst behov ska ges företräde till 

hjälpmedel. 

Hjälpmedelscentrum ska vara ett självklart val för Region Västmanland och länets kommuner 

och vara välkänt av förskrivare, person med funktionsnedsättning, vård- och omsorgspersonal 

inkl. chefer/beslutsfattare samt allmänhet. Hjälpmedelscentrum ska ha ett stort 

informationsutbud inom hjälpmedelsområdet lättillgängligt via regionens webbplats, 1177.se, 

e-tjänster, telefon och vid besök.  

Hjälpmedelscentrum ska bedriva hjälpmedelsverksamheten på ett miljövänligt, säkert och 

kostnadseffektivt sätt med en hög servicenivå.  

Förskrivning av hjälpmedel ska baseras på bästa tillgängliga kunskap och forskning och 

utveckling om hjälpmedel ska stimuleras i syfte att förbättra kunskapen kring hjälpmedel.   

 
1https://regionvastmanland.se/vardgivare/behandlingsstod/hjalpmedel/hjalpmedelshandboken/bestammelser-
hjalpmedelscentrum/kostnadsansvar 
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2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING 

Hjälpmedelscentrum ingår i hälso- och sjukvårdsförvaltningen.  

Förvaltningens övergripande mål och aktiviteter utgår från regionplanen och dess uppdrag. 

Förvaltningsplanen beskriver förvaltningens grunduppdrag, mål, uppdrag och plan för 

genomförande samt ekonomisk ersättning för kommande planperiod. 

Förvaltningen har i förvaltningsplanen valt att fokusera på följande långsiktiga målsättningar 

inför planperioden: 

• Kvalitet 

• Tillgänglighet 

• Nära Vård 

• God kostnadsutveckling 
 

Samtliga verksamheter i förvaltningen har i uppdrag att ta fram egna budgetar och 

verksamhetsplaner med utgångspunkt från förvaltningsplanen.  

Hjälpmedelscentrums verksamhetsplan utgår från det grunduppdrag och viljeinriktning som 

beslutats av hjälpmedelsnämnden samt förvaltningens långsiktiga målsättningar. 

För att skapa delaktighet kopplas verksamhetsplanen till medarbetarens individuella mål som 

tas fram i samband med medarbetarsamtalet och beskrivs i medarbetarens 

kompetensutvecklingsplan. 

Ständiga förbättringar utgör ett grundläggande förhållningssätt som genomsyrar allt 

förbättrings- och utvecklingsarbete. 

Hjälpmedelscentrum har förutom resultatdialog med förvaltningen också resultatdialog med 

hjälpmedelsnämnden och redovisning av bland annat: 

• Måluppfyllelse utifrån verksamhetsplan och mätplan 

• Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse 

• Åtgärder för att hantera uppkomna avvikelser 

Verksamhetschefen följer upp sin verksamhet tillsammans med ledningsgrupp. 

Den individuella medarbetaren följs upp av respektive chef bland annat i det årliga 

medarbetarsamtalet. 

Planering och uppföljning görs också vid samverkansmöten med fackliga organisationer. 
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3 HJÄLPMEDELSNÄMNDENS VILJEINRIKTNING 

Efter att utmaningsdialoger genomförts i strategiskt kundråd, tjänstemannaberedning, 

hjälpmedelsråd och hjälpmedelsnämnd har hjälpmedelsnämnden beslutat följande 

viljeinriktning till verksamhetsplan 2022. Denna utgör en prioritering av de förslag som 

inkommit från huvudmännen.   

Viljeinriktning 

Tillgängliggöra medicinsk teknik/hjälpmedel som har stor betydelse för att klara utvecklingen 

av nära vård, ökad inriktning av egenvård och ökat vårdbehov i hemmet. 

Effektivisera arbetssätten med stöd av digital teknik. 

Aktivt delta i utvecklingen till en god och nära vård. 

• Införa möjlighet till digital utprovning. 

• Utveckla e-utbildning för produkt-och förskrivarutbildningar.  

• Tydliggöra beställarroll (utan förskrivarkompetens) och ta fram e-utbildning för 

densamma. 

• Införa ny beställarportal som ersätter webSesam samt undersöka möjlighet till 

kompatibilitet till Cosmic (2023)  

• Samutveckla med kommuner en inspirationsdag med målgrupp biståndshandläggare 

chefer och kommunal rehab. 

• Medverka i utveckling Nära vård, speciellt gällande området hemmonitorering och 

området nya digitala tjänster. 
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4 AKTIVITETSPLAN 

I aktivitetsplanen redovisas specifika uppdrag/aktiviteter under 2022.  

RUBRIK  BESKRIVNING RESULTAT TIDPLAN 

UPPDRAG KOPPLADE TILL FÖRVALTNINGSPLAN 

Ett välmående Västmanland 

Följa upp arbetet med 

genusperspektiv vid 

förskrivning 

Framtagande av förskrivningsstatistik ur 

genusperspektiv. 

Ansvarig: Verksamhetscontroller 

Förskrivningsmönster ur genusperspektiv 

i produktinriktade förskrivarutbildningar. 

Ansvarig: Helena Dahlberg 

Jämlik vård 

 

Årligen 

 

 

Kontinuer

ligt 

 

Utbildning barnkonventionen E-utbildning Barnens rättigheter enligt 

barnkonventionen. 

Ansvarig: Chefer 

E-utbildning Vera orosanmälan enlig SOL.  

Ansvarig: Helena Dahlberg, Joakim Davis  

Ökad kunskap alla 

medarbetare 

 

Ökad kunskap 

utvalda grupper 

Q 1 

 

 

 

Utbildning för vård- och 

omsorgspersonal 

Erbjuda utbildning till fysioterapi- och 

sjuksköterskeutbildning MDH. 

Ansvarig: Helena Dahlberg 

Ökad kunskap om 

hjälpmedel och 

förskrivning 

2022 

Instruktionsfilmer  Samla instruktionsfilmer på 

vårdgivarwebb och 1177.se. 

Ansvarig: Kerstin Berg Mörén 

Stöd för förskrivare, 

vård- och omsorgs-

personal, egenvård, 

2022 

Q1 

Undersöka delaktighet och 

nöjdhet 

Nationell patientenkät. 

Ansvarig: Helena Dahlberg 

Öka delaktighet och 

nöjdhet 

Hösten 

2022 

En effektiv verksamhet av god kvalitet 

Öka antalet 

försäljningsprodukter som 

ingår i det cirkulära flödet 

Utvärdera genomförande av ökad 

återanvändning och utöka antalet 

artiklar. 

Utökad kapacitet kabinettdesinfektor. 

Ansvarig: Johan Erikson 

Ökat antal återtagna 

artiklar  

Delår  

Helår 

Våren 

2022 

Förbättrade arbetssätt med 

digitala stöd 

Utveckla e-faktura till externa kunder. 

Ansvarig: Emira Havdic Cof 

Förstudie Proaktivt stöd till uppföljning 

för förskrivare.  

Ansvarig: Emira Havdic Cof Lars Mosslind 

Effektivisering 

 

Förstudierapport 

 

 

2022 

 

2022 
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Effektivisera ärendehanteringen i 

uppladdningstjänst.  

Ansvarig: Lars Mosslind  

Implementera digital utprovning.  

Ansvarig: Helena Dahlberg 

Förstudie digital kommunikation till 

patient.  

Ansvarig: Emira Havdic Cof 

Projekt självservicetjänst i samarbete 

med Inera och Visma. 

Ansvarig: Emira Havdic Cof  

Följa Vismas utveckling av integration 

Sesam och Cosmic 

Ansvarig: Emira Havdic Cof  

Undersöka integration mellan Sesam och 

Ineras personuppgiftstjänst. 

Ansvarig: Lars Mosslind   

Effektivisering 

 

 

Ökad utprovning på 

distans 

Förstudierapport 

 

 

Effektivisering 

patientnöjdhet  

 

Effektivisering 

 

 

Förbättrad kvalitet 

kontaktuppgifter 

2022 

 

 

2022 

 

2022 

 

 

2022-

2023 

 

 

2022-

2023 

 

2022 

 

Samverkan med kommuner 

om nya digitala tjänster 

Stödja införande av nya digitala tjänster i 

anslutning till hjälpmedelsområdet. 

Ansvarig: Verksamhetschef 

Samverkan  2022-

2023 

Medverka i 

hemmonitoreringsprojekt 

Delta i hemmonitoreringsprojekt 

Ansvarig: Verksamhetschef 

Lägsta effektiva 

vårdnivå 

2023 

Inspirationsdag bistånd och 

kommunal rehab 

Utvecklas tillsammans med kommuners 

bistånd, chefer och kommunal rehab. 

Ansvarig: Liselotte Eriksson 

Kompetenshöjning Hösten 

2022 

Grundläggande 

miljöutbildning 

Inkluderas i medarbetarnas 

kompetensutvecklingsplan 

Ansvarig: Chefer 

Alla medarbetare har 

grundläggande 

miljöutbildning 

2022 

Stolta och engagerade medarbetare 

Sysselsättning för person långt 

ifrån arbetsmarknaden 

Arbetsträning, anställning och stöd 

genom arbetsmarknadsåtgärder. 

Ansvarig: Chefer 

 

 

 

 

Sysselsättning 2022 
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EGNA INITIERADE UPPDRAG 

Förskrivningsrätt för 

sjuksköterskor som följer 

behov i mobila team   

Översyn av förskrivningsrätt. Eventuell 

ändring av regelverk. 

Ansvarig: Liselotte Eriksson 

Förbättrad process 2022 

Hälsofrämjande och 

förebyggande insatser ska ske 

till invånare 

Rollatorcafé. 

Ansvarig Johan Eriksson 

Hjälpmedelsdag 

Ansvarig: Patientsäkerhetsteam 

Ökad 

patientsäkerhet 

Hösten 

2022 

Ökad information om 

hjälpmedel till invånare i olika 

kanaler.  

Information till patient om lånade 

hjälpmedel.  

Ansvarig: Kerstin Berg Mörén 

Ökad återlämning  2022 

Utveckla och erbjuda  

e-utbildning till förskrivare  

Produktutbildningar för förskrivare. 

Ansvarig: Helena Dahlberg  

Ökad kunskap 

förskrivare 

2022 

Införa ny beställarportal som 

ersätter webSesam   

Upphandling 2022. Införande 2023 

Ansvarig: Verksamhetschef 

Förenkla för 

förskrivare 

2022-

2023 

Förenkla förskrivarnas arbete 

med beställning av 

hjälpmedel   

Utredning kompressionshandskar hand-

ortoser och antidecubitusmaterial för 

händer.  

Ansvarig: Liselotte Eriksson 

Patientsäkerhet 2022 

 

Stödja behandling 

för bäckenbottendysfunktion  

Utredning och införa hjälpmedel.  

Ansvarig: Merima Palic 

Jämlik vård 2022 

 

Medicinska behandlings-

hjälpmedel för diabetesvård  

Projektform övertagande. 

Ansvarig: Verksamhetschef 

Förbättrad hantering  2022-

2023 

Kunskapsstyrning Använda forskningsresultat/evidens i 

samband med nya hjälpmedel, beslut 

utanför sortiment och regelverk samt i 

uppdragsdirektiv. 

Ansvarig: Helena Dahlberg 

Ökad användning 

av forskning och 

evidensbaserade 

arbetsmetoder 

2022 

Tydliggöra beställarroll (utan 

förskrivarkompetens) och ta 

fram e-utbildning för 

densamma. 

Översyn av beställarroll. 

Ansvarig: Liselotte Eriksson 

Utveckla e-utbildning.   

Ansvarig: Helena Dahlberg 

Rätt person gör rätt 

sak 

2022 

Följa GDPR och 

informationssäkerhetskrav 

gällande applikationer och 

molntjänster  

Uppdatera upphandlingsmodell. 

Ansvarig: Lars Mosslind 

Lagefterlevnad 2022 
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Ta fram informationssäkerhetsprocess för 

hjälpmedel. Medverka i RV säkerhetsråd. 

Ansvarig: Joakim Axelsson 

Uppföljning av äldre CPAP 

förskrivna före överförande  

till Hjälpmedelscentrum 

Uppföljning av användningen via brev 
Ansvarig: MBH-team 

Stimulera 

återlämning 

2022 

Införa åtgärder för att 

underlätta lagerarbetet   

Åtgärder för att minska felplock. 

Ansvarig: Johan Eriksson 

Ökad 

leveranssäkerhet 

2022 

Undersöka och riskbedöma 

arbetsmiljön enligt 

handlingsplan. 

Utföra skyddsronder. 

Ansvarig: Chefer   

Regelbundna möten med 

fastighetsförvaltare och fastighetsägare. 

Ansvarig: Verksamhetschef 

Riskbedömningar i samband med större 

förändringar.  

Ansvarig: Chefer 

Hälsofrämjande 

arbetsplats 

Hösten 

2022 

4 ggr/år 

 

 

Vid behov 

Kontinuerligt riskbedöma och 

förhindra smittspridning 

Lokal riskbedömning covid-19 

kontinuerligt, åtgärder uppdateras vid 

behov. 

Ansvarig: Chefer 

Förebygga 

smittspridning 

2022 

Genomföra 

kompetensförsörjningsplan  

Avgångssamtal/intervju.  

Erbjuda studiebesök och praktik till vård-

och omsorgsutbildningar, samt 

feriearbete. 

Möjliggöra att medarbetare arbetar efter 

uppnådd pensionsålder.   

Ansvarig: Chefer 

Kompetens-

försörjning 

2022 

Budgetuppföljning med fokus 

på Ekonomi i balans. 

Genomförs av ansvarstagande chefer 

med hjälp av löpande uppföljning. 

Ansvarig: Annika Nyman  

Kostnadseffektivitet 2022 

Öka andelen upphandlade 

hjälpmedel  

Samordna med upphandling i 7-klövern. 

Öka kunskapen om LOU inom HMC. 

Ansvarig: Joakim Davis 

Lagefterlevnad, 

kostnadskontroll 

2022 

2022 

Utveckla lageroptimeringen   Analys, samverkan inom HMC och rätt 

prioriteringar för att nå ekonomiska mål. 

Ansvarig: Johan Eriksson  

Kostnadskontroll 2022 
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5 PRODUKTION OCH TILLGÄNGLIGHET 

 

5.1 Tillgänglighet 

 

Tillgänglighetsmått Utfall medelvärde  

år 2018 - 2020  

Utfall ack jan-

aug 2021 % 

Målvärde 

2022  

Andel besvarade samtal 93,4 99,2 96 % 

Andel erbjuden tid för 

utprovning inom 15 

arbetsdagar 

80,8  80,1 80 % 

Andel reparationer inom 5 

arbetsdagar 

87,7 91,5 88 % 

Andel leveranser planerad 

leveransdag 

96,3 94,3 95 % 
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6 EKONOMI  

6.1 Resultaträkning 

 

 

Personalkostnader 

För att stödja personer långt från arbetsmarknaden har en extratjänst på 0,5 årsarbetare 

tillkommit, vilken är finansierad med statsbidrag. En utökning med 0,4 årsarbetare för en post 

doc-tjänst är budgeterad och tillträde kommer att ske när forskningsplanen är godkänd. 

Tjänsten finansieras delvis av Centrum för klinisk forskning. Förändring +0,1 årsarbetare 

kommunikatör då tjänsten tidigare delades med Planerings- och utvecklingsstab inom Hälso- 

och sjukvårdsförvaltningen. Ekonomicontrollertjänsten är minskad 0,15 årsarbetare då 

tjänsten är delad med annan förvaltning och verksamhetschefstjänsten tillfälligt utökad till 

Bokslut 2020 

(tkr)

Budget 2021 

(tkr)

Budget 2022 

(tkr)

Intäkter

Hyra 115 753 118 347 121 966

Återbetalning av resultat -9 494 0 0

Försäljning 17 685 18 391 18 981

Egenavgifter 336 340 340

Servicetjänster 2 347 2 670 2 380

Inkontinenssamordning  1 048 1 068 1 095

Övriga verksamhetsintäkter 3 652 1 983 739

Summa intäkter tkr 131 327 142 800 145 501

Kostnader

Personalkostnader 43 549 45 998 47 945

Tekniska hjälpmedel 29 955 36 501 35 048

Övriga material, varor 249 270 335

Lokalhyra 6 410 6 330 6 498

Frakt och transport 1 819 2 010 2 165

Avskrivningar hjälpmedel 31 769 29 828 32 758

Avskrivningar övrigt 695 542 598

IT-kostnader 3 736 4 999 5 424

Övriga kostnader 9 396 15 136 13 780

Finansiella kostnader 1 375 1 186 950

Summa kostnader tkr 128 953 142 800 145 501

RESULTAT tkr 2 374 0 0
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1,08 årsarbetare med hänsyn tagen till en månads överlappning då ny verksamhetschef 

tillträder 2022. 

Utöver det har en visstidsanställning övergått till en tillsvidaretjänst från oktober 2021 p.g.a. 

nytt centralt avtal. Tjänsten är budgeterad som vikariat i 2021 års budget. 

Övriga kostnader inkl. regioninterna 

Hjälpmedelscentrum hyr lokalerna av Regionfastigheter som i sin tur hyr lokalerna externt. 

Regionfastigheter debiterar Hjälpmedelscentrum verklig kostnad med tillägg för en 

administrativ avgift som ska täcka förvaltarens kostnader. Budgeterad lokalhyra är en 

uppskattning då verklig hyra förändras enligt KPI oktober. Tilläggskostnad för el, markskötsel, 

värme etc. är rörliga och är i budget en uppskattning tillsammans med förvaltaren hos 

Regionfastigheter. Ett tilläggsavtal för en ombyggnation har tillkommit under 2021. 

Färre utrangeringar av hjälpmedel leder till högre kostnader för avskrivningar genom att 

hjälpmedlen behålls längre. Dessutom är hänsyn tagen till en återgång till mer normal 

verksamhet med mindre pandemieffekt vilket leder till högre investeringstakt. 

Utökning av antal licenser i webSesam, högre intern IT-avgift till Förvaltningen för 

digitaliseringsstöd samt utökning av antal accesspunkter för trådlöst nätverk medför ökade IT-

kostnader. 

Övriga kostnader beräknas minska till följd av att färre hjälpmedel utrangeras och därmed 

minskar utrangeringskostnaderna. Samtidigt beräknas kostnaderna för tekniska hjälpmedel 

minska p.g.a. lägre försäljning av sängar, madrasser och personlyftar samtidigt som befintliga 

hjälpmedel återanvänds i högre utsträckning. 

Sänkt internränta medför lägre räntekostnader trots ökad investeringstakt. 

Intäkter 

Intäkterna för hyra och försäljning är avstämd med verksamheterna inom regionen samt länets 

alla kommuner. Budgeterad volymökning uppgår till 3 %. 

Serviceintäkterna beräknas minska något då en stor del av vårdskulden har betats av under 

2021. 

Övriga verksamhetintäkter minskar då utvecklingsmedel från portföljutskottet RV till pågående 

program för ökat digitalt stöd upphör samt TLO-medel för kompetensutveckling beräknas 

upphöra. 
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6.2 Nyckeltal 

 

Prioriterade nyckeltal Utfall 2019 Utfall 2020 Ack utfall 

2021 (aug) 

Målvärde 

2022 

Ack sjukfrånvaro   3,0 6 % 

Personalkostnad/arbetad 

timme 

0,335 tkr/tim 0,340 tkr/tim 0,341 tkr/tim  

Jämförbar 

bruttokostnadsutveckling 

inkl. effekter av Covid-19 

6,1 % -1,4 % 

Inkl. covid-

effekter 

8 % 

Inkl. covid-

effekt 

2,0 % 2) 

Jämförbar netto-

kostnadsutveckling inkl. 

effekter av Covid-19 1)  

6,0 % -34,9 % 3,4 % 3,9 % 2) 

Andel körda mil/uthyrd 

individmärkt 

hjälpmedelsvolym (kvot) 

- 0,53 0,52 Minska 

1) =bruttokostnader reducerat med externa intäkter och statsbidrag 

2) =budget 2022 i förhållande till årsprognos i delårsrapport 2 2021 

Kommentar: 

Brutto- och nettokostnadsutvecklingen inkluderar effekterna av Covid-19. Därför redovisas 

även år 2019 för jämförelse med ett mer normalt år. Jämförbar avser organisatoriska 

förändringar inom förvaltningen som ej berör Hjälpmedelscentrum. Bruttokostnads-

utvecklingen påverkas både år 2020 och 2021 av kommunernas inköp av sängar, madrasser 

och taklyftar. Nettokostnadsutvecklingen påverkas inte av det då man även tar hänsyn till 

externa intäkter i beräkningen. 
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6.3 Åtgärdsplan för ekonomi i balans 

 

Åtgärds-

område 

Åtgärd och genomförande Beslutad 

helåreffekt 

enlig plan 

2020-2022 

(tkr) 

Ack 

Prognos 

2021 

(tkr) 

Ingångs-

värde 

2022 1) 

(tkr) 

Ingångs-

värde 

2023 2) 

(tkr) 

Personal Minskad tjänst från HR-chef/HR-konsult. Endast 

effekt år 2019 p.g.a. regionens omorganisation. 

97 165 165 165 

Personal Minskad vikarieresurs inom området 

Hjälpmedels-konsulenter och Kundtjänst 

170 220 220 220 

Material 

tjänster 

Utbudsbegränsning. Nytt regelverk där vissa 

enklare hjälpmedel i hemmet övergår till 

egenansvar efter vissa förutsättningar som t.ex. 

kräver inte hälso- och sjukvårdspersonal för 

utprovning, behöver inte följas upp, sannolikt 

ingen risk för skada eller tillbud och produkten 

finns tillgänglig på den allmänna marknaden.  

450 100  471 471 

Material 

tjänster 

Utveckla modellen för lageroptimering 1 200 550  1 041  1 441 

Material 

tjänster 

Upphandling. Efter analys av 2018 års 

inköpsvolym har flera områden identifierats för 

upphandling. Visst samarbete inom Uppsala-

Örebro-regionen planeras liksom med Inköp. 

1 438 800  1 319  1 819 

Material 

tjänster 

Ökad användning av hjälpmedel. Vissa 

försäljningshjälpmedel återlämnas, 

rekonditioneras och återanvänds. 

194 400 400 700 

Övrig 

kostnad 

Stänga filialen i Köping. Effektivisera avhjälpande 

underhåll av tekniska hjälpmedel i hem och 

särskilt boende. Alla resurser utgår från 

Hjälpmedelscentrum för hela länet. Hyresavtalet i 

Köping uppsagt per 2022-05-31. 

65 0 0 52 

Övrig 

kostnad 

Minskad tjänst från säkerhetssamordnare. 86 88 88 88 

Summa   3 700 1 882 3 704 4 956 

1) Ingångsvärde 2022 = helårseffekt av 2019 - 2021 års åtgärder vid utgången av 2021 
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2) Ingångsvärde 2023 = helårseffekt av 2019 - 2022 års åtgärder vid utgången av 2022 

Kommentar: 

Personal 

Minskat tjänster från HR-chef/HR-konsult. 

Ev. vikarier ska täcka befintliga tjänster för t.ex. föräldralediga. 

Övriga verksamhetskostnader 

Digitalisering av leverantörsfakturakontroll mot inköpsorder i Sesam som idag är manuellt 

arbete. 

Utbudsbegränsningar har skett både 2020 och 2021 där vissa enklare hjälpmedel i hemmet 

övergår till egenansvar efter vissa förutsättningar. 

Ett omfattande och strukturerat arbete pågår med att optimera lagernivåer, sortiment och 

inköpskvantiteter. 

Efter analys av 2018 och 2020 års inköpsvolym har flera områden identifierats för upphandling. 

Samarbeten sker dels med andra regioner, dels med regionens inköpsorganisation. 

Ökad användning av hjälpmedel (cirkulärt flöde) är både en miljöåtgärd och en 

kostnadsbesparing där vissa försäljningshjälpmedel lämnas tillbaka till HMC, rekonditioneras 

och återanvänds. 

Övriga verksamhetskostnader 

För att effektivisera resursanvändningen stängs filialen på Västmanlands sjukhus Köping i 

samband med en kommande pensionsavgång. Lokaler, parkering och städning är uppsagda till 

2022-05-31. 

Tidigare tjänst för säkerhetssamordnare borttagen våren 2020. 
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7 INTERNKONTROLL 

I reglementet för internkontroll anges att regionstyrelsen årligen ska upprätta en särskild plan 
för granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Kontrollplanen ska inarbetas i 
verksamhetsplanen och rapporteras till hjälpmedelsnämnden efter delårsrapport 2.  
En riskanalys har genomförts för att fastställa nämndinterna kontrollområden 
 
 

  

Kontrollområde Kontrollmål Kontrollmoment Väsentlighet och 
riskbedömning 

Brandskydd Efterlevnad av 
lag/rutin/instruktion för 
brandskydd. 

Kontroll av att lag/rutin/ 
instruktion för 
brandskydd följs. 

Mycket allvarlig/möjlig 

Kontroll av löne-
utbetalningar   

Att utanordningslistan i 
Heroma har 
kontrollerats och 
signerats av ansvarig 
chef i systemet. 

Kontroll av att signering 
sker av 
utanordningslistan i 
Heroma.  

Allvarlig/möjlig 

Lagefterlevnad miljö Efterlevnad av 
instruktion egenkontroll 
inom miljö. (36506-5) 

Kontroll av att 
instruktion för 
lagefterlevnad miljö 
följs. 

Kännbar/Sannolik 

Makulering av 
kundfakturor 

Att attest sker av 
behörig person. 

Stickprovskontroll av att 
makulering av fakturor 
sker efter attest av 
behörig person. 

Kännbar/möjlig 

Behörighetstilldelning 
i Cosmic 

Att gällande rutiner följs 
vid beställning samt 
avbeställning av 
Cosmicbehörighet. 

Genomföra 
stickprovskontroll av att 
rätt behörighet är inlagd 
i systemet. 

Kännbar/möjlig  

Kontroll av följsamhet 
till 
hjälpmedelshandbok 

Att förskrivare följer 
hjälpmedelshandbokens 
regelverk   

Genomföra 
stickprovskontroll av 
förskrivning av 
tyngdtäcke 

Kännbar/möjlig 

Skolöverenskommelse 
om hjälpmedel i 
skolan 

Att överenskommelsen 
är känd och följs 

Uppföljning av 
kännedom och 
följsamhet  

Kännbar/möjlig 
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8 FRAMTIDSBEDÖMNING 

Nedan redovisas bedömningen av verksamhetens utmaningar och utveckling de kommande 

tre åren: 

• Det ökande antalet äldre medför ökade hjälpmedelsbehov. Demografiförändringen 

och utveckling av nära vård medför att fler vård- och omsorgsbehov kan klaras med 

egenvård, hemsjukvård och avancerad hemsjukvård. Utvecklingen förutsätter stöd av 

hjälpmedel nödvändiga för patient, närstående, arbetsmiljön samt för att frigöra 

personal till mer angelägna uppgifter.   

Det ökade behovet av snabbare flödet av hjälpmedel till och från patient medför ökade 

krav på hela Hjälpmedelscentrum. 

• Den snabba medicintekniska utvecklingen är tydlig för hjälpmedel med digitala 

komponenter, applikationer och molntjänster och medför nya krav.  

Införande av ny teknik i ett existerande system kräver förändrade arbetssätt och 

förändringar i systemen för att uppnå de förväntade effekterna.  

Detta är tydligt i digitaliserade hjälpmedel (bl.a. insulinpumpar) och medför nya krav 

och arbetssätt för Hjälpmedelscentrum tillsammans med Förvaltningen för 

Digitalisering samt förskrivande verksamheter, för att uppnå patientsäkerhet med 

lagefterlevnad.  

• Hjälpmedel möjliggör egenvård, ökar tryggheten, känslan av självständighet, ger 

förutsättningar att kunna bo kvar hemma och främjar aktivitet och delaktighet. I bästa 

fall förlänger det förmågan till att leva ett självständigt liv. Hjälpmedel minskar 

kostnader för personell resurs. Hjälpmedelskostnader ska ses i ett hälsoekonomiskt 

perspektiv, för att kostnadseffektivt säkra en god vård. De ökande behoven kommer 

att medföra ökade kostnader för hjälpmedel. 

Den goda samverkan mellan huvudmännen i hjälpmedelsområdet med en helhetssyn 

är nödvändig att bibehålla, då besparingar hos en huvudman kan öka kostnaden hos 

annan huvudman samt försämra situationen för person med funktionsnedsättning och 

dess närstående. 

9 UNDERSKRIFTER 

Denna verksamhetsplan har upprättats i två exemplar, varefter verksamhetsplanen 
undertecknats och fördelats med ett exemplar till vardera part.  
 

Västerås 21-11-26   Västerås 21-11-26 

  
  
Region Västmanland   Hjälpmedelscentrum  
Barbro Larsson   AnneChristine Ahl  
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21-10-29   

ÄRENDE 1 (1)  

Datum   

Hjälpmedelscentrum 
AnneChristine Ahl 

2021-10-29   

    

    
  

  

   

 

  

 

 

INTERNKONTROLLPLAN HJÄLPMEDELSNÄMNDEN 2022 

I reglementet för internkontroll anges att regionstyrelsen årligen ska upprätta en 
särskild plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Kontrollplanen 
ska inarbetas i verksamhetsplanen och rapporteras till hjälpmedelsnämnden efter 
delårsrapport 2.  
En riskanalys har genomförts för att fastställa nämndinterna kontrollområden 

Hjälpmedelscentrums kontrollområden består av fem mål beslutade av 

regionstyrelsen samt två nämndspecifika interkontrollmål. 

 

 

Kontrollområde Kontrollmål Kontrollmoment Väsentlighet och 
riskbedömning 

Brandskydd Efterlevnad av 
lag/rutin/instruktion för 
brandskydd. 

Kontroll av att lag/rutin/ 
instruktion för 
brandskydd följs. 

Mycket allvarlig/möjlig 

Kontroll av löne-
utbetalningar   

Att utanordningslistan i 
Heroma har 
kontrollerats och 
signerats av ansvarig 
chef i systemet. 

Kontroll av att signering 
sker av 
utanordningslistan i 
Heroma.  

Allvarlig/möjlig 

Lagefterlevnad miljö Efterlevnad av 
instruktion egenkontroll 
inom miljö. (36506-5) 

Kontroll av att 
instruktion för 
lagefterlevnad miljö 
följs. 

Kännbar/Sannolik 

Makulering av 
kundfakturor 

Att attest sker av 
behörig person. 

Stickprovskontroll av att 
makulering av fakturor 
sker efter attest av 
behörig person. 

Kännbar/möjlig 

Behörighetstilldelning 
i Cosmic 

Att gällande rutiner följs 
vid beställning samt 
avbeställning av 
Cosmicbehörighet. 

Genomföra 
stickprovskontroll av att 
rätt behörighet är inlagd 
i systemet. 

Kännbar/möjlig  

Kontroll av följsamhet 
till 
hjälpmedelshandbok 

Att förskrivare följer 
hjälpmedelshandbokens 
regelverk   

Genomföra 
stickprovskontroll av 
förskrivning av 
tyngdtäcke 

Kännbar/möjlig 

Skolöverenskommelse 
om hjälpmedel i 
skolan 

Att överenskommelsen 
är känd och följs 

Uppföljning av 
kännedom och 
följsamhet  

Kännbar/möjlig 
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Vår handläggare 
marko.ravlic@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Utökat borgensåtagande - Kungsörs Vatten AB 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att utöka borgen 
med 3 800 tkr, att hos Kommuninvest Sverige AB låna upp motsvarande 
summa. 

Sammanfattning 
Kungsörs Vatten AB har en större investering framför sig med att förse ett 
nytt bostadsområde med kommunalt vatten och avlopp i Klämsbo. Kungsörs 
Kommunteknik AB planerar att under 2022 att påbörja ett planarbete som 
möjliggör en utökning av detta område med 12 nya tomter.  
Investeringssammanställning redovisas inte kostnadsmässigt per objekt av 
upphandlingstekniska skäl. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
KVAB 2021-11-24 § 41 VA-utbyggnad Klämsbo - Lockmora 1:32 samt 
ansökan om utökat borgensåtagande 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Marko Ravlic 
T.f. Ekonomichef 

Skickas till 
KVAB:s styrelse 
Rune Larsen VD 
Claes-Urban Boström Kommundirektör 
Marko Ravlic t.f. Ekonomichef 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-12-30 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/565 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 89 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
marko.ravlic@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Budget och verksamhetsplan 2022 med 
flerårsplan 2023-2024 - Västra Mälardalens 
kommunalförbund,VMKF 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att lägga 
informationen till handlingarna 

Sammanfattning 
Västra Mälardalens kommunalförbund, VMKF, har inkommit med sin 
budget och verksamhetsplan för 2022 med plan för 2023-2024. Budget och 
verksamhetsplanen redogör för vilka mål som VMKF har samt deras budget 
och hur fördelning är mellan medlemskommunerna under 2022. Förbundet 
redogör även för vilka effektiviseringar de har genomfört samt vilka 
effektiviseringar som ska genomföras under 2022 för att klara av en 
ekonomi i balans. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
VMKF 2021-12-15 § 35 Budget och verksamhetsplan 2022 med flerårsplan 
2023-2024 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Marko Ravlic 
Tf. Ekonomichef 

Skickas till 
VMKF 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-01-12 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/582 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 89 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
marko.ravlic@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Budget 2022 med plan 2023 - 2024 för Kungsörs 
kommun och kommunfullmäktiges mål 
2022Skattesats 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 
Socialnämnden har inkommit med sin detaljbudget och mål för 2022. 
Socialnämnden har tagit fram mål som är kopplade till 
Kommunfullmäktigemålen som berör Socialnämnden samt 
nyckeltal/indikatorer för respektive mål. I Socialnämndens detaljbudget 
framgår det hur nämnden har fördelat sina resurser samt till vilka enheter. 
Socialnämnden lyfter även vilka fortsatta behov som nämnden står inför 
2022 och kommande år. 

Beslutsunderlag 
SN 2021-12-14, § 122 Detaljbudget 2022-2024 inklusive mål och 
investeringsbudget 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Marko Ravlic 
Ekonom 

Skickas till 
Socialnämnden 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-12-30 
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 
0227-60 01 89 

Organisationsnr 
212000-2056 
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§ 122 Detaljbudget 2022 – 2024 inklusive mål 
och investeringsbudget 
Diarienummer SN 2021/78 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till reviderad 
detaljbudget 2022 – 2024 inklusive mål och investeringsbudget. 
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att redovisa åtgärder för att inrymma 
bemanning för de extra platserna på Södergården och utmaningarna i 
demografin i budgeten. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställde den 29 november ramarna för nämndens 
budget. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljbudget utifrån dessa 
ramar. I förslaget har åtgärder vidtagits för att nå balans mellan ram och 
verksamhet. 

Överläggning 
Under överläggningen noteras att ett reviderat detaljbudgetförslag skickats 
ut inför mötet samt att det bl.a. saknas medel för bemanning av 
Södergårdens extra platser och demografiska utmaningar. 

Beslutsunderlag 
Förslag Budget och mål 2022, reviderat 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningens ekonom 
Områdeschefer 
Kvalitetsstrateg

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-12-14 
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Kommunfullmäktiges vision och ledord 
 

Vision  

Det mest övergripande dokumentet i kommunen är visionen. Kungsörs kommuns 
Vision 2025 lyder:  
"Vårt Kungsör är den naturnära attraktiva Mälarkommunen, där vi med öppenhet 
och kreativitet får människor och företag att mötas och växa".  

Visionen är ledstjärnan för kommunens organisation.  

Kungsörs kommuns tre ledord är: 

Öppenhet 

Vi är stolta över vårt Kungsör. Vi uppmuntrar och värnar om varandra med en 
öppen och positiv attityd. Olikhet och mångfald ser vi som en tillgång. Det finns 
möjlighet för alla att vara delaktiga och påverka vår framtida utveckling. 

Kreativitet  

I samverkan får vi saker att hända i ett Kungsör där både människor och företag 
växer.  

I ett kreativt klimat skapar vi engagemang och framåtanda. Långsiktiga lösningar, 
i takt med omvärldens förändring, bidrar till kommunens hållbara utveckling. Här 
tar vi tillvara idéer och kompetenser i en innovativ miljö som skapar fördelar och 
framgång. 

Närhet 

Vår kungliga livsmiljö är valet för den som vill leva hållbart och tryggt i den lugna 
orten eller på landsbygden. Kungsör är en plats där man vill vara. Här är det nära 
till Mälaren, natur och 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. 

Socialförvaltningens verksamhet  
Socialförvaltningens verksamhetsområde är stort. Det består av hjälp och stöd till 
familjer och deras barn och ungdomar, stöd till ensamkommande barn, stöd till 
personer med missbruk eller beroende, äldreomsorg, hälso- och sjukvård, 
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insatser till personer med funktionsnedsättning, arbetsmarknadsinsatser samt 
tillstånds- och tillsynsverksamhet. 
 
Nämnden har också ansvar för förebyggande arbete och inom nämndens 
ansvarsområde finns även deltagande i samhällsplaneringen. 
 
Socialförvaltningen har som uppgift att, utifrån individuella behov, stärka och 
hjälpa personer som behöver stöd, vård eller rehabilitering för att de så 
självständigt som möjligt ska klara sin tillvaro.  

Ledorden öppenhet, kreativitet och närhet ska styra all form av insatser av 
service och vård. 

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.  
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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.  70 9 000 

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

Industrimark (planlagd mark)  30 000 kvm 

 

 
 
 

 
Socialnämndens mål 
 
 
Mål 11 i Agenda 2030 handlar om att planera och utforma bostäder, infrastruktur, 
transporter, återvinning och andra offentliga platser på ett hållbart och säkert sätt. Det 
omfattar också säkrare hantering av kemikalier. En hållbar stadsutveckling bidrar till både 
ekonomisk tillväxt, att minska sociala ojämlikheter i samhället och att bemöta miljömässiga 
utmaningar. Inkludering och delaktighet av personer med funktionsnedsättning i arbetet med 
hållbara städer och samhällen nämns i två av delmålen. Ett hållbart samhällsbygge 
förutsätter arbete med tillgänglighet. Offentlig upphandling är ett bra verktyg i arbetet med 
att nå målet. Med hjälp av kravställning i upphandling kan offentliga aktörer se till att olika 
typer av service, tjänster och produkter håller hög kvalitet och är tillgängliga. En hållbar 
upphandling omfattar inte bara miljöpåverkan utan avser den bredare definitionen av 
hållbarhet som inkluderar den sociala och ekonomiska dimensionen. Samtidigt kan hållbar 
upphandling även omfatta aspekter inom hälsa och politik. 
 

 
 

1. Socialförvaltningens verksamhet ska säkerställa att alternativa 
boendeformer ska erbjudas äldre som önskar det 

 

Nyckeltal/indikatorer Utfall 
2021 

Utfall 2022 Utfall 
2023 
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Trygghetsboende som alternativ ska öka med 20 nya 
platser senast 2024 

   

Antal deltagare på mötesplatser ska årligen öka med 5 
% 

   

 
 

2. Integrerat jämställt och hållbart samhälle 
 

Nyckeltal/indikatorer Utfall 
2019 

Utfall 2020 Utfall 
2021 

Andelen ej återaktualiserade med försörjningsstöd ett år 
efter avslutad insats ska årligen öka med år 2019 som 
utgångsläge 

87 % 76 %  

Antalet personer inom arbetsmarknad och försörjning 
som förflyttas till praktik eller kommer ut i arbete eller 
studier ska årligen öka med 2021 som basår 

   

Socialnämndens verksamhet ska vara jämställd. 
Socialförvaltningen ska därför under 2022 påbörja 
införandet av ett ordinarie arbetssätt som främjar 
jämställdhet, första steg inom myndighetsutövningen 
 

   

 
 

3. Brukares och vårdnadshavares uppfattning av personalens goda 
bemötande ska årligen förbättras med utgångsläge 2020 års resultat 

 
 

Nyckeltal/indikatorer Utfall 
2020 

Utfall 2021 Utfall 
2022 

Vårdnadshavares uppfattning av gott bemötande ska 
årligen öka med år 2020 som basår 
 

90 %   

Andel äldre som uppfattar förtroende för personalen ska 
årligen öka med 2020 som basår 
 

89 %   

Personalen inom OFS förstår brukaren ska årligen öka 
med 2020 som basår 
 

92 %   
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Personalen inom OFS bryr sig om brukaren ska 
bibehållas på 100 % 
 

100 %   

Brukaren känner sig trygg med personalen ska 
bibehållas på 100 % 
 

100 %   
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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 

Skolarbetet gör min nyfiken så jag får lust att lära mig mer.  65% 74% 

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 

 

Socialnämndens mål 
 

 
Mål 4 i Agenda 2030 handlar om att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god 
kvalitet, och att främja ett livslångt lärande för alla. Utbildningen ska också finnas tillgänglig till 
en överkomlig kostnad.  
Att uppnå mål 4 är en viktig grund för god ekonomi, hälsa och jämställdhet i samhället. 
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Möjligheten för elever och studenter med funktionsnedsättning att gå i skolan på jämlika villkor 
som andra är uttalat i två av delmålen. Det handlar om att säkerställa att personer med 
funktionsnedsättning har samma förutsättningar och möjligheter som andra att gå i skolan, utan 
att möta hinder. För att det ska vara möjligt måste utformningen av lokaler, lärmiljö och 
läromedel vara sådan att alla kan ta del av utbildningen. I det ingår att säkerställa att elever och 
studenter får individuellt stöd i god tid och att stödet håller hög kvalitet. Det handlar också om 
att skapa en trygg skolmiljö där alla kan delta utifrån sina förutsättningar. 
För att arbetet med jämlik utbildning ska nå målet måste elever och studenter själva få definiera 
behoven och delta i arbetet. Det är särskilt viktigt att inhämta kunskap från elever med 
funktionsnedsättning eftersom de har särskild kunskap om vad som kan utgöra hinder för 
delaktighet. Arbetet för en inkluderande och likvärdig utbildning för personer med 
funktionsnedsättning gäller hela utbildningssystemet från förskola till högre utbildning. 
Arbetet är också viktigt i relation till ett fortsatt lärande efter avslutad utbildning. Ett livslångt 
lärande ökar möjligheterna att delta i arbetslivet och i samhället i stort. 
 

 
 

4. Socialförvaltningens verksamhet ska vara kunskapsbaserad 
 

Nyckeltal/indikatorer Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Utfall 
2023 

Erbjuda personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden insatser utifrån en individuell 
handlingsplan för snabbaste vägen till egen 
försörjning   

   

Socialförvaltningen ska visa nytänkande och använda 
ny teknik och digitalisering för att utveckla 
verksamheten och arbetsmetoderna, antalet införda 
digitala tjänster ska mätas 

   

Medarbetarnas behov av kompetens för att säkra 
att digitala tjänster kan införas på ett säkert sätt 
ska tryggas, följa antalet medarbetare som har 
grundläggande kunskaper inom digitalisering med 
start 2022  

   

Erbjuda seniorer och personer med 
funktionsvariationer kompetensutveckling så att 
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de kan ta del digitala tjänster, årligen öka med 
2021 som basår 
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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% 
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Nöjd Region-Index - Trygg & säker utomhus på kvällar och nätter, 
medelbetyg (skala 0-10) 

 7.4 

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

Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning i kommunen, antal/100 
000 inv.  

Utgångsläge 23.  

 
 

 

Socialnämndens mål 
 
 
Mål 3 i Agenda 2030 handlar om att säkra hälsosamma liv och att främja välbefinnande för alla. 
Bästa möjliga hälsa är en grundläggande rättighet, inklusive nödvändig hälso- och sjukvård, 
mat och vatten, ren luft och sanitet. Målet rör därför flera faktorer som påverkar hälsan i olika 
skeenden av livet. 
I delmålen nämns bland annat minskad mödradödlighet, förebyggande av drog- och tobaksbruk 
och minskat antal trafikolyckor. 
Personer med funktionsnedsättning skattar sin egen hälsa som sämre än den övriga 
befolkningen i studier av folkhälsan. Ohälsan kan inte kopplas enbart till själva 
funktionsnedsättningen; den är mer omfattande än så. Möjligheterna till en god hälsa och 
välbefinnande måste därför förstås i relation till sådant som hinder för goda levnadsvillkor, 
individuella möjligheter och socioekonomiska eller miljömässiga faktorer. 
För att kunna uppnå mål 3 är det viktigt med tillgänglig allmän hälso- och sjukvård av god 
kvalitet för alla, tillgång till säkra, effektiva och ekonomiskt överkomliga grundläggande 
läkemedel samt vaccin. 
Världens länder måste identifiera och eliminera diskriminering och hinder i hälso- och 
sjukvården samt i habiliteringen och rehabiliteringen. 
 

 
5. Människors möjlighet till inflytande/delaktighet 

 
Nyckeltal/indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Följa att genomförandeplaner är aktuella, 
upprättade tillsammans med brukaren och 
efterlevs, följa genom en granskning/år 

   

Alla beslut ska följas upp inom föreskriven tid 
och minst en gång/år, följa genom årliga 
egenkontroller 

100 %   

Brukarens uppfattning av inflytande/ delaktighet 
ska årligen öka, LSS 

91 %   
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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 två finansiella mål för 
2022 som tar hänsyn till resultat- och investeringsnivåerna. Balansen mellan resultat- och 
investeringsnivå ändras mellan åren och det mycket långsiktiga målet är att över tid 
självfinansiera alla skattefinansierade investeringar i koncernen. 

 

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. 
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Nyckeltal  2022 2025 

Kommunens resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag  1% 2% 

Självfinansieringsgrad av kommunens investeringar  100 % 100 % 

Hållbart medarbetarengagemang HME – Totalindex  82 84 

Heltidsanställda tillsvidareanställda, kommun, andel (%) 
 

 Öka Öka 

 

Socialnämndens mål 
 

 
Mål 8 i Agenda 2030 handlar om att verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk 
tillväxt samt full och produktiv sysselsättning för alla. 
Arbetet med målet innebär att se till att anständiga arbetsvillkor, trygga arbetsmiljöer och 
lika lön för lika arbete gäller för alla människor. 
Ett delmål handlar om full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla. 
Där står det tydligt att detta arbete måste omfatta personer med funktionsnedsättning. 
En viktig förutsättning för delaktighet i samhället är att det ska finnas jämlika möjligheter 
och villkor för alla att ta sig in på arbetsmarknaden. I det ingår att inte bli diskriminerad eller 
trakasserad på grund av funktionsnedsättning. 
En annan viktig förutsättning är möjligheten till stöd, till exempel vägledning, 
arbetsförmedling och yrkes- och vidareutbildning. 
På en hållbar arbetsplats finns det jämlika villkor för alla att utföra arbetsuppgifter och delta 
på möten. För att skapa en arbetsmarknad som är inkluderande för personer med 
funktionsnedsättning behöver arbetet omfatta tillgänglighet, både vad gäller fysiska 
byggnader och andra typer av anpassningar. 
Det kan handla om arbetsplatser, arbetsrum, sociala ytor och andra arbetsmiljöer. Det kan 
också handla om att skapa tillgängliga rekryteringsprocesser, och att tillhandahålla 
tillgängliga interna verktyg och hjälpmedel. 
 

 
 

2. Integrerat jämställt och hållbart samhälle 
 

Nyckeltal/indikatorer Utfall 
2020 

Utfall 2021 Utfall 
2022 

Årligen öka andelen heltidsanställda inom VOO för att 
2024 vara minst 70 %  

52,4 %   

Verka för att erbjuda alla som vill daglig 
verksamhet på heltid  
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6. Socialnämndens budget ska vara i balans genom optimalt 

resursanvändande 
 

Nyckeltal/indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Bokslut +/- 0 (RUR 4 000 tkr) - 448 tkr   

Jämföra utförd tid med beslutad tid för att 
anpassa efter rätt bemanning och rätt kompetens 

Gick inte 
att mäta 
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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 % 
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Andel fossilt bränsle i kommunkoncernen Minska minska 

 

Socialnämndens mål 
 
 
Mål 12 i Agenda 2030 handlar om att se till att våra konsumtions- och produktionsmönster 
är hållbara. Hållbar konsumtion och produktion har betydelse för klimatet och miljön, men 
också för ökad konkurrenskraft, hållbar tillväxt, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och 
minskad fattigdom. Målet visar vikten av att alla har förutsättningar att bidra till hållbar 
utveckling. För att uppnå en hållbar utveckling behöver vi dels bli medvetna om hur varor 
och resurser används, dels börja tänka på nya sätt för att minska våra ekologiska fotavtryck. 
Offentlig upphandling spelar en viktig roll i arbetet med att skapa en mer hållbar 
konsumtion och produktion. Specifikationer i upphandling behöver utgå från samtliga 
dimensioner av hållbar utveckling, genom att ta hänsyn till både användares behov, 
ekonomiska resurser och klimat- och miljöpåverkan. 
 

 
 

7. Socialförvaltningen ska verka för ett hållbart samhälle 
 

Nyckeltal/indikatorer Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Verka för minskat matsvinn i verksamheterna, följa genom 
att mäta/väga överbliven mat under två veckor per halvår 

   

Socialförvaltningens verksamheter ska källsortera allt 
avfall senast år 2020 

100 %   

 

 

Budget  
 

Planering för Socialnämndens resurser  

Socialnämnden ansvarar för att verksamheterna inom nämndens område arbetar med 
systematisk verksamhetsutveckling samt god ekonomisk hushållning. För att klara av god 
ekonomisk hushållning krävs god planering av nämndens resurser. Det finns lagkrav på 
kommunen att ange mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. God ekonomisk 
hushållning uppnås om kommunen kan utföra sin verksamhet väl, kan betala för den och inte 
skjuter på betalningsansvaret på framtiden. Därför ska varje verksamhet ange de mål som är 
av betydelse för god ekonomisk hushållning för verksamhetsåret.  
 
Socialnämndens ansvar är bland annat att fördela nämndens resurser och att fördelningen av 
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resurserna får önskad effekt. I avsnittet finns information kring hur budgetmedel fördelas 
inom Socialnämndens ansvarsområde. 
 
Ekonomi 
Socialnämnden prognosisterar för 2021 ett samlat resultat som visar en budget i balans vid 
årets slut. Dock prognosisterar samtliga verksamhetsområden, Äldreomsorgen, Område för 
funktionsstöd och Individ- och familjeomsorg, inom Socialnämndens ansvar en negativ 
budgetavvikelse vid årets slut. Att Socialnämnden prognosisterar en budget i balans trots att 
verksamhetsområdena inom Socialnämndens ansvarsområde prognosisterar negativ 
budgetavvikelse hänförs till statsbidrag för sjuklöneersättning från 2020, att administrativ 
tjänst inte har tillsats samt att övergripande reserver inte har använts. Detta innebär att 
Socialnämnden går in i verksamhetsår 2022 med för höga kostnadsnivåer och fortsatt arbete 
med åtgärder och effektiviseringar behöver genomföras för en budget i balans 2022. 
 
Socialnämnden övergripande prognosisterar för 2021 en positiv budgetavvikelse på 3 210 tkr 
vilket hänförs till sjuklöneersättningar från 2020, vakant administrativ tjänst samt 
övergripande reserver som inte förväntas förbrukas under verksamhetsåret 2021. 
 
Individ- och familjeomsorg prognosisterar en negativ budgetavvikelse om -951 tkr vilket 
hänförs till största del placeringar och ekonomiskt bistånd. Inom IFO har ett utvecklingsarbete 
startats upp i samverkan med Arbetsförmedlingen var bland annat personer som står långt från 
arbetsmarknaden och uppbär ekonomiskt bistånd kommer få insatser och 
praktik/åtgärdsanställning inom kommunen med förhoppning att kunna ta sig ut på 
arbetsmarknaden och därmed minska kostnaden för ekonomiskt bistånd. Arbete pågår löpande 
med placeringar var dessa utvärderas utifrån om kostnaden får den önskade effekten för dessa 
individer som har insatser. 
 
Äldreomsorgen prognosisterar för verksamhetsåret 2021 en negativ budgetavvikelse på -1 086 
tkr. Den största anledningen till den negativa budgetavvikelsen inom Äldreomsorgen hänförs 
till hemtjänstverksamheten som samlat prognosisterar en negativ budgetavvikelse om cirka 5 
mnkr. Även boendena prognosisterar en negativ budgetavvikelse för verksamhetsåret 2021. 
Inom Äldreomsorgen krävs det fortsatt arbete med både att styra med tid för att få bättre 
effekt inom hemtjänsten samt styra utifrån beläggning och de resursbehoven som 
beläggningen motsvarar inom särskilt boende. Från ett verksamhetsperspektiv så lyfts det 
negativa resultatet inom äldreomsorgen upp av HSO organisationen var det har varit vakanser 
på både personal samt ledning. Samtliga verksamheter inom Äldreomsorgen har mottagit 
statsbidrag för sjuklönekostnader fram till augusti vilket har minskat det negativa utfallet. Ett 
fortsatt behov finns att arbeta vidare med vikarier och när de ska tillsättas inom 
verksamheterna. 
 
Området för funktionsstöd prognosisterar en negativ budgetavvikelse på -427 tkr. Den 
negativa budgetavvikelsen inom OFS hänförs till boende med särskild service var det har varit 
bristande brandskydd på ett gruppboende vilket har inneburit att räddningstjänsten har krävt 
extra bemanning framför allt på natten utifrån ett säkerhetsperspektiv. Dessutom har 
Kungsörs kommun flera elever som inom det fria skolvalet valt skola på sådant avstånd från 
Kungsör att de har behov att bo på LSS-internat för sin gymnasiegång. Det har medfört en 
ökad kostnad för både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Bakgrunden till att 
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eleverna väljer skola på annan ort är ofta en kombination av att skol- och/eller hemsituationen 
inte fungerar. Ett samarbete för att på sikt hitta lösningar på hemmaplan för denna grupp 
pågår. 

 
Socialnämndens budget 2022 

Socialnämndens budget uppgår enligt mål och budget dokumentet för Kungsörs kommun 
2022 med plan 2023-2024 till 260 077 tkr, efter beslutet om mål och budget dokumentet har 
Kommunstyrelsen kompenserat Socialnämnden för ökade kapitalkostnader till följd av 
färdigställande av investeringar och den totala budgetramen för Socialnämnden uppgår 
därmed till 260 129 tkr.  
 
Inför 2022 har medarbetares genomsnittslöner räknats ut per yrkeskategori som finns 
medräknat i budget utifrån antal medarbetare per enhet. Redan fördelat i budget finns Ob-
tillägg för både dag/kvälls personal och ett högre Ob-tillägg för nattpersonal. Budget finns 
avsatt för vikarier till följd av korttidssjukfrånvaro, ca 10 dagar, semestervikarie ca 25 dagar, 
och 2 vikariedagar för introduktion och fortbildningsdagar för ordinarie personal. Dessutom 
ingår semestertillägget för varje medarbetare. För administrativ personal ingår inte ersättning 
för vikarier då administrativ personal ska samordna mellan verksamheterna under 
semesterperioder och vid korttidsfrånvaro. Ersättningen för vårdpersonal inom 
Socialnämnden fördelas enligt nedan: 
 

 
 
 

Socialnämndens budget föreslås fördelas enligt nedan: 

 
 
Totalt har Socialnämndens budget minskat med 242 tkr jämfört med 2021. Minskningen 
hänförs till att Socialnämndens grundram har minskat med 2 000 tkr medan nämnden numera 
får momsersättning för de vårdlokalerna som nämnden hyr, momsersättningen uppgår för 

PERSONALKATEGORI Sem till. OB-till. Sjuklön Sem vik Övrigt Påslag PO

Undersköterska dag/kväll 0,0160 0,1418 0,0280 0,1098 0,0130 0,3086 0,402

Undersköterska natt 0,0160 0,3171 0,0600 0,1098 0,0130 0,5159 0,402

SSK Dag/kväll 0,0160 0,0490 0,0280 0,1098 0,0130 0,2158 0,402

SSK Natt 0,0160 0,1096 0,0600 0,1098 0,1300 0,4254 0,402

Fysio 0,0160 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0160 0,402

AT 0,0160 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0160 0,402

Admin 0,0160 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0160 0,402

Socialnämnden Budget 2021 Budget 2022 Skillnad
Socialnämnd 669 669 0
Socialförvaltning gem. 5 610 4 974 -636
Covid-19 -1 767 0 1 767
IFO 55 952 56 081 129
Äldreomsorg 109 069 109 604 535
OFS 90 838 88 802 -2 036
Budget 260 371 260 129 -242
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2022 till ca 2 258 tkr vilket innebär en nettoökning med 258 tkr. Nedan föreslås fördelning för 
respektive verksamhetsområde inom Socialnämnden: 
 

 

Nämndens budget föreslås vara oförändrad inför budget 2022 och kvarstår på 669 tkr. I 
socialnämndens budget ingår budget för arvoden, fika i samband med sammanträden, 
fortbildning samt omkostnader för nämnden. 
 

 
 
Socialförvaltningen gemensamts budget föreslås att minskas med 636 tkr inför budget 2022 
och uppgår till 4 974 tkr. I budgeten ingår förutom budget för förvaltningschef och dennes 
övergripande kostnader budget för Ungdomsmottagning, Alkoholtillstånd, Föreningsstöd, 
Budget- och skuldrådgivning samt en budget för externa placeringar inom Äldreomsorgen. 
Minskningen av Socialförvaltningen gemensamts budget hänförs till reserver för bland annat 
PC på bordet och externa placeringar utifrån faktiska kostnader. 
 

 
 

Äldreomsorgens budget uppgår till 109 604 tkr för 2022 vilket innebär en ökning med 585 tkr 
jämfört med 2021. Ökningen mellan åren hänförs till bland annat ökade lönekostnader samt 
ny resursfördelningsmodell för Socialnämnden 2022. Från och med den 17 januari 2022 
kommer hemtjänstorganisationen i Kungsörs kommun att förändras och bli tre jämnstora 
organisationer samt att särskilt boende blir fördelat mellan två enhetschefer. Dessa 
förändringar inom Äldreomsorgen innebär att det är stora förändringar i budget jämfört med 
2021. Inom HSO organisationen kommer budgeten förstärkas då två aktivitetssamordanare 
flyttas från områdeschef till rehabiliteringsenheten. Områdeschefens budget kommer även att 
förstärkas genom att gemensammakostnader som enhetscheferna inte kommer ifrån, bland 
annat trygghetslarm och nyckelfritt, belastar områdeschef därav så minskar inte 
områdeschefensbudget lika mycket som HSOs budget ökar. Inom Äldreomsorgens budget 

Socialnämnden Budget 2021 Budget 2022 Skillnad

Socialnämnden 669 669 0
Budget 669 669 0

Socialförvaltningen gem. Budget 2021 Budget 2022 Skillnad

Socialförvaltningen gem. 5 610 4 974 -636
Budget 5 610 4 974 -636

Äldreomsorg Budget 2021 Budget 2022 Skillnad

Gemensamt äldreomsorg 7 157 6 170 -987
Område 1 21 734 14 402 -7 332
Område 2 13 314 14 732 1 418
Område 3 18 109 12 370 -5 739
Ängen/Lärken 15 747 21 662 5 915
Rönnen/Korttids/Natten 15 896 21 182 5 286
HSO 17 062 19 086 2 024
Budget 109 019 109 604 585
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finns det dock fortsatt behov av förstärkning samt fortsatt behov av fördelning av resurs för 
bland annat engångsartiklar och skyddsmaterial. 
 

 
 
Totalt uppgår området för funktionsvariationer, OFS, budget till 88 802 tkr vilket innebär en 
budgetminskning med 2 033 tkr jämfört med 2021. Inom Gemensamt OFS har reserver för 
bland annat PC på bordet och telefoner minskats och har budgeterats utifrån faktiska 
kostnader på samtliga enheter. Dessutom har reserver för övriga kostnader fördelats till 
enheter som har de faktiska kostnaderna. Personlig assistans budget har reducerats utifrån de 
beslut som finns, dock kvarstår det fortfarande en reserv inom personlig assistans utifrån 
ytterligare beslut under löpande verksamhetsår. Budgeten för BMSS 2 har ökat på grund av 
att denna budget tidigare har finansierats via externa intäkter som avslutades i mars 2021. Att 
en extern intäkt har försvunnit är inget som enheten kan påverka och behöver därmed 
finansieras via förstärkt ram. Budgeten inom Socialpsykiatri och bistånd har minskat beror på 
två faktorer, den ena faktorn beror på momsersättning istället för budget medan den andra 
faktorn beror på att stödboende Tallåsgården i princip har upphört och det kvarstår enbart en 
boende. 
 

 
 
Totalt uppgår individ- och familjeomsorgens budget till 56 112 tkr för 2022 vilket är en 
ökning med 159 tkr. Utredningsenheten har inför 2022 fått en budgetförstärkning utifrån det 
behov som finns inom verksamheten Barn och unga. Budgetförstärkningen ska användas till 
att anställa en teamledare inom verksamheten Barn och unga. Utökningen finansieras via 

Funktionsstöd Budget 20201 Budget 2022 Skillnad

Gemensamt OFS 2 912 2 480 -432
Personlig assistans 13 160 12 500 -660

Daglig verksamhet BMSS 15 478 15 553 75

BMSS 1 18 032 18 029 -3
BMSS 2 13 949 14 736 787
Socialpsyk VFF Bistånd 27 303 25 505 -1 798

Budget 90 835 88 802 -2 033

IFO Budget 2021 Budget 2022 Skillnad

Gemensamt IFO 4 885 4 842 -43
Utredningsenheten 22 924 23 621 697
Arbetsmarknad och 
försörjning

19 152 18 441 -711

Öppenvårdsenheten 5 859 6 081 222
EKB 300 300 0

2 833 2 827 -6

Budget 55 953 56 112 159

Förvaltnings-
administration
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effektivisering inom Arbetsmarknad och försörjning där två medarbetare har avslutats inom 
arbetsmarknadsverksamheten då behovet av deras tjänster inte längre finns. 
Budgetförstärkningen inom Öppenvårdsenheten hänförs bl.a. till ökade personalkostnader då 
en enhetschef har tillsatts med högre lön.  
 
Utredningsenheten och Arbetsmarknad och försörjning fick en budgetförstärkning under 2021 
då Utredningsenheten fick 2 000 tkr för placeringar och Arbetsmarknad och försörjning fick 
1 000 tkr för ekonomiska bistånd. Därmed har Socialnämnden gjort de förstärkningar som de 
kan göra varav att ytterligare förstärkningar inte kan finansieras utifrån befintliga resurser 
inom Socialnämndens ansvarsområde. 

Förutom behoven som finns i grundbudgeten idag tillkommer även behov utifrån demografi. 
Den senaste demografiska utvecklingen visar att Kungsörs kommun har 17 nya ärenden inom 
äldreomsorgen varav 7 bedöms få hemtjänst behov i enlighet med tidigare års behovsnivåer. 
Genomsnitt priset för en hemtjänsttagare uppgår till cirka 280 tkr vilket innebär att 
demografiutvecklingen skulle innebära en merkostnad på cirka 1 960 tkr. Dessutom har 
socialnämnden planerat att öppna 12 nya platser på Södergården under 2022 som kommer 
innebära en nettokostnadsökning på 6,2 mnkr. Socialnämnden har mottagit 1 mnkr för att 
öppna dessa platser under 2021 och behöver fortsatt 5,2 mnkr. Merkostnaden för demografi 
samt öppnade av 12 nya platser innebär att Socialnämnden har fortsatt behov av att arbeta 
med att effektivisera sina verksamheter för att kunna uppnå god ekonomisk hushållning då 
detta inte kompenseras för från Kommunfullmäktige. 

Investeringar 

För 2022 uppgår socialnämndens investeringar till 533 tkr och fördelas enligt nedan: 
 

  

Budget 
2022 

Digitala hjälpmedel   
Arbetstekniska hjälpmedel  
  533 

 
Den budget som 2021 beslutades för investeringar i digitala hjälpmedel fick kraftigt reduceras 
för att nå målen om en investeringsnivå på maximalt 10 miljoner kronor i kommunen. De 
belopp som nu återstår är så små att det inte finns möjlighet att investera dessa i projekt som 
ger kostnadseffektiviseringar varför pengarna bör avsättas till digitala hjälpmedel och 
användas utifrån det som bedöms ge de största effektiviseringarna och den största nyttan för 
brukarna oavsett vilket område det berör. Socialnämnden kommer att begära att medel för 
arbetstekniska hjälpmedel ska ombudgeteras till Digitala hjälpmedel i samband med att 
investeringsbudgeten revideras under våren 2022.
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Vår handläggare 
marko.ravlic@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Mål och budget 2022 för Kommunstyrelsen 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa detaljbudgeten för 
kommunstyrelsens egen verksamhet. 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen att 
inkomma med åtgärder för att få en ekonomi i balans för gemensamma 
verksamheterna ekonomi, HR samt kansli. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har kompletterat mål och budget dokumentet 
för kommunstyrelsens egen verksamhet för 2022 med detaljbudget för 
kommunstyrelsens egen verksamhet. I dokumentet framgår förslag på 
fördelning av medel inom kommunstyrelsens egen verksamhet samt vissa av 
utmaningar som kommunstyrelsens egen verksamhet står inför. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Mål och budget 2022 för Kommunstyrelsen 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Marko Ravlic 
Tf. Ekonomichef 

Skickas till 
Kommundirektör 
Controller Margareta Larsson 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-01-21 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/541 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 89 

Organisationsnr 
212000-2056 

Sida 127 (261)

http://www.kungsor.se/


   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

Mål och budget 
2022 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutad 2021-12-XX  

Sida 128 (261)



 
1 

 

Innehåll 
 

Kommunstyrelsens verksamhet ..............................................................................................................2 

Omvärld och framtidsanalys ....................................................................................................................3 

Kommunstyrelsens mål 2022 ..................................................................................................................4 

Ekonomiska förutsättningar och budget .................................................................................................5 

Perspektiven kvalitet, miljö och jämställdhet .........................................................................................6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sida 129 (261)



 
2 

Kommunstyrelsens verksamhet 
Kommunstyrelsens förvaltning har ett brett och omfattande uppdrag inom vitt skilda 
verksamhetsområden. Det består av ovanstående enheter som bland annat ansvarar för det 
interna administrativa stödet i organisationen från kansli-, ekonomi- och HR-avdelningen 
samt kommunikations- och utvecklingsenheten. I förvaltningen organiseras dessutom fysisk 
planering, näringslivsbefrämjande åtgärder samt kultur- och fritidsverksamheten och kost och 
lokalvård. 

Kommunstyrelsen bevakar även de gemensamma verksamheterna i samverkan med andra 
kommuner om exempelvis upphandling och inköp, lön- och pensionsadministration, IT och 
telefoni, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd samt energi- och klimatrådgivning. 
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Omvärld och framtidsanalys 
Befolkningsökningen kommer ställa krav på fler och olika boendeformer kommande åren och 
därför arbetar kommunstyrelsen med detaljplaner för nya bostäder och offentlig service. Det 
ställer också mer krav på service och utbud i kommunen. En del i att utveckla och göra 
Kungsörs kommun mer attraktiv är att rusta upp hamnområdet, bygga en ny förskola, utveckla 
friluftsliv, näringsliv och besöksnäringen. 
 
Utifrån den demografiska utvecklingen kommer Kungsörs kommun behöva fler medarbetare, 
främst inom vård och omsorg. Inom kommunstyrelsens verksamheter ökar antal ärenden och 
kräver handläggning med befintliga resurser därför behöver kommunstyrelsen möjliggöra nya 
arbetssätt med hjälp av digitala lösningar, effektiva processer och samordning mellan 
grannkommunerna och Västra Mälardalens Kommunalförbund är fortsatt viktig för Kungsörs 
kommun. 
 
Kommunstyrelsen ska också samverka och stötta barn- och utbildningsnämnden efter skolans 
önskemål för att uppnå bättre skolresultat.  
 
Valet 2022 påverkar kommunstyrelsens förvaltning på olika sätt.   
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Kommunstyrelsens mål 2022 
Kommunfullmätkige har beslutat om fem mål för verksamheterna inklusive indikatorer. Alla 
fem mål har delats ner till kommunstyrelsen att arbeta med under året. Kommunstyrelsen 
ansvarar för att följa upp och analysera tre av målen vilka är hållbara städer och samhällen, 
goda arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och hållbar konsumtion och produktion. 
Indikatorerna för de mål kommunstyrelsen är ansvarig för att följa upp är angivna i tabellen 
nedan. För hela målbeskrivningen se mål och budget 2022 med plan för 2023-2024 för 
kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsen får besluta om max 7 mål.  

KF-mål Indikatorer KS-mål   

Hållbara 
städer och 
samhällen 

- Invånare totalt, antal 
- Förvärvsarbetande 

invånare 20-64 år, andel 
(%) 

- Industrimark (planlagd 
mark) 

Kommunstyrelsen planerar för ett varierat bostadsutbud 
med goda lekmöjligheter och blandade upplåtelseformer 
samt industrimark i samspel med kommunens 
tillväxtambitioner, 150 bostäder och 30.000 kvm 
industrimark från 2020 tom 2025.  

God 
utbildning 
för alla  

 Det förebyggande arbetet för ungdomar har stärkts 
genom att kultur- och fritid och näringsliv inkluderas i 
arbetet med TSI (tidiga samordnade insatser) för att 
främja ett livslångt lärande från skolan, ut i arbetslivet 
och föreningslivet.  
 

God hälsa 
och 
välbefinnan
de 

 Kommunstyrelsen arbetar med det förebyggande arbetet 
om god hälsa för alla invånare. Utifrån identifierade 
behov av ungas hälsa, uppdraget från framtidsdagen har 
kommunstyrelsen klivit in i arbetet och beslutat om den 
gemensamma handlingsplanen. 

Goda 
arbetsvillkor 
och 
ekonomisk 
tillväxt 

- Kommunens resultat av 
skatteintäkter och 
generella statsbidrag 

- Hållbart 
medarbetarengagemang 
HME – totalindex 

- Heltidsanställda 
tillsvidareanställda, 
kommun, andel (%) 

Kommunstyrelsen stödjer det långsiktiga arbetet med att 
stärka arbetsgivarvarumärket med fokus på att stärka 
medarbetarskapet genom att påbörja arbetet med ett 
gemensamt program för medarbetare. 
 

Hållbar 
konsumtion 
och 
produktion 

- Andel upphandlingar där 
miljökrav ställts på 
leverantör 

- Kommunalt 
verksamhetsavfall 
Utvecklingsnyckeltal 

- Energianvändning lokaler 
för kommunen, 
gradjusterad 

- Andel fossilt bränsle i 
kommunkoncernen 

Kommunstyrelsen har inventerat och identifierat behov 
och områden för hållbart återbruk och har en samlad bild 
av önskat läge som leder till fortsatt arbete inom målet 
hållbar konsumtion och produktion.  

Eget mål för 
KS 

 Kommunstyrelsen stöttar verksamheterna i att öka 
kännedom för och i arbetet mot att motverka våld i nära 
relation. 
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Ekonomiska förutsättningar och budget 
Kommunstyrelsen Bokslut Budget  Budget 
(redovisning i tkr) 2021 2021 2022 

För-
ändring 

          
Nämnd- och styrelseverksamhet 3 638 4 159 4 273 2,74% 
Stöd till politiska partier 458 458 458 0,00% 
Revision 715 631 640 1,43% 
Övrig politisk verksamhet 1 010 1 268 1 268 0,00% 
Delsumma politisk verksamhet 5 821 6 516 6 639 1,89% 
          
Fysisk o teknisk planering 3 037 1 777 1 754 -1,29% 
Näringsliv, info, turistverksamhet 3 261 3 451 3 439 -0,35% 
Gator, vägar 5 999 10 689 10 307 -3,57% 
Parker 5 485 2 248 2 014 -10,41% 
Miljö- och hälsoskydd 5 846 4 073 4 328 6,26% 
Räddningstjänst 7 187 7 070 7 372 4,27% 
Delsumma infrastruktur o skydd 30 815 29 308 29 214 -0,32% 
          
Allmän fritidsverksamhet 1 774 2 207 2 112 -4,30% 
Stöd till studieorganisationer 300 307 311 1,30% 
Allmän kulturverksamhet 1 194 1 260 1 300 3,17% 
Bibliotek 4 955 5 096 5 102 0,12% 
Anläggningar 12 188 12 451 12 695 1,96% 
Delsumma kultur- och fritid 20 411 21 321 21 520 0,93% 
          
Kommunikationer 1 729 1 728 1 731 0,17% 
          
Gemensam verksamhet* 12 210 17 966 18 861 4,98% 
          
Kost och städ, serviceenheten 22 536 22 165 21 915 -1,13% 
          
TOTALT 93 522 99 004 99 880 0,88% 

*I gemensam verksamhet ingår kommunledning, ekonomi, HR, kansli, VMKF, VMMF samt teknisk 
administration 
 
Förändringar jämfört med innevarande års budget: 

Ingen omorganisation har skett inom kommunstyrelsens egen verksamhet inför 2022. De 
största förändringar i budget jämfört med 2021 hänförs till budgettillskott för löneöverhänget 
till följd av 2021 års lönerevision. Efter att kommunfullmäktige beslutade om nämndernas 
ramar för 2021 har kommunstyrelsen beslutat om budgettillskott för kapitalkostnadsökningar 
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var kommunstyrelsen tilldelades 338 tkr för ökade kapitalkostnader till följd av att 
investeringar aktiverades. Minskningen inom serviceenhetensbudget hänförs till att budget 
beror att på vid flytt av verksamhet från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen 
följde även budget för köp av övergripande verksamhet, ekonomi, HR och kansli, vilket har 
nu flyttats till Gemensam verksamhet för att finansiera dessa verksamheter. 

Ekonomiska förutsättningar: 
Kommunstyrelseförvaltningensbudget fördelar sig mellan en ramfinansierad budget och en 
köp- och säljbudget. Inom säljbudgeten återfinns de kommungemensammaverksamheterna 
ekonomi, HR och kansli och inom köpbudgeten återfinns köp av tekniskverksamhet från 
Kungsörs Kommunteknik AB. Den ramfinansierade budgeten övriga verksamheter i tabellen 
ovan. Under 2022 kommer kommunstyrelseförvaltningen föreslå att ekonomi, HR och kansli 
återgår till ramfinansierad verksamhet och därmed återta budget från socialnämnden och barn- 
och utbildningsnämnden som idag betalar för dessa verksamheterna. Anledningen till 
förslaget beror på att kommunstyrelsen ska få bättre koll på sina egna verksamhetskostnader 
samt att det finns otydligheter kring hur fördelningen av verksamhetskostnaderna för 
ekonomi, HR och kansli har fördelats mellan nämnderna. Nuvarande säljverksamheter går in i 
2022 med ett underskott om 1 266 tkr som kommunstyrelsens egen verksamhet under 2022 
måste inkomma med en plan för budget i balans inför 2023. Under 2022 kommer även 
kommunstyrelseförvaltningen att föreslå att budgeten för städ inom serviceenheten fördelas ut 
mellan kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Orsaken till att 
budgeten för städenheten föreslås att flyttas till övriga verksamheter inom Kungsörs kommun 
är för att beställaren av städtjänster ska vara kostnadsmedveten kring vad de beställer och i 
vilken utsträckning. Under 2022 kommer även en utredning att göras kopplat till 
kostverksamhetensbudget göras för att den ska övergå till barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden för nämnderna ska få en bättre kostnadsmedvetenhet och bättre koll på vad 
matportionerna kostar. En annan faktor för utredningen är att med ökad kostnadsmedvetenhet 
så kommer förhoppningsvis även matsvinnet att minska i Kungsörs kommun.  
 
Investeringsbudget  

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022 uppgår till 6 594 tkr. Investeringsbudgeten 
fördelas enligt följande objekt: 

  
Budget 

2022 
    
Belysning Kungsör  
Gc-väg Kungsringen  
Gc-väg Frejgatan/Kung Karl  
Gc-väg Centralvallen  
Gbl utbyte av högtrycksnatrium  
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Gbl utbyte av mätare till egna 
skåp  
Reinvestering asfalt  
Grönytestruktur/träd  
Spår och leder (ej 
Kungsörsleden)  
Upprustning staket hagmarker  
Totalt Kommunstyrelsen 6 594 

 

Efter att Kommunfullmäktige hade fattat beslut om investeringsbudget för 2022 så har 
entreprenörerna höjt sina index med upp till 25 procent inför 2022. Att index har ökat så pass 
kraftigt beror bland annat på kostnadsökningarna på material för att få investeringar på plats 
men även på grund av de ökade drivmedelskostnaderna var HVO har ökat med cirka 6 
kr/liter. Med anledning av de ökade priserna från leverantörerna så anser inte 
kommunstyrelsens byggherre, Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB), att budgeten för GC-
vägarna kommer att hålla. I och med att det kan bli svårt att klara av samtliga GC-väg 
investeringar med indexökningen. Investeringarna i GC-vägar är delfinansierade via 
Trafikverket och om det visar sig att de beslutade medlen för investeringen inte skulle hålla 
behöver detta meddelas till Trafikverket omgående. Reinvestering i asfalt berör både 
gatuvägar och GC-vägar och är en investering som behöver prioriteras då det finns eventuell 
risk för kapitalförstörelse vilket innebär att tidigare investeringar i gatukropp måste bokas om 
till resultaträkningen och kostnads föras direkt och ny gatukropp måste investeras i. Den 
totala kapitalkostnadsökningen för färdigställande av samtliga investeringar ovan beräknas 
uppgå till cirka 350 tkr. Investeringarna i belysning kommer däremot innebära en 
kostnadsminskning då man byter till LED-belysning och får därmed en minskad elkostnad. 
De minskade elkostnaderna kommer dock inte innebära att budgeten för elkostnader kan 
reduceras då de skenande elpriserna i mellersta Sverige har inneburit kraftiga avvikelser i 
november och december. 

Perspektiven kvalitet, miljö och jämställdhet 
 
Kvalitet, miljö och jämställdhet är tre viktiga perspektiv för verksamheterna. 

Kvalitetsarbete handlar om att skapa en verksamhet som ger största möjliga värde för 
medborgaren, brukaren och samhället i stort. 

I vårt arbete utgår vi från de lagstiftade kraven och de mål som politikerna har beslutat om. Vi 
planerar och genomför verksamheten utifrån målen för att sedan analysera och utvärdera både 
resultat och målen i sig. Genom medborgar- och brukarundersökningar, utvärderingar, 
kvalitetsuppföljningar och nyckeltal kommer vi i framtiden arbeta mer systematiskt med 
kvalitets- och utvecklingsarbete inom alla områden med utgångspunkt i den politiska 
styrningen.  
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Genom att synliggöra verksamheten och jämföra våra resultat gör vi det möjligt att lära oss av 
varandra och andra. Vi skapar en grund för ständiga förbättringar. 

Genom medvetenhet kring miljöarbete i våra verksamheter för hållbar utveckling där en 
utgångsunkt är helhetssyn och vi använder Agenda 2030 och den regionala 
utvecklingsstrategin som stöd i arbetet.  

Jämställdhet är en del av organisationens ordinarie verksamhet och jämställdhetsperspektivet  
finns med i all planering, beslutsfattande, genomförande och uppföljning.
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Vår handläggare 
Theres.Andersson@kungsor.se 
Utvecklingsenheten 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Uppföljning av livsmedelsplan 
Förslag till beslut 
  
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 
I Kungsörs kommuns livsmedelsplan som antogs den 6 april 2020 av 
kommunfullmäktige anges att en årlig uppföljning av planen ska 
genomföras. Uppföljningen ska presenteras för kommunstyrelsen. 
Den kommunala livsmedelsplanen har sin utgångspunkt i den regionala 
strategin och har fyra fokusområden: Upplevelsemat, Krismat, Viltmat samt 
Kommunens mat. 
Under 2021 genomfördes aktiviteter inom samtliga fyra fokusområden.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Therés Andersson 
Miljöstrateg 

Skickas till 
Felipe Rivera 
Ida-Maria Rydberg 
Lina Ekdahl 
Therés Andersson 
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Ärendebeskrivning 
Den kommunala livsmedelsplanen har sin utgångspunkt i den regionala 
strategin och har fyra fokusområden: Upplevelsemat, Krismat, Viltmat samt 
Kommunens mat. 
Till respektive fokusområde är kopplat ett antal aktiviteter som ska 
genomföras under de kommande åren. Det har genomförts aktiviteter inom 
samtliga fyra fokusområden under 2021. 

Upplevelsemat 
Tillsammans med Arboga och Köping arrangerade kommunen Matsafari 
den 22 augusti. Syftet var att öka kunskapen om den lokala, närodlade 
maten och ge matproducenter en möjlighet att visa upp sina produkter, 
gårdar och produktionsmetoder. 
De tio gårdar som deltog fick sammantaget 2275 besökare. 
Arrangemanget var uppskattat hos såväl matproducenter som besökare och 
förhoppningen är att kunna fortsätta och utveckla konceptet till kommande 
år. 

Krismat 
Kungsör ingår i ett samarbete med Köping, Arboga och Surahammars 
kommuner och tillsammans med beredskapssamordnare för Västra 
Mälardalens Kommunalförbund så har tidigare en 
kontinuitetshanteringsplan tagits fram för att möta eventuella kriser. Planen 
är anpassad för att matcha respektive kommuns behov. Under 
beredskapsveckan i september informerades om kommunens beredskap 
gällande mat vid eventuella kriser, vilka som kan förvänta sig att få mat vid 
en kris och hur man arbetar med krismatsedeln. 
Under 2022 kommer krismatsedeln att ses över och göras om så att den i 
högre grad blir anpassad till Kungsörs förutsättningar. 

Viltmat 
Kommunen har haft ett första möte med Jägarförbundet för att se över vilka 
olika alternativ som finns för att kunna erbjuda mer viltmat i kommunens 
kök. Området är omgärdat av mycket lagstiftning och det är inte helt lätt för 
en kommun att upphandla vilt. 
I år har närproducerat vilt serverats vid två tillfällen för äldreomsorgen, den 
12 november då viltfärsbiffar stod på menyn och den 18 december då det 
serverades köttfärslimpa på viltfärs.  
Pensionärs- och tillgänglighetsrådet har fått en information om planerna för 
mer vilt på matsedeln. 
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Under 2022 fortsätter arbetet tillsammans med Jägarförbundet för att kunna 
servera en större andel vilt till såväl unga som gamla. Dessutom kommer 
möjligheten att köpa matfisk från Mälaren och Hjälmaren att undersökas 
vidare under 2022. 
Det planeras även för en kortare utbildning om viltmat till 
måltidspersonalen under 2022. 

Kommunens mat 
I samband med Världsmiljöveckan genomfördes informationsinsatser 
rörande matsvinn, kopplingen mat-miljö-klimat samt hur man kan minska 
sin vattenförbrukning.  
När det gäller att minska matsvinnet från kommunens kök så har 
möjligheterna till att sälja överbliven mat undersökts. Ett försök planeras att 
genomföras där i första hand skolans personal får möjlighet att köpa 
matlådor med överbliven mat. Exakt hur detta ska lösas är i dagsläget inte 
klart men förhoppningen är att komma i gång med det under 2022. 
Under 2022 kommer kommunen att ingå i ett regionalt nätverk rörande hur 
man kan minska matsvinnet och en lokal aktivitetsplan kommer att tas fram 
i samband med detta.  
Ett kontinuerligt arbete pågår avseende livsmedelsupphandling. Målet är 
bland annat att få upphandlingen att samverka med hållbara matsedlar. 
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Theres.Andersson@kungsor.se 
Utvecklingsenheten 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Uppföljning av lokala avfallsplanen 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Den lokala handlingsplanen kopplat till avfallsplanen bidrar till att uppnå de 
regionala målen och delmålen som i sin tur har en tydlig koppling till flera 
av de globala målen och några av de nationella miljömålen. 
Handlingsplanen anger att en årlig uppföljning ska delges kommunstyrelsen. 
Vissa delar av handlingsplanen har inte kunnat genomföras då det varit 
förseningar på regional nivå och hos Vafab Miljö. Förseningarna beror 
delvis på covid men framför allt på att avfallsplanen antogs senare än vad 
som planerats från början.  
Då avfallsplanen sträcker sig fram till 2030 så är det ett långsiktigt arbete 
som fortfarande bara är i sin början. Många aktiviteter har genomförts och 
ännu fler påbörjats och förhoppningen är att kunna arbeta i kapp de 
förseningar som uppkommit. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Therés Andersson 
Miljöstrateg 

Skickas till 
Claes-Urban Boström 
Rune Larsen 
Therés Andersson 
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Ärendebeskrivning 

Bakgrund 
I enlighet med Miljöbalken 15 kap 41§ ska varje kommun ha en 
renhållningsordning antagen av kommunfullmäktige. 
Renhållningsordningen består av avfallsplan och föreskrifter. 
Kungsörs kommun har, tillsammans med samtliga kommuner i 
Västmanland samt Heby och Enköpings kommun, ett kommunalförbund 
VafabMiljö som har tagit över ansvaret för den strategiska planeringen av 
frågor kring avfallshantering och de uppgifter som rör insamling och 
behandling av avfall. VafabMiljö har därför ansvarat för framtagande av en 
gemensam avfallsplan för samtliga kommuner. Beslut om antagande av 
planen har fattats av kommunfullmäktige i respektive kommun.  
Avfallsplanen ska bidra till att det avfall som uppstår inom VafabMiljös 
region ska hanteras på ett sådant sätt att förflyttning sker i enlighet med den 
så kallade avfallshierarkin fram till år 2030. Det innebär i korthet att man 
ska bli bättre på att minska mängden avfall och det avfall som ändå 
uppkommer ska återanvändas eller återvinnas i så stor utsträckning som 
möjligt.  
Genom arbetet med att uppnå målen i avfallsplanen bidrar man även till att 
regionala, nationella och globala mål uppnås. 
Ansvaret för genomförandet av åtgärder enligt planen delas mellan 
VafabMiljö och kommunerna.  
För att underlätta och tydliggöra det lokala arbetet har en handlingsplan 
tagits fram för Kungsörs kommuns arbete med aktiviteterna i avfallsplanen. 
Aktiviteterna bidrar till att uppnå de regionala målen och delmålen som i sin 
tur har en tydlig koppling till flera av de globala målen och några av de 
nationella miljömålen.  
Avfallsplanen kommer att följas upp och revideras vid två tillfällen under 
den perioden, år 2022 och 2026. Slutrapportering sker 2030. Utifrån 
revideringarna av planen år 2022 och 2026 kan även den kommunala 
handlingsplanen komma att behöva revideras. 

Lokal uppföljning 2021 
Under året har en rad aktiviteter påbörjats men då vissa av aktiviteterna 
hänger ihop med försenade aktiviteter på regional nivå så har inte allt 
kunnat genomföras så som det var tänkt. Förhoppningen är att kunna arbeta 
i kapp detta under kommande år. ¨ 
I början av 2022 kommer kommunen att ha ett möte med VafabMiljö för att 
bland annat gå igenom handlingsplanens olika delar, diskutera prioriteringar 
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för 2022 och få information om vilka aktiviteter som är aktuella på regional 
nivå. 
Kommunen finns representerad i flera nätverk kopplade till avfallsplanens 
målområden. Ytterligare regionala nätverk förmodas komma i gång under 
2022 och även där kommer Kungsör att vara representerade.  

Nedskräpning 
Under året har flera olika aktiviteter genomförts kopplat till nedskräpning. 
Under våren deltog de flesta av kommunens förskolor i 
Skräpplockardagarna som initieras av stiftelsen Håll Sverige Rent. De drygt 
500 deltagande barnens arbete uppmärksammades under 
Världsmiljöveckan.  
Under Världsmiljöveckan togs de första stegen i ett långsiktigt arbete med 
Runnabäcken, under veckan rensades delar av bäcken från skrot och annat 
avfall. En skräpplockarkväll för allmänheten anordnades för att städa kring 
bäcken. Vid skräpplockarkvällen deltog ett 30-tal personer. Totalt städades 
240 kg skräp bort i och kring Runnabäcken. 
Hållbart friluftsliv uppmärksammades under Världsmiljöveckan och där är 
nedskräpningsfrågan och att inte lämna skräpspår efter sig en viktig del. 
I medborgarundersökningen 2021 återfanns tilläggsfrågor rörande 
nedskräpning. Svaren kommer att användas i det fortsatta arbetet. 
Diskussioner mellan representanter från Kungsörs kommun, Kungsörs 
Kommunteknik, Västra Mälardalens Myndighetsförbund och Polisen har 
förts gällande nedskräpning och dumpning av större mängder av avfall på 
mark som inte ägs av kommunen. Den lagstiftning och de prejudicerande 
rättsfall som finns på området lägger stort ansvar på kommunerna i dessa 
fall, vilket innebär stora kostnader för bortförandet av avfall för kommunen.  

Matsvinn 
Under Världsmiljöveckan lyftes frågan om matsvinn både internt av 
måltidsenheten samt externt till kommunmedborgarna via information på 
hemsidan och i sociala medier.  
Under 2022 kommer en aktivitetsplan kopplat till matsvinn att arbetas fram. 

Kranmärkning 
Kommunens Kranmärkning uppmärksammades även den under 
Världsmiljöveckan, framför allt internt för att påminna alla anställda om att 
inte köpa förpackat vatten i tjänsten. 
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Upphandling 
Ett förslag på lokala direktiv för upphandling har arbetats fram under året 
och är för närvarande ute på remiss. I direktivet läggs stor vikt på cirkulär 
ekonomi och att flytta avfall högre upp i avfallshierarkin. 

Nedlagda deponier 
Under året har arbetet med rapporterna kring de nedlagda deponier som 
finns i kommunen fortsatt. Planen är att ha en åtgärdsplan klar till sommaren 
2022. 

Cirkulär ekonomi 
Diskussioner har förts internt om huruvida det är möjligt att öppna upp 
Fritidsbanken och rödmyran igen. Ingenting är i dagsläget klart och arbetet 
fortsätter med att hitta lösningar för dessa eller liknande verksamheter.
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Vår handläggare 
marko.ravlic@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på revisionsrapport - Granskning av 
investeringsprocessen 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar svar på revisionsrapporten ”Granskning 
investeringsprocessen” som sitt eget 

Sammanfattning 
Kungsör kommuns revisorer har genomfört en granskning av kommunens 
övergripande investeringsprocess. Det huvudsakliga syftet med 
granskningen är att bedöma om kommunens övergripande 
investeringsprocess är ändamålsenligt utformad. Revisionsrapporten visar 
att det finns brister i investeringsprocessen idag och föreslagit åtgärder för 
att få en bättre investeringsprocess. 

Beslutsunderlag 
Granskning av investeringsprocessen 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Rapport på granskning av investeringsprocessen 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Marko Ravlic 
Tf. Ekonomichef 

Skickas till 
Samtliga förtroendevalda revisorer 
Karin Helin Lindkvist, KPMG 
Kommunfullmäktige för kännedom 
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Ärendebeskrivning 
Revisionsrapporten har inkommit med fyra rekommendationer som 
kommunstyrelseförvaltningen avser att besvara hur arbetet ska gå tillväga 
för att genomföra förändringen av investeringsprocessen för att tydliggöra 
den samt att förbättra den. 
 
Nedan är de rekommendationer och åtgärder som 
kommunstyrelseförvaltningen avser att genomföra. 
 
Ta fram riktlinjer och rutinbeskrivning för investeringsprocessen, gärna 
samlat i ett och samma dokument. Instruktioner och krav för utförandet av 
investerings- och driftkalkyler samt slutredovisningar bör ingå tillika 
tydliga beskrivningar av ansvar fördelat mellan styrelser, nämnder, 
tjänstemän och inte minst bolag. Dokumentet bör gälla generellt för hela 
kommunen inklusive kommunala bolag och beslutas av kommunfullmäktige. 
Kommunstyrelseförvaltningen tillsammans med Kungsörs Kommunteknik 
AB håller på att arbeta fram en ny rutin som ska ersätta den tidigare rutinen. 
Kommunstyrelseförvaltningen och Kungsörs Kommunteknik AB är positiva 
till att vid färdigställande av ny rutin att den beslutas av 
kommunfullmäktige. 
 
Upprätta en strategisk lokalförsörjningsplan bl. a. i syfte att underlätta 
prioriteringar och den långsiktiga planeringen av investeringar. Säkerställa 
att alla beslut om investeringar går genom budgetberedningen och beslutas 
i investeringsbudgeten av fullmäktige. Rutin bör finnas för enskilda 
investeringsprojekt som beslutas utanför investeringsbudgeten (till exempel 
akuta investeringar eller reinvesteringar utifrån ram-beslut) för att 
säkerställa korrekt uppföljning och slutredovisning. 
 
Under hösten har en lokalförsörjningsgrupp återupprättats inom Kungsörs 
kommun med representanter från både Kungsörs kommun och Kungsörs 
Kommunteknik AB är representerade. Gruppen diskuterar de behov som 
finns för verksamheterna just nu och fastighetschef på Kungsörs 
Kommunteknik AB har i uppdrag att ta fram en lokalförsörjningsplan. 
Lokalförsörjningsplanen, precis som investeringsplanen, ska vara på 10 års 
sikt och vara en del av budgetberedningen och investeringsbudgeten. 
 
Planera investeringar med en längre framförhållning, gärna en 10 årsplan. 
Arbete pågår med att ta fram en 10 årsplan med både investeringsplan och 
de driftkostnadskonsekvenserna som uppstår till följd av investeringsplanen. 
Driftkostnadskonsekvenser är både ökade kapitalkostnader och ökad övrig 
drift. År 1-3 ska vara säkrare planering av investeringar, 4-5 ska vara hyfsat 
träffsäkert medan 6-10 kommer vara utifrån de behov som verksamheterna 
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ser kommer att finnas då.   
 
Överväga att följa upp ett urval av enskilda investeringsprojekt inom ramen 
för den interna kontrollen i syfte att säkerställa att fastställd rutin efterlevs. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen är positiva till förslaget och kommer att ta 
med detta till arbetet med internkontroll.  
 
Förutom de rekommendationerna som revisionsrapporten har inkommit med 
kommer Kommunstyrelseförvaltningen även att arbeta med att ta fram en 
investeringsplanmall för att lyfta fram vilka investeringar som ska 
genomföras och varför de behöver genomföras.  
Kommunstyrelseförvaltningen tillsammans med Kungsörs Kommunteknik 
AB håller på att arbeta fram en investeringsuppföljningsmall för att bättre 
kunna återrapportera investeringar. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen tillsammans med Kungsörs Kommunteknik 
AB kommer ha ett närmare samarbete kopplat till uppföljning av 
investeringsprojekt som Kungsörs Kommunteknik AB utför åt 
Kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen kommer ha uppföljning av 
investeringsprojekt kopplat till Kommunstyrelsen i samband med 
delårsrapporterna och årsredovisningen. 
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1 Sammanfattning 
 
Vi har av Kungsör kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
övergripande investeringsprocess. 
Det huvudsakliga syftet med granskningen är att bedöma om kommunens 
övergripande investeringsprocess är ändamålsenligt utformad. 
Vår revisionella bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunens 
övergripande process för planering, beslut och genomförande av investeringar inte är 
ändamålsenligt utformad. Bland de tjänstepersoner vi intervjuat finns dock en tydlig 
ambition av att förstärka rutinerna och förbättra arbetet genom hela 
investeringsprocessen, vilket är av stor vikt för att förbättringsarbetet ska nå framgång. 
Vi noterar också att politiken i olika dokument framhåller behovet av en stärkt och 
förtydligad investeringsprocess. 
Vi bedömer att kommunen idag har en bristande framförhållning och struktur i sin 
investeringsprocess, det finns osäkerheter kring vilka regler och riktlinjer som gäller 
och osäkerheter kring roller och ansvar, inte bara inom kommunen utan kanske 
framförallt i förhållandet mellan kommunen och de kommunala bolagen.  
Vi ser ett behov av att förtydliga investeringsprocessen, nya styrdokument behöver tas 
fram och beslutsordningen med tydliga avstämningspunkter kopplat till varje fas i 
investeringsprocessen bör ingå. Ett sådant dokument kan även reglera vilka 
igångsättningsbeslut som ska fattas av nämnd respektive kommunfullmäktige samt hur 
återrapportering och slutredovisning av investeringsprojekt skall genomföras. Regler 
kan sedan kompletteras med praktiska tillämpningsanvisningar, mallar och checklistor. 
Vi ser också ett behov av att förlänga planeringshorisonten i kommunens 
investeringsprocess, gärna upp till 10 år. Ett verktyg för att underlätta en långsiktig 
planering är att formalisera det arbete kring lokalförsörjning som pågår i kommunens 
olika verksamheter i en kommunövergripande lokalförsörjningsplan. 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunen att:  
 

— Ta fram riktlinjer och rutinbeskrivning för investeringsprocessen, gärna samlat i ett 
och samma dokument. Instruktioner och krav för utförandet av investerings- och 
driftkalkyler samt slutredovisningar bör ingå tillika tydliga beskrivningar av ansvar 
fördelat mellan styrelser, nämnder, tjänstemän och inte minst bolag. Dokumentet 
bör gälla generellt för hela kommunen inklusive kommunala bolag och beslutas av 
kommunfullmäktige. 

— Upprätta en strategisk lokalförsörjningsplan bl. a. i syfte att underlätta prioriteringar 
och den långsiktiga planeringen av investeringar.  

— Säkerställa att alla beslut om investeringar går genom budgetberedningen och 
beslutas i investeringsbudgeten av fullmäktige. Rutin bör finnas för enskilda 
investeringsprojekt som beslutas utanför investeringsbudgeten (till exempel akuta 
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investeringar eller reinvesteringar utifrån ram-beslut) för att säkerställa korrekt 
uppföljning och slutredovisning. 

— Planera investeringar med en längre framförhållning, gärna en 10 årsplan. 

— Överväga att följa upp ett urval av enskilda investeringsprojekt inom ramen för den 
interna kontrollen i syfte att säkerställa att fastställd rutin efterlevs. 
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2 Inledning/bakgrund 
Vi har av Kungsör kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
investeringsprocess. Uppdraget har skjutits upp av olika anledningar och har ingått i 
revisionsplanerna för 2019 och 2020 men avlevereras som en granskning ingående i 
2021 års revisionsplan. 
Kommunrevisionen har över tid följt kommunens planering och uppföljning av 
investeringar i kommunen och sina kommunala bolag och har bland annat noterat 
budgetavvikelsen avseende ej genomförda investeringar och oklarheter kring 
förhållandet mellan kommunen och de kommunala bolagen. Kommunens möjlighet till 
styrning av investeringsverksamheten bygger på en väl fungerande 
investeringsprocess med tydliga riktlinjer, uppföljningar och kontroller. 
De förtroendevalda revisorerna bedömer att det kan finnas risk för brister i styrning, 
kontroll och uppföljning av investeringsprojekt och har sett det som väsentligt att 
granska att kommunen har en ändamålsenlig och tillförlitlig investeringsprocess.  

2.1 Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att bedöma om investeringsplaneringen i kommunen är 
ändamålsenlig och om den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig i 
investeringsprocessen.  
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

— Finns dokumenterade och fastställda policy och riktlinjer avseende kommunens 
investeringsprocess? 

— Framgår det tydligt hur kommunens investeringsnivå tas fram? 

— Finns dokumenterade beslutsunderlag där motiv för beslut angivits? 

— Finns mallar för kalkyler och bedöms de kalkyler som används tillförlitliga och 
tillräckliga? 

— Finns ett tillförlitligt planerings- och uppföljningsverktyg för investeringsprojekt? 

— Uppdateras planering- och uppföljningsverktyget löpande? 

— På vilka grunder görs prioriteringar avseende investeringsprojekt? 

— Finns det rutiner för hantering av uppskjutna investeringar? 

— Omfattar riktlinjerna rutiner för hur avvikelser hanteras och följs upp? 

— Finns det en tydlig gränsdragning mellan underhåll- och investeringsutgifter?  

— Finns i kalkylen hänsyn till eventuell kostnadsbesparing/nytta? 

— Finns rutiner för uppföljning och analys av genomförda investeringsprojekt? 

— Finns rutiner för återrapportering av utfall avseende beslutade och genomförda 
investeringsprojekt till politikerna? 
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— Hur hanteras eventuella avsteg från investeringsbudgen som exempelvis 
tilläggsinvesteringar?  

2.2 Avgränsning 
Granskningen avser den övergripande processen för investeringar, som i allt väsentligt 
handhas av kommunstyrelsen. Vi har granskat den budgetprocess som skett inför 2020 
samt den pågående processen inför 2021. Stickprov avseende genomförda 
investeringar avser färdigställda investeringar under 2019 och 2020. Efterlevnad av 
Lag om offentlig upphandling har inte omfattats av granskningen.   

2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om processen för investeringar följer:   

— Fullmäktigebeslut 

— Policys fastställda av fullmäktige 

— Interna riktlinjer och rutinbeskrivningar 

— Allmänna krav på en god intern kontroll 

— Kommunallagens krav på en god ekonomisk hushållning 

2.4 Ansvarig nämnd 
Granskningen avser kommunstyrelsen i Kungsör kommun. 

2.5 Projektorganisation/granskningsansvariga 
Granskningen har utförts av Nils Nordqvist, certifierad kommunal revisor. 

2.6 Metod 

Granskningen har genomförts genom:  

— Dokumentstudier av rutiner, lagar och regler på området.  

— Stickprovsvisa urval avseende genomförda investeringar  

— Intervjuer med berörda tjänstemän. 
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Investeringsprocessen  
 
Kungsör kommun har tagit fram riktlinjer för investeringar i kommunen som fastställts 
av fullmäktige 2016. Dokumentet fokuserar på definitioner av investeringar, av- och 
nedskrivningar, försäljningar med mera. Dokumentet slår också fast att en 
investeringsbudget skall upprättas och beskriver även beslutsprocessen från projektidé 
till färdigställande och slutredovisning. Dokumentet följs dock inte fullt ut i praktiken och 
nya styrdokument skall tas fram inom kommunen. 
Av riktlinjerna framgår att en investeringsbudget skall upprättas och att den skall gälla 
för nästkommande år samt planeras för ytterligare två år. Om ett investeringsprojekt 
sträcker sig över ett eller flera årsskiften ska det enligt riktlinjen framgå av budgeten 
och utgiften för respektive år specificeras på rätt år. 
Även en genomförandeprocess beskrivs i riktlinjen, kortfattat är den enligt nedan: 

— Projektidé från nämnd lämnas till KKTAB från förvaltningschef 

— KKTAB gör en förstudie 

— Nämnden fattar beslut utifrån genomförd förstudie 

— Ekonomienheten sammanställer inkomna investeringsäskanden 

— Kommunstyrelsens budgetberedning prioriterar och lämnar förslag till 
investeringsbudget till Kommunstyrelsen  

— Kommunstyrelsen bereder och lämnar till fullmäktige 
Investeringsprocessen är till vissa delar kopplad till kommunens driftsbudgetprocess 
och de båda processerna löper parallellt. Budgetprocessen följer ett årligt tidsschema 
med målsättning att fastställa den strategiskaplanen i juni månad i fullmäktige. Inget 
tydligt årshjul eller liknande finns framtaget och kommunstyrelsen poängterar i 
budgeten för 2020 att både investeringsprocessen och processen för driftsbudgeten 
måste förtydligas och att målsättningen är att ha ett fastställt beslut om både drifts- och 
investeringsbudget i juni. Kommunstyrelsen skriver: 
”Investeringsprocessen avseende planering, uppföljning och beslutsgång behöver ses 
över och dokumenteras. Jämsides med detta arbete bör processen för framtagande av 
årsplanen ses över för att säkerställa att övergripande ramar beslutas i juni med enbart 
smärre kompletteringar och rättningar under hösten. Det är viktigt att kommunens 
verksamheter kan komma igång med sin verksamhetsplanering under hösten och 
ambitionen är att ha en detaljbudget klar när det nya året börjar. En bättre process 
kommer att möjliggöra en bättre styrning av verksamheten.” 

Arbetet med kommunens budget och årsplan är således inte tydligt dokumenterad med 
det finns en ambition inom kommunen att stärka och förtydliga styrdokument och tydligt 
dokumentera processen. I intervjuer har vi noterat att denna ambition har fått skjutas 
på framtiden då kommunen under 2020 har haft vakanta tjänster både avseende 
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ekonomichef och teknisk chef. Planeringen kommer dock fortsätta under 2021 och har 
redan till viss del inletts av kommunens nya tekniske chef. 
Vi noterar att kommunen de senast två åren fastställt budgeten för kommande år i 
november. Vi noterar också att investeringsbudgeten inte på ett tydligt sätt behandlas i 
det beslut som fullmäktige verkställer. Som beslutsunderlag finns dock en 
”investeringssammanställning” med denna sammanställning innehåller endast 
totalbelopp av investeringarna men inte belopp på enskilda projekt. 
Belopp på individuella investeringsprojekt finns istället i ett liknande dokument som 
används i budgetberedningarna där budgeten bereds. I detta mer detaljerade 
dokument finns belopp på respektive investering och även konsekvenser för driften. I 
sammanställningen framgår mindre investeringar i befintliga anläggningar, 
reinvesteringar i vägar och vägbelysning, fasta belopp för inköp av inventarier till olika 
verksamheter, upprustning av lekplatser, friluftsanläggningar mm.  
Större investeringar ingår inte i planeringen utan beslut kring större investeringar fattas 
vid separata beslut i fullmäktige. Exempelvis ingår inte den nya förskolan vid Kinnekulle 
i kommunens beslutade investeringsbudget. Förskolan planerades att byggas i 
kommunens regi och inte av kommunens dotterbolag. Vi återkommer till samarbetet 
mellan kommunen och de kommunala bolagen rörande investeringsprocessen längre 
fram i rapporten.   
Budgetprocessen pågår mer eller mindre kontinuerligt under året men planeringsfasen 
är kopplad till första halvåret och inleds i Kungsör kommun med en första 
budgetberedning i mars månad där kommunstyrelsens presidium, ordförande i 
nämnderna samt ledande tjänstemän träffas för att diskutera verksamheterna. Man 
inleder med en omvärldsanalys och går igenom vilka förutsättningar kommunen har, 
nya befolkningsprognoser och en återblick på föregående år. Framförallt fokuserar man 
på vilka budgetförutsättningar kommunen har att räkna med framöver och hur detta 
påverkar verksamheten för kommande år.  
Vi har inte tagit del av någon anvisning eller instruktion till budgetansvariga 
tjänstemän inom kommun eller bolag. Inte heller några rutinbeskrivningar som 
förtydligar vilket ansvar förvaltning, nämnd, kommunstyrelse eller bolag har i 
budgetprocessen.  
I denna granskning är fokus på investeringar och inom detta område har processen 
med framtagande av en ny rutinbeskrivning inletts. Det dokument som tagits fram och 
inledningsvis diskuterats med kommunstyrelsen är bra och ett steg i rätt riktning. 
Dokumentet fokuserar på Kungsör KommunTeknik ABs (KKTAB) ansvar, vilket i sig är 
bra men dokumentet behöver kompletteras med kommunens ansvar, dels för 
investeringar som kommunen beställer av KKTAB där KKTAB kommer att äga 
fastigheten och hyra ut till kommunen. Dels för investeringar som genomförs av KKTAB 
men där kommunen kommer stå som ägare när investeringen är genomförd.  
Vi saknar information kring och regler för hur investeringsnivåerna fastställs, i 
kommunen har man de senaste åren haft en investeringsgräns på 10 mnkr, men det är 
oklart hur kommunen har fastställt detta belopp. Vi har dessutom noterat att samtliga 
investeringar som kommunen genomför inte ingår i detta belopp. I granskningen har vi 
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noterat att kommunen fattar löpande beslut om investeringar under året, investeringar 
som inte finns med i den beslutade investeringsbudgeten.  
I instruktionen finns också information kring gränsdragning mellan underhåll och 
investering vilket är bra, informationen är dock inte uppdaterad med de effekter av 
kraven om indelningen av anläggningstillgångar i komponenter vilket påverkar 
bedömningen om en åtgärd kommer påverka drifts- eller investeringsbudgeten.  

3.1.1 Kommentar 
Vi anser, precis som kommunen själv har konstaterat, att investeringsprocessen 
behöver stärkas, inte minst avseende dokumentationen av regelverk och rutiner. Vi ser 
positivt på att kommunen vidtagit inledande åtgärder för att förtydliga processen och vi 
kommer nedan att presentera våra synpunkter och rekommenderar som kommunen 
kan använda i sitt fortsatt arbete med att stärka rutinen. 
 
Vi anser att kommunens investeringsplaner bör göras i ett längre perspektiv än dagens 
tre-fyra år, vi rekommenderar en tidshorisont på 10 år. Osäkerheten ökar naturligtvis 
ju längre fram i tiden prognosen sträcker sig, men det finns ett värde i att planera på 
längre sikt och att lyfta blicken för att se den större bilden och behoven. En längre 
planeringshorisont kräver också bättre underlag kring befolkningsutveckling, 
boendeplanering med mera. Planer på 10 års sikt kommer givetvis förändras och ska 
inte vara huggna i sten. En strävan efter långsiktiga planeringsdokument som över tid 
hålls levande är enligt vår syn önskvärt. 
 
Det är mycket viktigt att samtliga investeringar ingår i investeringsplanen, särskilt 
större investeringar i verksamhetslokaler men även mindre investeringar, till exempel 
sådana initierade av medborgarförslag. Rutin bör finnas för enskilda investeringsprojekt 
som beslutas utanför investeringsbudgeten (till exempel akuta investeringar eller 
reinvesteringar utifrån ram-beslut) för att säkerställa korrekt uppföljning och 
slutredovisning. Gör kommunen bedömningen att separata processer och beslut krävs 
för vissa större investeringar kan dessa processer skötas separat men investeringen 
måste ändå hållas kvar i kommunens eller det kommunala bolagets samlade 
investeringsplanering (investeringsbudgeten). Alla investeringar ska ligga med i 
planeringen, särskilt de investeringar som är omfattande och därmed väsentliga.  
 
Även de mindre investeringar som beslutas under löpande år måste inkluderas i 
investeringsplanen. Tillvägagångssättet borde, för denna typ av förslag till 
investeringar, vara att även dessa investeringar bereds, prissätts och läggs till 
investeringsplanen och lämnas till kommande års budgetberedning för prioritering 
tillsammans med övriga investeringar. Just hur kommunen prioriterar mellan olika 
investeringar blir svår att följa och förstå om beslut fattas löpande och inte i en samlad 
process.  
   
Att förtydliga gränsdragningen och ansvaret i investeringsprocessen mellan kommunen 
och de kommunala bolagen är mycket viktigt då en stor del av de investeringar som 
berör kommunens verksamheter sker i de kommunala bolagen. Det är också viktigt att 
de investeringar som beställs av kommunen men som genomförs av KKTAB och där 
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bolaget också efter byggnationen kommer stå som ägare av anläggningen ingår i 
investeringsbeslutet i kommunen. Detta för att ge en fullständig bild av 
investeringsbehovet i kommunkoncernen samt att även de investeringar som 
genomförs i bolagen kommer påverka kommunens driftsbudget. Vi upplever att det i 
vissa fall finns otydligheter kring vems investeringen är, kommunens eller det 
kommunala bolagets. Bolagens investeringsplaner framgå av respektive bolags 
verksamhetsplan men vi anser att i alla fall totala investeringsnivåer för bolagen bör 
ingår i den investeringsplan som fastställs i fullmäktige. Bolagens upplåningsbehov 
begränsas dessutom av de rullande borgensramarna som årligen fastställs i samband 
med att budgeten beslutas. 
Precis som kommunen anser vi att många av de styrdokument som finns behöver 
uppdateras och förtydligas. Nya tydliga instruktioner och informationer behöver tas 
fram. Vi saknar tydliga rutinbeskrivningar och hur ansvarsfördelningen ser ut. Vem gör 
vad och vilka krav vilar på förvaltningar, nämnder, styrelser och bolag. Vi anser också 
att kommunen kan ta fram instruktioner till tjänstemän inför budgetprocessen som 
förtydligar kraven och förväntningarna på det material som skall tas fram. Bra också 
om man fastställer ett tydligt årshjul för investeringsprocessen. 
Även grundläggande förutsättningar i dokumentationen behöver ses över, inte minst 
information kring hur en anläggningstillgång definieras inom kommunen. I 
nuvarande riktlinjer saknas regler om komponenter och hur dessa påverkar både 
resultat- och balansräkningen. Främsta skillnaden ligger i att större andel av 
underhållsutgifterna skall redovisas som anläggningstillgångar men det finns även krav 
på utrangeringar av kvarvarande restvärden vid utbyte av komponenter. 
Ett samlat dokument som går igenom alla förutsättningar för investeringar samt en 
mer detaljerad rutinbeskrivning kring budgetprocessen för investeringar skulle ur vårt 
perspektiv underlätta och förtydliga processen. Vi ser ett behov av ytterligare förtydliga 
beslutsordningen med tydliga avstämningspunkter kopplat till varje fas i 
investeringsprocessen. Ett sådant dokument kan även reglera vilka 
igångsättningsbeslut som ska fattas av nämnd respektive kommunfullmäktige. Regler 
kan sedan kompletteras med praktiska tillämpningsanvisningar. Som vi tidigare i 
granskningen noterat pågår ett arbete inom kommunen med att ta fram en ny 
investeringspolicy. Ett sådant dokument skulle också med fördel kunna förtydliga 
kraven på investeringskalkyler och slutredovisningar, se mer kring detta i 
efterföljande kapitel. 

3.2 Kartläggning av lokalförsörjningsprocessen 
Ett sätt att stärka arbetet med investeringsbudgeten är en lokalförsörjningsplan eller ett 
liknande planeringsdokument. Lokalförsörjningsplanen är ett väsentligt underlag för att 
göra välavvägda och välplanerade beslut kring renoveringar, till- och ombyggnationer 
eller avveckling av verksamhetslokaler i kommunen.  
Under 2015 genomförde kommunrevisionen en granskning avseende 
lokalförsörjningen i kommunen. I samband med denna granskning konstaterades att 
det pågick arbeten med kartläggning av kommunens lokaler, lokalytor. Vilka lokaler 
som används, vilka som hyrs, vilka som står tomma osv. Revisionen konstaterade 
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också att framförallt de stora verksamheterna inom barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden ser över sina behov av lokaler men att dessa insatser behövde läggas 
ihop till en kommunövergripande lokalförsörjningsplan.  
Revisionen rekommenderade kommunen att genomföra en processkartläggning för 
lokalförsörjningsprocessen i allmänhet och investeringsprocessen kring lokaler i 
synnerhet. Behovet av en förbättrad planering har också lyfts av kommunrevisionen vid 
senare tillfällen i samband med grundläggande granskning. 
Vi kan i samband med denna granskning konstatera att de båda nämnderna fortsätter 
att se över sitt behov av lokaler, både skolan och äldreomsorgen aviserar om 
trångboddhet. Se exempel nedan från kommunens budgetdokument: 
 

— Behovet av förskoleplatser på östra delen av Kungsör återstår. Arbetet med 
detaljplanen för att möjliggöra en utbyggnad i anslutning till Malmberga förskola 
behöver fortsätta. 

— För de yngre barnen inom grundskolan finns det lokalmässigt en liten ”marginal att 
växa i” på både Hagaskolan och Västerskolan. För grundskolans senare årskurser 
är risken stor att lokalerna inte kommer att räcka till efter 2022. 

— För att förstärka möjligheten till kvarboende behövs också ett nytt Trygghetsboende 
med ca 40 platser till 2022. 

 
Vi kan också konstatera att barn- och utbildningsnämnden tagit fram en 
lokalförsörjningsplan specifikt för förskolans lokalbehov inom kommunen, ”Framtida 
behov för förskolan i Kungsörs kommun”. Dokumentet togs fram under hösten 2018 
utifrån ett behov av att utöka förskoleverksamheten.   
 
Det har också i kommunen funnits en lokalförsörjningsgrupp som arbetat med att 
planera och analysera kommunens behov av verksamhetslokaler och följaktligen även 
kommunens investeringsbehov. Gruppen har dock inte träffats under den senaste tiden 
då fastighetschefstjänsten i kommunen varit vakant. Gruppen har enligt uppgift haft en 
beredande funktion i fastighetsfrågor i kommunen och försett politiken med underlag till 
exempelvis investeringsbudgeten. Gruppen har inte genererat någon 
kommunövergripande lokalförsörjningsplan under den tid den varit aktiv. 

3.2.1 Kommentar 
 
Kommunen har mål om att öka invånarantalet, invånarantalet har också ökat under de 
senaste åren. Detta ger genomslag, i alla fall på sikt, på kommunkoncernens 
investeringar i exempelvis skolor, äldreboenden eller andra kommunala anläggningar 
vilket märks i verksamhetens kommentarer som presenterades ovan. I en 
expanderande kommun är vikten av långsiktig planering än mer betydelsefull.  
 
En utökning av verksamhetslokaler är kostsam varför det är av stor vikt att ha kontroll 
över planerade investeringar i tid. Finansieringsfrågor är också en fråga som bör 
planeras över tid, ska investeringarna lånefinansieras eller ska resultaten som uppnåtts 
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under åren räcker till kommande investeringar är en fråga som bör lyftas i planen vilken 
också med fördel kan kompletteras med en lika långt framskriven balansräkning. 
Planeringen bör vara gemensam för kommunen och bolagskoncernen då även 
bolagens investeringar påverkar kommunen via ökade driftskostnader och ibland 
förändrade borgensåtaganden.  
 
Vi ser positivt på att kommunens lokalförsörjningsgrupp återupptar sitt arbete så snart 
som möjligt. Vi kan också konstatera att det sker en hel del planering och analysarbete 
rörande lokalbehov i kommunens olika verksamheter. Detta arbete resulterar dock inte 
i några kommunövergripande styrdokument, policys eller planer.  Vi rekommenderar 
kommunen, precis som vi gjort i tidigare granskningar, att sammanställa det 
planeringsarbete som de facto pågår i kommunens olika verksamheter till en central 
lokalförsörjningsplan som gäller kommunkoncernen i sin helhet. Vi bedömer att detta 
på ett tydligt sätt skulle bidra till en mer ändamålsenlig lokalförsörjningsprocess som i 
förlängningen stärker investeringsprocessen.  

3.3 Blanketter och mallar 
Idag är rutinen kring investeringar i kommunen att de initieras av respektive förvaltning 
som ger en investerings idé till KKTAB som gör en förstudie (beräkning av pris tid mm 
utifrån standardiserade nyckeltal inom branschen). Förstudien lämnas till förvaltningen 
för nämndbeslut. Väljer nämnden att gå vidare med investeringen lämnas förstudien till 
ekonomienheten som sammanställer underlag till budgetberedningen. Hur denna 
förstudie skall se ut och vad den skall innehålla har det inte historiskt funnits några krav 
på och det finns inga kommunövergripande mallar eller andra instruktioner där dessa 
krav förtydligas. Vi noterar dock att kommunen och KKTAB ser över processen och i 
samband med detta ser man också över hur förstudier skall utformas och hur de skall 
sammanställas inför budgetberedningen. 

3.3.1 Kommentar 
Vi rekommenderar kommunen att ta fram formella mallar som ska gälla för alla 
investeringar i kommunen. Det är bra för både tjänstemän och framförallt politiken om 
alla förstudier följer samma mall och presenterar information på samma sätt. 
Blanketterna bör inkludera kalkyler avseende såväl investeringsbudget som driftkalkyl. 
Instruktioner för vilka underlag som förväntas ligga till grund för investeringskalkylen 
bör också finnas, endera i blanketten eller i annat styrdokument. Krävs det till exempel 
att markundersökningar eller offertförfrågningar ligger till grund för kalkylerna eller 
räcker det med att de är baserade på nyckeltal inom branschen.  
Saknas instruktioner kring hur kalkylerna skall tas fram blir kommunen beroende av 
tjänstepersonernas bedömning för att hitta rätt nivå på insatsen för olika projekt. För 
mindre insatser och investeringar som är enklare att beräkna kan detta vara tillfyllest 
men vid större eller mer komplexa investeringar behövs djupare analyser och i vissa 
fall markundersökningar eller andra åtgärder för att nå korrekta uppskattningar och 
kalkyler.  
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Ett övervägande kan också vara att inkludera prioriteringsskäl i 
förstudien/investeringskalkylen som kan ge politiken bättre underlag för sina 
prioriteringar och beslut. Kan till exempel röra sig om att investeringen i fråga bör 
prioriteras då den krävs för att undvika kapitalförstöring, har kort pay-offtid eller att 
lokalanpassningar krävs på grund av förändrat arbetssätt eller arbetsmiljö eller andra 
skäl. 

3.4 Uppföljning 
Investeringsbudgeten i kommunen löper idag över 4 år och är huvuddokumentet i 
planeringen men som vi konstaterade tidigare i rapporten ingår inte alla investeringar 
som genomförs i kommunen i denna planering (se kapitel 3.1). Som underlag till de 
olika investeringarna i planen ska finns förstudier men dessa följer inte alltid samma 
mall.  
Den politiska behandlingen avseende uppföljning av investeringar sker i huvudsak i 
samband med delårsrapport och årsredovisning. Uppföljningen i kommunens 
delårsrapport saknar information om investeringarnas budget eller kommentarer kring 
budgetavvikelser, förseningar eller annan information. I kommunens årsredovisning 
presenteras dock investeringarnas utfall med budget och kommunen kommenterar 
också större avvikelser.  
Individuella investeringsprojekt skall enligt gällande ”Riktlinjer för investeringar” 
slutredovisas hos kommunfullmäktige och den styrelse/nämnd som fattat slutligt beslut 
om genomförande av investeringen. Det förslag till uppdaterade investeringsrutin som 
tagits fram av kommunen föreslår återrapportering, utöver delårsredovisning och 
årsredovisning, vid budgetavvikelser överstigande vissa procentsatser. Den nya rutinen 
behandlar i första hand hanteringen av investeringsprojekt som genomförs i bolagens 
rutin med återrapportering till det kommunala bolagets styrelse.  

3.4.1 Kommentar 
Vi anser att uppföljningen av investeringar i kommunen behöver stärkas ur ett antal 
aspekter. Den i våra ögon största bristen är avsaknaden av en aktuell lista över vilka 
investeringsprojekt som godkänts. Detta är ett resultat av att planering och beslut av 
investeringsprojekt i många fall sker utanför investeringsbudgeten. Detta försvårar 
systematisk uppföljning och risken att uppföljning av investeringar inte genomförs som 
tänkt. 
Även i denna del av investeringsprocessen bedömer vi att kommunen behöver besluta 
om tydligare regler. Vi har tagit del av de nya rutiner som tagits fram i kommunen (ej 
ännu formellt fastställda) och anser att de i stort är bra. Dock behöver de anpassas för 
de situationer då investeringarna inte genomförs i bolagens regi vilket är en 
utgångspunkt i dessa planer.  
Formell uppföljning sker, som nämndes ovan i delårsbokslut samt i årsredovisningen, 
denna återrapportering behöver stärkas, främst i delårsrapporten där budgetavvikelser 
och analyser över pågående investeringar saknas. Vidare anser vi att kommunen bör 
ta fram blanketter för slutredovisning av enskilda investeringsprojekt till politiken. Detta 
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i syfte att säkerställa att investeringar handhas på ett likartat sätt och att 
återrapportering blir likriktad och tydlig för politiken. 

3.5 Stickprov av genomförda investeringar 
 
Som en del i granskningen har vi genomfört kontroller av beslut och uppföljning av ett 
antal investeringsprojekt. Detta för att undersöka vilka investeringskalkyler och andra 
underlag som ligger till grund till beslut och även i vilken utsträckning investeringar del- 
och slutredovisas.  
 
Flera av investeringarna vi tittat på ingår inte i kommunens ordinarie 
investeringsbudget, inte minst den största investeringen vi tittat på, den nya förskolan 
på Kinnekulle (Paletten). Det är också i vissa fall svårt att förstå beräkningsunderlagen 
för investeringarna, i detta fall är Kinnekulle förskola ett positivt exempel där vi 
bedömer investeringskalkylen som bra och tydlig. Det är ibland svårt av beslut att 
förstå om investeringen är kommunens eller de kommunala bolagens, vissa 
investeringar står under bolagets investeringsbudget men avser investeringar som 
kommer ägas av kommunen. Vidare har vi noterat att en av de utvalda investeringarna 
inte följts upp och återrapporterats efter det att den avslutats, detta har dock skett för 
övriga granskade investeringar.  
 
En summering av de stickprov vi tagit är således att de i vissa fall bekräftar den 
problematik vi beskrivit tidigare i rapporten men att många investeringar givetvis 
genomförs på ett bra sätt trots avsaknad av tydliga regler och riktlinjer.  
 

4 Slutsatser och rekommendationer 
Vår samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunens övergripande 
process för planering, beslut och genomförande av investeringar inte är ändamålsenligt 
utformad. Bland de tjänstepersoner vi intervjuat finns dock en tydlig ambition av att 
förstärka rutinerna och förbättra arbetet genom hela investeringsprocessen, vilket är av 
stor vikt för att förbättringsarbetet ska nå framgång. Vi noterar också att politiken i olika 
dokument framhåller behovet av en stärkt och förtydligad investeringsprocess. 
Vi bedömer att kommunen idag har en bristande framförhållning och struktur i sin 
investeringsprocess, det finns osäkerheter kring vilka regler och riktlinjer som gäller 
och osäkerheter kring roller och ansvar, inte bara inom kommunen utan kanske 
framförallt i förhållandet mellan kommunen och de kommunala bolagen.  
Vi ser ett behov av att förtydliga investeringsprocessen, nya styrdokument behöver tas 
fram och beslutsordningen med tydliga avstämningspunkter kopplat till varje fas i 
investeringsprocessen bör ingå. Ett sådant dokument kan även reglera vilka 
igångsättningsbeslut som ska fattas av nämnd respektive kommunfullmäktige samt hur 
återrapportering och slutredovisning av investeringsprojekt skall genomföras. Regler 
kan sedan kompletteras med praktiska tillämpningsanvisningar, mallar och checklistor. 
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Vi ser också ett behov av att förlänga planeringshorisonten i kommunens 
investeringsprocess, gärna upp till 10 år. Ett verktyg för att underlätta en långsiktig 
planering är att formalisera det arbete kring lokalförsörjning som pågår i kommunens 
olika verksamheter i en kommunövergripande lokalförsörjningsplan. 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunen att:  
 

— Ta fram riktlinjer och rutinbeskrivning för investeringsprocessen, gärna samlat i ett 
och samma dokument. Instruktioner och krav för utförandet av investerings- och 
driftkalkyler samt slutredovisningar bör ingå tillika tydliga beskrivningar av ansvar 
fördelat mellan styrelser, nämnder, tjänstemän och inte minst bolag. Dokumentet 
bör gälla generellt för hela kommunen inklusive kommunala bolag och beslutas av 
kommunfullmäktige. 

— Upprätta en strategisk lokalförsörjningsplan bl. a. i syfte att underlätta prioriteringar 
och den långsiktiga planeringen av investeringar.  

— Säkerställa att alla beslut om investeringar går genom budgetberedningen och 
beslutas i investeringsbudgeten av fullmäktige. Rutin bör finnas för enskilda 
investeringsprojekt som beslutas utanför investeringsbudgeten (till exempel akuta 
investeringar eller reinvesteringar utifrån ram-beslut) för att säkerställa korrekt 
uppföljning och slutredovisning. 

— Planera investeringar med en längre framförhållning, gärna en 10 årsplan. 

— Överväga att följa upp ett urval av enskilda investeringsprojekt inom ramen för den 
interna kontrollen i syfte att säkerställa att fastställd rutin efterlevs. 

 
 

 
KPMG, dag som ovan  
 
 
Nils Nordqvist       Karin Helin-Lindkvist 
Granskningsledare       Kundansvarig 
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Sektionen för planering säkerhet och miljö 
Charlotte Löfgren 
 
 

Miljödepartementet 

103 33 Stockholm 

En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för 

kommuner och producenter  

Sammanfattning 

• Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) poängterar vikten av ett fullständigt 

producentansvar för förpackningar. 

• Införande av fastighetsnära insamling ser SKR som positivt, men att det finns 

praktiska svårigheter med att kravet gäller samtliga fastigheter utan möjlighet 

till avsteg.  

• SKR avstyrker förslaget av en rad skäl.  

• SKR bedömer att det är en stor osäkerhet kring full kostnadstäckning för 

samtliga kommuner men även att den korta införandetiden kan bli 

problematisk för de kommuner som står långt ifrån att organisera ett nytt 

insamlingssystem.  

• Kravet på utsortering kan medföra svårigheter i bebyggd miljö och i 

promemorian saknas det en risk- och konsekvensanalys av de fysiska och 

stadbyggnadsmässiga följderna av den ändrade avfallshanteringen samt vilka 

konsekvenser den innebär för kommunernas hantering av bygglov och 

detaljplaner. 

• SKR anser att införande av fastighetsnära insamling borde underlättas genom 

att mindre anläggningar för avfallshantering, där så är lämpligt, 

bygglovsbefrias.   

• Kommunerna måste ha rådighet att i större utsträckning kunna påverka 

insamlingssystem och göra avvägningar gällande servicegrad. 

• Eftersortering borde tillåtas i större utsträckning, då den har möjlighet att lösa 

en del av de problem som finns med att tillskapa fastighetsnära insamling. 

Eftersorteringstekniken ger en stor möjlighet att öka mängden 

förpackningsmaterial som kan återvinnas. 

• Definitionen för samlokalisering borde omfatta mindre verksamheter som 

bedrivs i bostadshus och inte begränsas till att det ska vara i samma 

avfallsutrymme och i ett flerbostadshus. 

• SKR ställer sig positivt att insamling ska ske fastighetsnära men att det borde 

vara en grundprincip som går att göra avsteg från när så är motiverat. 

• Insamling av udda förpackningsslag som trä, keramik och textil på 

återvinningscentral borde vara tillräcklig servicegrad.  

• Tiden för ansvarsövergång är orimligt kort och det är en brist att 

dispensmöjlighet för införande av insamlingssystem saknas. 

• Det finns ett antal problem med förslaget gällande insamling på allmän plats; 

vad som avses med allmän plats, vem som har rådighet över platsen, hur en 
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fungerande utsortering av förpackningar ska kunna åstadkommas och vad 

ersättningen ska baseras på.  

• Konsekvenserna för den kommunala miljötillsynen har inte utvecklats i 

promemorian.  

 

Förbundet synpunkter 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) poängterarar vikten av ett fullständigt 

producentansvar för förpackningar och är ytterst måna om att det finns kvar och 

utvecklas för att stärka den cirkulära ekonomin. SKR är positiva till fastighetsnära 

insamling under förutsättning att det är praktiskt möjligt. Finansieringsfrågan måste 

lösas innan det kan bli aktuellt att förändra förpackningsinsamlingen.  

Dagens system för insamling av förpackningsavfall 

Brister i dagens insamling (7.2) 

Det konstateras i promemorian att en stor andel av återvinningsstationerna i dagens 

insamlingssystem för förpackningsavfall, på grund av problem med bygglov eller 

oenighet om ersättning, kommit att placeras där mark relativt enkelt har kunnat 

upplåtas, såsom på vändplaner och parkeringsplatser vid köpcentrum. 

Problembeskrivningen är högst relevant varför det får ses som anmärkningsvärt att 

problemen med bygglov, vilket får antas i de flesta fall handla om planstridiga 

anläggningar och grannar som överklagar, inte har analyserats vidare. Promemorian 

saknar helt resonemang kring hur de nya kraven kan åtgärda problemen med 

bygglovgivningen. Tvärtom skulle de nya kraven öka problemen med bygglov 

eftersom befintliga ÅVS:er som har bygglov, och i vissa fall särskilt framtagna 

detaljplaner, förväntas ersättas med fler nya insamlingsplatser både på kommunal och 

privat mark.   

Överväganden och förslag 

Utsorteringskrav för förpackningsavfall (9.3) 

Undersökningar visar att närhetsfaktorn är avgörande till att sortera mer, men 

sortering i separata fraktioner är ingen garanti till att materialet blir rättsorterat och 

håller en hög kvalitet.  

Att utöka den fastighetsnära insamlingen kan medföra svårigheter i befintlig miljö, då 

måste det finnas utrymme till avsteg från krav på separat insamling av materialslagen 

samt en längre införandetid bör tillåts i vissa delar. För ägare av flerbostadshus nämns 

som en konsekvens av de nya kraven ett behov av att investera i utrymmen för 

fastighetsnära insamling. De krav på avfallsutrymmen i Plan- och bygglagen (PBL) 

som hänvisas till i promemorian gäller vid nybyggnad-, ombyggnad och vissa 

ändringar men däremot inte på befintliga byggnader. Det är heller inte säkert att 
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gällande detaljplaner medger den typ av byggnadsåtgärd som kan behövas för att på 

ett lämpligt sätt möjliggöra för en avfallshantering med fullständig källsortering på 

fastigheten. Vid nybyggnad och när nya detaljplaner tas fram finns helt andra 

möjligheter att ställa krav på avfallshanteringen än vad som är möjligt i befintliga 

tätbebyggda miljöer. Promemorian saknar en analys av de fysiska och 

stadsbyggnadsmässiga konsekvenserna av kraven i form av de ny-, till- eller 

ombyggnader som kan krävas för att rymma den föreslagna utsorteringen. Det saknas 

även en analys av riskerna att det utrymme som krävs för att möjliggöra 

avfallshantering inte går att ordna inom ramen för gällande detaljplan. I de fall 

detaljplaner måste ändras kommer det att innebära tid och kostnader som inte står i 

rimlig proportion till nyttan. Det bör vara en förutsättning för avfallshanteringen att 

den går att lösa inom befintliga detaljplaner eftersom konsekvenserna av kraven 

annars blir oöverblickbara.      

Kommunerna måste ha rådighet att påverka val av insamlingssystem och avvägning 

av servicegrad. Som promemorian konstaterar så har kommunerna ett starkt 

ekonomiskt incitament att maximera utsortering av förpackningar. Men ett system är 

inte starkare än sin svagaste länk och för att utsorteringen ska öka är det även viktigt 

att skapa en acceptans för systemet hos invånarna, annars minskar sorteringsviljan och 

systemet nyttjas inte fullt ut. Här spelar kommunerna en avgörande roll att skapa ett 

insamlingssystem som faktiskt nyttjas. Då kommunerna ansvarar för att ta fram 

avfallsplaner så bör de kommunala avfallsplanerna vara styrande i bedömningen över 

vilka som är de effektivaste sätten att få en hög insamlingsgrad av 

förpackningsmaterial.    

Flera kommuner och fastighetsägare har gjort kostsamma investeringar för att lösa 

insamling av avfall på ett smidigt sätt för hushållen. Insamlingssystem, som 

exempelvis sopsugssystem, med möjlighet till insamling av en blandfraktion för 

eftersortering måste kunna fortsätta nyttjas om det eftersorterade materialet motsvarar 

de kvalitetskrav som ställs av producentansvarsorganisationerna. 

Eftersorteringstekniken ger en stor möjlighet att öka mängden förpackningsmaterial 

som kan återvinnas. Den begränsar även vilka materialslag som kan blandas, vilket 

hindrar till exempel en blandfraktion med glas.  

SKR menar att eftersortering borde tillåtas i större utsträckning, då den har möjlighet 

att lösa en del av de problem som finns med att tillskapa fastighetsnära insamling, då 

tonersättningen ska baseras på kvalitetskriterier. Här finns det möjligheter till teknisk 

utveckling som kan leverera ett material med samma höga kvalitet som om materialet 

sorterats direkt vid källan. Om en förpackningsfraktion som eftersorteras kan uppvisa 

samma eller högre kvalitetskrav som särsortering borde inte förfarandet vara 

dispensbelagt. SKR ser att en lösning skulle kunna vara att 

eftersorteringsanläggningar, som kan uppvisa att eftersorterat material uppnår ställda 

kvalitetskrav, godkänns som en del av ett insamlingssystem av Naturvårdsverket. En 

sådan lösning skulle minska osäkerheten över att få ett undantag och den 
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administrativa bördan jämfört med ett dispensförfarande. Det är enbart om 

eftersorterat material uppvisar sämre kvaliteten, men ändå är det som möjliggör 

utsortering av förpackningar i de fall det annars skulle vara svårt att få till en annan 

lösning, som kommunen ska söka dispens hos Naturvårdsverket.   

Förslaget om förtydligande rörande utsortering vid matserveringar (9.3.1) 

SKR tillstyrker att kravet på utsortering av förpackningsmaterial vid matserveringar 

förtydligas. Själva förslaget ligger i 3 kap. 4 d i Avfallsförordningen och ett alternativ 

skulle vara att kravet enligt 3 kap. 4 c förtydligas. 

Ett kommunalt insamlingsansvar (9.5) 

Kommunal insamling av förpackningsavfall från hushåll och vissa verksamheter 

(9.5.1) 

Enligt förslaget ska kommunen ansvara för hämtning av förpackningsmaterial hos 

mindre verksamheter som är lokaliserade i flerbostadshus och som delar 

källsorteringsutrymme med hushållen. Med denna begränsning går stor del av 

samordningsvinsten förlorad då det i många befintliga fastigheter samt i majoriteten 

av nybyggnationer byggs separata avfallsutrymmen för hushåll och verksamheter i 

samma fastighet. För de verksamheter som bedrivs i småhus gäller inte förslaget, 

vilket är ologiskt. SKR anser att definitionen för samlokalisering borde omfatta 

mindre verksamheter som bedrivs i bostadshus och inte begränsas vid att det ska vara i 

samma avfallsutrymme och i ett flerbostadshus. Kommunerna ska ha möjlighet att 

meddela avsteg från det kravet om så finns skäl.   

Kommunernas ansvar ska upphöra när förpackningsavfallet överlämnas till en 

godkänd producentansvarsorganisation (9.5.2) 

Det ställs krav på en omlastningsplats per kommun där överlämnande av material ska 

ske till producenterna. Enligt förslaget finns inget hinder för att kommuner samarbetar 

kring omlastningsstationer i kommunalförbund, förslaget borde rimligtvis även 

omfatta kommunala avfallsbolag. SKR anser att det även borde finnas en möjlighet 

för kommuner som inte ingår kommunalförbund eller avfallsbolag kunna 

överenskomma att samarbeta genom avtal kring omlastningsstationer om det medför 

samordningsvinster och producentansvarsorganisationen inte motsätter sig det.  

För de kommunerna som nyttjar optisk sortering innebär det att avfall först ska 

transporteras till eftersorteringsanläggningen, vilken kan vara belägen i en annan 

kommun, för att sedan transporteras tillbaka till respektive kommuns 

omlastningsstation. Det borde finnas en möjlighet att genom överenskommelse med 

producentorganisationen lämna ifrån sig materialet till producenterna i anslutning till 

eftersorteringsanläggningen, i stället för att transportera materialet längre än 

nödvändigt.  
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Kommunerna ska enligt förslaget överlämna den mängd förpackningsmaterial som 

motsvarar producentansvarsorganisationens marknadsandel, SKR anser att det måste 

förtydligas att det är den procentuella fördelningen av insamlat förpackningsmaterial 

som ska överensstämma med producenternas marknadsandel. Kravet på kommunerna 

att så långt som möjligt lämna förpackningsavfall till respektive 

producentansvarsorganisation i en mängd som motsvarar 

producentansvarsorganisationens marknadsandel är orealistiskt.   

Utformning av den kommunala insamlingen (9.6) 

Fastighetsnära insamling (9.6.1) 

SKR ställer sig positivt att insamling ska ske fastighetsnära men att det borde vara en 

grundprincip som går att göra avsteg från när så är motiverat. Det finns en rumslig 

begränsning i urbana miljöer och en logistisk utmaning i glesbygd. Fastighetsnära 

insamling ska vara huvudregeln men avsteg måste vara möjligt där kommunen kan 

visa att det är oskäligt av praktiska, miljömässiga eller ekonomiska skäl. Som SKR 

nämnt under 9.3 i detta yttrande bör det vara kommunen som har rådighet att bedöma 

vilken grad av service som är bäst lämpad inom sin kommun, om kommunen kan 

uppvisa en hög utsorterings- och insamlingsgrad.  

SKR anser att införande av fastighetsnära insamling borde underlättas genom att 

mindre anläggningar för avfallshantering, där så är lämpligt, bygglovsbefrias. Detta 

gäller för åtgärder som omfattar både småhus och flerbostadshus.      

Utrymmen i flerbostadshus (9.6.2) 

De krav på avfallsutrymmen i Plan- och bygglagen (PBL) som hänvisas till i 

promemorian gäller vid ny- och ombyggnation och vissa ändringar, däremot inte på 

befintliga byggnader. Det är heller inte säkert att gällande detaljplaner medger den typ 

av byggnadsåtgärd som kan behövas för att på ett lämpligt sätt möjliggöra för en 

avfallshantering med sex till sju fraktioner på fastigheten. Vid nybyggnad och när nya 

detaljplaner tas fram finns helt andra möjligheter att ställa krav på avfallshanteringen 

än vad som är möjligt i befintliga tätbebyggda miljöer. Promemorian saknar en analys 

av de fysiska och stadsbyggnadsmässiga konsekvenserna av kraven i form av de ny-, 

till- eller ombyggnader som kan krävas för att rymma de planerade fraktionerna vilket 

utgör en stor brist i underlaget.   

I promemorian föreslås att bestämmelsen i 3 kap. 4 a § Avfallsförordningen ska tas 

bort, eftersom den inte behövs när ansvaret övergår till kommunerna som har 

föreskriftsrätt. Kommunens möjlighet till föreskriftsrätt har i praxis inte kunnat 

användas för att tvinga fram ombyggnation eller motsvarande åtgärder. Vilka 

möjligheter som finns att genom tillsyn tvinga fram möjligheter till sortering för 

hushållen hos en enskild fastighetsägare är inte fullständigt prövat men under alla 

omständigheter ett omständligt förfarande.  
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SOU 2005:77 Får jag lov? Om planering och byggande innehåller avsnitt 3.9.2 en 

genomgång av möjligheter och brister i plan- och bygglagen i förhållande till 

möjligheten att ställa krav på källsortering. Om nu frågan om ansvaret löses anser 

SKR att Boverket bör få ett uppdrag att utreda behovet av förändringar i plan- och 

bygglagstiftningen så att de positiva konsekvenserna av den nu föreslagna reformen 

inte motverkas.  

Lättillgängliga insamlingsplatser (9.6.3) 

Att det kommer krävas möjlighet för invånarna att lämna ifrån sig stora förpackningar 

på enkel sätt håller SKR med om. Att återvinningsstationer avvecklas och i stället 

tillskapa så kallade lättillgängliga insamlingsplatser för skrymmande 

sällanförpackningar och övriga materialslag kommer däremot inte att eliminera 

dagens problematik med nedskräpning och klagomål.  

Insamling av udda förpackningsslag som trä, keramik och textil på dessa platser känns 

inte ekonomiskt eller miljömässigt motiverat med tanke på i hur liten omfattning de 

förekommer. Att dessa skulle kunna samlas in som en blandad fraktion känns inte 

rimlig då det ställs krävs på att kommunerna ska lämna ifrån sig material sorterat efter 

materialslag till producentansvarsorganisationen. En sådan sortering kan troligtvis 

enbart ske manuellt, vilket inte kan anses vara en rimligt förfarande. SKR menar att 

förpackningar i dessa materialslag från hushållen är så sällan förekommande att 

insamling på återvinningscentral borde vara tillräckligt. 

Det saknas även här en analys av de fysiska och stadsbyggnadsmässiga 

konsekvenserna av kraven. Vilken typ av behållare och hur många kommer att krävas 

för att uppfylla kraven och kommer de sammantaget att kräva bygglov för att 

uppföras? I sådant fall kommer de problem kommunerna tidigare haft med bygglov 

för återvinningsstationer att återuppstå när nya anläggningar ska uppföras och 

lämpliga platser identifieras som grannar kan tolerera samtidigt som aktuella 

detaljplaner inte får utgöra hinder.  

Succesiv ansvarsövergång från producentansvarsorganisationerna till kommunerna 

(9.6.4) 

SKR anser av flera anledningar att föreslagen införandetid är orimlig. Kommunernas 

tid för införande är drygt hälften så kort som den tid producenterna fick på sig att 

införa fastighetsnära insamling i promemorian 2018. Att det även saknas 

dispensmöjlighet anser SKR är en stor brist. Majoriteten av kommunerna har inte ett 

fastighetsnära insamlingssystem för förpackningar utan måste införa ett sådant. I 

promemorian 2018 konstaterades att införandet av denna typ av infrastruktur kräver 

långsiktig planering och tar tid att bygga ut. Här har kommunerna olika förutsättningar 

och med det olika förberedelsetid för hur ett sådant införande ska ske, vilket det 

saknas tidsmässigt utrymme för i förslaget. Det finns även en del praktiska hinder som 

kan uppstå, vilka kommunerna saknar rådighet över. Bland annat finns en 

överhängande risk för stora leveransstörningar när närmare 200 kommuner behöver 
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kärl under samma korta tidsperiod. SKR menar att det borde finnas en 

dispensmöjlighet, för de kommuner som inte kan införa ett fastighetsnära system helt 

eller enbart delvis till 1/1 2026, liknanden den som fanns föreslagen när det gällde 

införande att system för separat insamling av matavfall. Det finns således ett starkt 

behov att senarelägga slutdatumet för när systemet ska vara helt infört.  

En succesiv ansvarsövergång borde även försvåra producentansvarsorganisationerna 

planering då de inte vet när deras ansvar för ÅVS:er upphör i respektive kommun. Att 

under en tidsperiod ansvara för ett okänt och minskande antal återvinningsstationer 

borde rimligtvis skapa svårigheter att upphandla drift och tömning på ett 

kostnadseffektivt sätt.  

SKR ser att det finns en annan möjlighet som skulle vara av fördel för både 

kommuner och producentansvarsorganisationerna, genom att frångå förslaget med en 

succesiv ansvarsövergång och i stället fastställa en tidpunkt då samtliga kommuner 

övertar insamlingsansvaret från producentansvarsorganisationen. Kommunerna 

övertar då det operativa ansvaret för återvinningsstationerna och fortsätter driva dem 

under införandet av ett fastighetsnära system och kan fasa ut ÅVS-systemet efter 

behov. Producentansvarsorganisationerna skulle med en sådan ordning få en 

förutsägbarhet och kunna planera sin insamlingsorganisation effektivt. Tiden för ett 

sådan ansvarsövergång bör vara väl tilltagen efter att bestämmelserna trätt i kraft för 

att kommunerna ska ha möjlighet att kunna förbereda övertagandet på ett 

tillfredställande sätt. Tidpunkten för när det fastighetsnära insamlingssystemet ska 

vara fullt infört, bör flyttas fram även i detta förslag för att kommunerna ska kunna 

skapa ett så bra system som möjligt.   

Insamling på allmän plats (9.6.5) 

SKR motsätter sig inte förslaget om att sortering av förpackningar även ska ske på 

allmän plats, då det finns ett pedagogiskt syfte att bete sig på samma sätt överallt i 

samhället oavsett plats. Däremot ser SKR ett antal problem med förslaget.   

SKR ser ett antal problem med den reglering som föreslås för vad som i rubriken 

kallas insamling av förpackningsavfall från allmän plats. Det finns för det första en 

stor oklarhet i vilka platser rubriken och författningstexten tar sikte på. Det nuvarande 

ansvaret tycks inbegripa markområden som inte alltid omfattas av begreppet allmän 

plats, till exempel badplatser.  

Det är inte heller säkert att kommunen har rådighet till alla de platser som omfattas av 

regleringen (till exempel badplatser som inte ägs av kommunen). Eftersom kommunen 

inte har någon möjlighet att tvinga fram sorteringslösningar som kommunen ska 

ansvara för på sådana platser kan det vara omöjligt för kommunen att uppfylla 

förordningens krav. Det bör därför övervägas om kravet endast ska gälla platser, 

definierade på visst sätt, som kommunen har rådighet till eller förfogar över.  

En annan svårighet är att det kommer bli svårt att få systemet att fungera, det vill säga 

att uppnå en god sortering. Det medför att kommunerna inte kommer kunna leverera 
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ett sorterat förpackningsmaterial med kvalitet till producentansvarsorganisationen. 

Dessa måste därför vara skyldiga ta emot och betala de totala kostnaderna oavsett 

kvalitet. Ersättningen kan med andra ord inte delvis utgöras av en tonersättning 

baserat på kvalitet på det levererade materialet.   

SKR är tveksam till hur mycket sorteringen kommer att förbättras över tid, på grund 

av de praktiska svårigheterna med utsortering i utemiljöer. Det behöver säkerställas att 

systemet inte medför en stor arbetsbelastning för kommunerna. Även om 

ersättningsmodellen för hanteringen av insamlingen ännu inte är färdig har SKR svårt 

att tro att de kan motivera resursförstärkning av personal på det sätt som skulle 

behövas för inhämtning av avfallet, fördelning av avfall och uppgiftslämning.  

SKR anser att det är befogat med ett ansvar för de arrangörer av offentliga 

tillställningar som nämns i föreslagna 3 kap. 4 c § avfallsförordningen. Sådana 

arrangemang är däremot regelmässigt tidsbegränsade och undantaget i bestämmelsen 

om kommunens ansvar bör snarast ta sikte på den tid det pågår en offentlig 

tillställning på platsen. Det finns också viss oklarhet kring vad undantaget innebär i 

praktiken. Eftersom den infrastruktur som i normala fall möjliggör insamling knappast 

kan flyttas eller stängas bör ansvaret enligt undantaget närmast motsvara det extra 

avfall som uppkommer på grund av tillställningen.  

Mot bakgrund av ovanstående synpunkter föreslår SKR justering av 6 kap. 6 § i 

förordningen om producentansvar för förpackningar enligt nedan.   

På platser som kommunen förvaltar och som särskilt iordningsställts för allmänheten 

ska kommunen göra det möjligt att sortera ut det förpackningsavfall som avses i 3 § 

1–5c, om det på platsen produceras förpackningsavfall i betydande omfattning. 

Skyldigheten gäller inte under den tid det finns en arrangör av en offentlig tillställning 

och arrangören i egenskap av verksamhetsutövare ansvarar för att förpackningsavfall 

som produceras på plats som avses i första stycket sorteras ut och omhändertas enligt 

3 kap. 4 c §§ avfallsförordningen (2020:614). Insamlingen ska ske separat. 

Ett förtydligande av rubriken skulle då kunna bli Insamling av förpackningsavfall på 

kommunal mark eller insamling av förpackningsavfall på vissa offentliga platser.  Den 

senare rubriken har förbild i lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för 

vissa upplåtelser av offentlig plats, med mera. 

På vissa av de platser som kan träffas av formuleringen i förordningen finns redan 

någon annan som möjliggör utsortering av förpackningar, till exempel fastighetsägare 

för stationsbyggnader och gallerior eller föreningar som äger en badplats. Det är oklart 

hur dessa företeelser förhåller sig till det kommunala ansvaret och om dessa redan 

omfattas av kraven i 3 kap. 4 § avfallsförordningen.   

Det är oklart vad som avses med uttrycket att insamlingen ska ske separat. Även om 

insamlingen av förpackningarna naturligtvis måste särskiljas från icke sorterat 

restavfall behöver ansvaret tydliggöras i förhållande till kommunens skyldighet 

enlighet lagen om gaturenhållning och skyltning.  
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Finansiering av kommunerna insamlings- och informationsansvar (9.11) 

SKR anser att det är yttersta vikt att producenterna bär hela kostnadsansvaret och att 

samtliga kommuner får full kostnadstäckning. Det kan inte accepteras, som det står i 

promemorian, att kommunerna som kollektiv ska få full kostnadstäckning.  

Det är rimligt med en ersättningsmodell som utgår från en grundservice med kärl 

alternativt optisk sortering som bas, där de kommuner som vill gå längre genom att 

välja ett mer avancerat system eller en högre servicegrad får stå för merkostnaden. 

Enligt förslaget ska det finnas en möjlighet att söka tilläggsersättning för fördyrande 

omständigheter, varvid SKR anser att dessa fördyrande omständigheter borde ingå 

som en faktor i ersättningsmodellen. Om fördyrande omständigheter inte går att 

inkludera som en faktor, måste dessa omständigheter tydligt exemplifieras så att det 

framgår när en sådan ersättning är aktuell. Om fastställd schablonersättning inte täcker 

den enskilda kommunens kostnader för grundsystemet och tilläggsersättning inte 

räcker eller är tillämpbar, måste det finnas en utjämningsfond att tillgå för att 

säkerställa full kostnadstäckning för samtliga kommuner. Att som promemorian 

föreslår, att renhållningsavgifter kan användas, är inte acceptabelt, då principen att 

producenterna ska stå för samtliga kostnader frångås.  

Det är oklart vilka kostnader som inräknas i kostnadsparametern införande. För de 

kommuner som idag inte har ett fastighetsnära system krävs det omfattande 

förberedelser som utredningar av hur insamlingssystemet ska utformas, upphandling 

av entreprenör och utrustning alternativ en förstärkning av organisationen genom 

rekrytering om hämtning sker i egen regi. För det förberedande arbete att införa 

hämtning av förpackningsmaterial, måste kommunerna kompenseras av 

producentansvarsorganisationerna.  

Ersättningsmodellen inkluderar en tonersättning per material med tillägg eller avdrag 

utifrån kvalitet. Det framgår inte vem som sätter kvalitetskraven som ersättningen 

grundar sig på. Enligt promemorian ska Naturvårdsverket fastställa tonersättning och 

de borde också sätta kvalitetskraven. SKR ser en risk om producenterna får mandat att 

självständigt sätta kvalitetskraven. Vilka krav på kvalitet som ställs för erhålla en viss 

ersättning måste tydligt fastställas så att det inte uppstår en konflikt mellan 

producentansvarsorganisation och kommun gällande bedömningen vid 

överlämnandet. Det behövs tydlighet om hur material från allmänna platser hanteras, 

där sannolikheten för ett dåligt sorterat material är överhängande.    

Ersättningen till kommunerna bör vara flexibel så att insamlingssystemet kan byggas 

ut i etapper både geografiskt och för olika abonnentgrupper.  

För information finns ett förslag att ersättning utgår per invånare. Hänsyn måste då tas 

till de kommuner med en hög säsongsvariation i invånarantal där är turister och 

fritidsboende är skrivna på annan ort. Likaså för de kommuner med många studenter 

där en andel aldrig folkbokför sig på studieorten.  
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Dialog och tillsyn (9.13) 

Konsekvenserna för den kommunala miljötillsynen utvecklats inte i promemorian. 

Frågor som omfattas av kommunens tillsynsansvar skulle, förutom nedskräpning, 

även kunna vara frågor om hur de föreskrivna kraven på insamling i olika fall 

överensstämmer med förordningen, till exempel vid bostadshus, för verksamheter som 

är samlokaliserade med bostäder eller för den insamling som benämnts insamling från 

allmän plats. Här anser SKR att en analys av vad förslaget får för konsekvenser för 

tillsynsarbetet hade behövts, då tillsynsbehovet ofta är underskattat. 

Frågan om anvisning av plats för avfallslämning, om inte med nödvändighet hanteras 

av miljönämnderna, kan få ökad aktualitet när frågan om förpackningsinsamling 

uppkommer. Den typen av beslut avgiftsfinansieras inte och blir, tillsammans med 

ökade krav på rapportering, en belastning på kommunerna.  

SKR tillstyrker att Naturvårdsverket tar över tillsynsansvaret från Jordbruksverket 

avseende retursystemet för plastflaskor och metallburkar. Vad gäller regleringen i sig 

anser SKR att tillsynsansvaret även för denna förordning, på samma sätt som för de 

nyligen införda producentansvaren för bland annat engångsprodukter bör regleras 

uttryckligen i miljötillsynsförordningen. Endast en hänvisning till kommunens ansvar 

enligt 26 kap. 3 § 3 st. MB är allt för otydligt om avsikten är att kommunen ska ha ett 

ansvar för att kontrollera att förordningen efterlevs i försäljningsledet.  

SKR är positivt till att Naturvårdsverket ska ta ansvar för den fortsatta dialogen och 

vill framhålla att kommunernas olika kompetens behöver inkluderas i dialogen.  

Konsekvensanalys 

Förslaget att kommunerna ansvarar för insamling vid hushållen (11.5) 

Det saknas en konsekvensbeskrivning avseende kommunernas arbete med 

detaljplanering och bygglovsgivning. De antal fraktioner för den fastighetsnära 

avfallshanteringen som kommer att krävas enligt förslaget kan komma att resultera i 

en stor mängd bygglovsansökningar som i många fall kanske inte kommer att kunna 

beviljas utan leda till att detaljplaner måste ändras. Ett sådant arbete kommer att 

innebära stora kostnader och ta omfattande personalresurser i anspråk, vilket i värsta 

fall kan innebära att detaljplanering för andra angelägna ändamål, exempelvis nya 

bostäder, försenas. Det bör vara en förutsättning för avfallshanteringen att den går att 

lösa inom befintliga detaljplaner eftersom konsekvenserna av kraven annars blir 

oöverblickbara.     

För ägare av flerbostadshus nämns som en konsekvens av de nya kraven ett behov av 

att investera i utrymmen för fastighetsnära insamling. Det saknas dock en analys av 

riskerna att det utrymme som krävs för att möjliggöra avfallshantering med 6–7 

fraktioner inte går att ordna inom ramen för gällande detaljplan. I det fall detaljplaner 
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måste ändras kommer det att innebära tid och kostnader som inte står i rimlig 

proportion till nyttan. Det bör vara en förutsättning för avfallshanteringen att den går 

att lösa inom befintliga detaljplaner eftersom konsekvenserna av kraven annars blir 

oöverblickbara.     

Förslaget om insamling av hushållens förpackningsmaterial på allmän plats (11.7) 

Återigen saknas en analys av de stadsbyggnadsmässiga konsekvenserna av förslaget 

och hur kraven kan komma att påverka stadsbilden och utformningen av det offentliga 

rummet.  

Författningsförslag 

Regeringen föreslår nya bemyndiganden i miljöbalken för att kunna genomföra 

kompletterande och ytterligare reglering som rör avfall för föreskriftsnivå.  

SKR anser att det föreslagna bemyndigandet i 15 kap. 21 § punkten 2 som innebär att 

regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela skyldigheter 

för kommuner att vidta de åtgärder som krävs för att ansvarsfördelningen mellan 

kommuner och producenter eller producentansvarsorganisationer ska fungera är för 

vagt och behöver preciseras ytterligare. Utöver författningskommentarerna tycks 

motiveringen till bemyndigandet saknas.   

SKR anser vidare att det föreslagna bemyndigandet i 15 kap. 22 § MB, som innebär 

att regeringen får meddela förordningar om att kommunen ska ansvara för insamling 

av avfall som omfattas av producentansvar när det finns samordningsfördelar med att 

kommunen hanterar sådant avfall tillsammans med avfall som kommunen annars 

ansvarar för, behöver kompletteras så att det säkerställer kommunernas inflytande 

över bedömningen av samordningsfördelar vid införande av nya producentansvar. 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 

 

Anders Knape 

Ordförande 
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Ärendebeskrivning 
Region Västmanland har erbjudit länets kommuner att yttra sig över 
länstransportplan 2022–2033 i Västmanlands län.  

Region Västmanland har fått regeringens uppdrag att för Västmanlands län 
ta fram ett förslag till trafikslagsövergripande länstransportplan för regional 
transportinfrastruktur för perioden 2022–2033. Tilldelad preliminär ram för 
planperioden är 992 miljoner kronor. Länstransportplanen utgör tillsammans 
med den nationella transportinfrastrukturplanen den ekonomiska 
planeringen för den statliga infrastrukturen i länet. Länstransportplanen ska 
bidra till att de transportpolitiska målen inklusive klimatmålen nås. 

Länstransportplanen anger den strategiska inriktningen för länets 
transportinfrastruktur för kommande tolvårsperiod. Den regionala 
utvecklingsstrategin är ett viktigt styrdokument för Västmanlands län och 
länstransportplanen är ett medel för att uppnå målen i strategin. För att få 
kraft i infrastrukturarbetet har en egen vision för länstransportplanen 
formulerats: Ett hållbart transportsystem för ett livskraftig Västmanland. 
För att uppnå visionen har fyra målområden identifierats: 

• Ett hållbart och säkert transportsystem 

• En tillgänglig studie- och arbetsmarknad 

• Ett väl fungerande transportsystem för människor och gods 

• En positiv regional tillväxt och ökat bostadsbyggande 

Länstransportplanens medel är fördelade på sju åtgärdsområden och ett 
planeringsutrymme.  

 

Kungsörs kommuns synpunkter 
Inledningsvis anser kommunen att länstransportplanen är väl genomarbetad 
och informativ. Vidare uppskattas att länets kommuner tidigare i processen 
fått lämnat synpunkter på brister i transportsystemet. 

Planförslag 2022–2023 
Kommunen noterar att fördelningen av åtgärdsområden i planramen har 
ändrats en hel del jämfört med föregående länstransportplan. Mer satsningar 
på cykelåtgärder och kollektivtrafikåtgärder och mindre på namnsatta 
vägåtgärder. Av de tre namnsatta åtgärderna går den största delen till 
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infrastruktursatsningar på järnvägen och det är endast två namnsatta 
åtgärder för regionens vägar. Kungsörs kommun konstaterar att föreslagen 
länstransportplan har ett större fokus på hållbara transporter jämfört med 
tidigare plan. Kommunen anser att fördelningen är rimlig och ligger i linje 
med den regionala utvecklingsstrategin och Agenda 2030. 

Riksväg 56 
Gällande Riksväg 56 så instämmer kommunen med regionen att samtliga 
sträckor längs räta linjen ska vara mötesfri väg. Det bör nämnas att det 
genomförts en åtgärdsvalstudie som föreslår mötesfri 2+1 väg på sträckan 
Alberga-Kungsör. Föreslagen åtgärd har bäring på målområdet - ett väl 
fungerande transportsystem för människor och gods. 

E20 och E18 
Kungsörs kommun instämmer med regionen att sträckan Arboga-Eskilstuna 
på E20 bör byggas om till motorväg. Sträckan Kungsör-Eskilstuna bör 
utifrån trafiksäkerhets- och kapacitetsbrister prioriteras. Inom Kungsörs 
kommun finns flera korsningar med bristande säkerhet som är i behov av 
åtgärder. Det har genomförts en åtgärdsvalstudie för den aktuella sträckan 
där Trafikverket i sitt ställningstagande förordar trafiksäkerhetsåtgärder i 
nämnda korsningar. Kommunen är positiv till den kommande utbyggnaden 
av E18 som är viktig för hela regionens utveckling. 

Länsväg 250 
På sträckan Kungsör-Köping anser Kungsörs kommun att 
trafiksäkerhetsbrister i bland annat korsningar ses över och åtgärdas trots att 
vägen inte byggs om till mötesfri landsväg. Det ligger i linje med visionens 
målområde - ett hållbart och säkert transportsystem. 

Regionala cykelvägar 

Kungsörs kommun är mycket positiv till en åtgärdsvalstudie för att utreda 
vilka regionala cykelstråk som behöver utvecklas. Kommunen upplever ett 
större tryck från medborgarna att tätorterna byggs ihop med cykelvägar för 
att möta behovet av möjlighet till cykelpendling och fritidscykling. Vidare 
är kommunen positiv till att regionen via länstransportplanen kommer att 
bekosta två tredjedelar av regionala gång- och cykelvägar medan 
kommunen bekostar en tredjedel.  

Denna åtgärdsvalstudie bör prioriteras och genomföras tidigt i den 
kommande planen. 
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Svealandsbanan och Mälarbanan 
Det är av största vikt att infrastrukturen på Svealandsbanan rustas upp när 
Mälartåg/Mälardalstrafiken utvecklar tågtrafiken på sträckan. I linje med 
länstransportplanens målområde, en tillgänglig studie- och arbetsmarknad, 
finns det en stor potential att utveckla resandet och arbetsmarknaderna 
mellan nodstäderna Örebro och Eskilstuna samt mellanliggande 
stationer/tätorter längs banan. Det behövs dubbelspår på sträckan Folkesta-
Rekarne och kapacitetshöjande åtgärder på sträckan Arboga-Kungsör. 

Kungsörs kommun instämmer med att det behövs dubbelspår på hela 
Mälarbanans sträckning mellan sträckan Örebro och Stockholm för att möta 
det ökande resandet i regionen. En utbyggnad är central för den 
storregionala och nationella utvecklingen av tågtrafiken. 

Kommunen har vid flera tillfällen lyft fram att ett tågstopp i Valskog skulle 
innebära att pendlarna kan nå Västerås och Örebro med mellanliggande 
orter utan trafikslagsbyte i Köping eller Arboga. Kommunen har uppfattat 
att det inte är aktuellt med tågstopp i några tätorter i länet som inte har 
tågtrafik idag. 

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

Kungsörs kommun efterfrågar information om planerna för malmtransporter 
fortfarande är aktuella. 

 

Åtgärdsvalstudier och hållbarhetsbedömning 
Tidigare har kommunen lyft fram trafiksäkerhetsbrister längs väg 
560/Kungsgatan och längs väg 250 genom tätorten. Dessa brister kommer 
behandlas inom ramen för den planerade åtgärdsvalstudien för Kungsörs 
tätort. 

Väg 572/Arbogavägen och 577/Himmetavägen genom Valskog skulle 
behöva en översyn av trafiksäkerheten genom tätorten. I en nyligen 
genomförd medborgardialog framkom önskemål om hastighetssänkande 
åtgärder och säkrare passager.  
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Det är positivt att konsekvensbedömning har utvidgats även till den sociala 
dimensionen. Genom att ha flera olika planalternativ visas tydligt hur en 
omprioritering bland åtgärderna, till en ökning av åtgärder som gynnar 
kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar, bidrar till olika grad av 
miljöpåverkan. 

 
Mål, utveckling och övrigt 
Utifrån målområdet, ett hållbart och säkert transportsystem, kan det vara 
relevant med en skrivelse om hur en infrastruktur med laddstationer för 
elfordon kan utvecklas för att tillgodose den snabba ökningen av elfordon. 
Dock med tillägget att kommunen är osäker på vilket ansvar regionen har i 
denna fråga. 

Kommunen saknar en beskrivning av trender och utveckling i 
transportsystemet och hur regionen kan använda sig av dessa i det regionala 
transportsystemet. 

I sammanfattningen står det att en tredjedel av planramen går till 
trafiksäkerhetsåtgärder och cykelåtgärder. I cirkeldiagrammet på sid 7 och i 
tabellen på sid 59 utgör dessa åtgärder 44,4 procent. 
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Från: Region Västmanland <noreply@rv.regionvastmanland.se> 
Skickat: den 28 oktober 2021 14:44
Till: Information Kungsör <Info@kungsor.se>
Ämne: Inbjudan till remiss av 
 

Nu öppnar remissperioden för den nya länstransportplanen för Västmanland.

 
Ser mailet konstigt ut? Klicka här

 

Remiss

Länstransportplan 2022-2033

 

Inbjudan att lämna remissyttrande på
länstransportplan Västmanlands län
Region Västmanland har fått regeringens uppdrag att för Västmanlands län ta
fram ett förslag till en trafikslagsövergripande länstransportplan för regional
transportinfrastruktur för perioden 2022–2033.  
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Syfte och innehåll
Länstransportplanen anger den
strategiska inriktningen för länets
transportinfrastruktur för kommande
tolvårsperiod och är
trafikslagsövergripande.

Remissversionen av länstransportplanen har tagits fram i samverkan med länets
kommuner och berörda myndigheter. Den skickas nu ut på remiss under
perioden 28 oktober 2021 till 28 januari 2022. 
 
Handlingarna omfattar:

• Följebrev
• Remissversion av Länstransportplan för regional transportinfrastruktur i
Västmanlands län 2022–2033

• Remissversion av Hållbarhetsbedömning länstransportplan Västmanland
2022–2033

Här hittar du alla handlingar 

Hur svarar jag?
Yttrande på remissen lämnas via e-post till region@regionvastmanland.se.
Ange diarienummer RV210381 både i ämnesraden och på respektive bifogat
dokument. Även kontaktperson för eventuella frågor bör anges.
Vi önskar ert svar senast 2022-01-28.

 

 

Syftet med länstransportplanen är att samlat beskriva hur medlen för
transportinfrastrukturen ska användas för att främja en positiv regional
utveckling i länet och hur medlen ska bidra till uppfyllande av regionala och
transportpolitiska mål. Fördelning av medel under planperioden visar länets
prioriteringar för en hållbar regional tillväxt. Till länstransportplanen finns en
hållbarhetsbedömning. Den innehåller en strategisk miljöbedömning av
länstransportplanen med en tillhörande miljökonsekvensbedömning samt en
bedömning av sociala konsekvenser.
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Hur behandlas
synpunkterna? 
Efter remissperioden sammanställer
och behandlar Region Västmanland
de inkomna synpunkterna. Förslaget
till länstransportplan bearbetas för att
sedan beslutas i Regionstyrelsen.

Redovisning till Regeringskansliet ska ske senast 30 april 2022. Efter att
regeringen beslutat om slutliga planramar fastställs länstransportplanen i
Regionfullmäktige.
 
Frågor?
Välkommen att kontakta:
Siv Living
siv.living@regionvastmanland.se
0790–611105
 
Erik Johansson
erik.a.johansson@regionvastmanland.se
0790–611077
 
Vänliga hälsningar
Maria Linder
Regional Utvecklingsdirektör
 

 

www.regionvastmanland.se

Vill du inte längre ha e-mail från oss?
 

Klicka här
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Vår handläggare 
claes-urban.bostrom@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på remiss - Handlingsprogram 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta samrådsyttrandet som sitt eget 

Sammanfattning 
Räddningstjänsten Mälardalen (RTM) har tagit fram ett handlingsprogram 
för 2022 och önskar medlemskommunernas yttrande innan fastställande av 
handlingsprogrammet.  
RTM har önskat svar till 24 januari men svarstid är förlängd till efter 
kommunstyrelsens januarisammanträde. 
Handlingsprogrammet i sin helhet är välskriven och beskriver på en lagom 
avvägd nivå risker inom förbundet och i medlemskommunerna. Kungsörs 
kommun har i sitt yttrande lämnat ett antal förslag på förbättringar. 
Svaret är skrivet av säkerhetssamordnare Andreas Ahlsén på Västra 
Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) samt kommundirektör Claes-
Urban Boström. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Remiss - Handlingsprogram 2022 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

  
  

Skickas till 
Räddningstjänsten Mälardalen 
Andreas Ahlsén 
  

Dokumenttyp 
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Datum 
2021-12-27 
Ert datum 
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Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 04 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Ärendebeskrivning 
I det stora hela så är det ett bra och omfattande handlingsprogram men det 
saknas en del kring vad som ska göras för att upplevas som ett riktigt bra 
handlingsprogram. Innehållet är rikt men mest handlar det om hur det ser ut 
idag, vad RTM gör idag, vilka resurser som finns idag osv. 
Det vi saknar är framtidstankarna i handlingsprogrammet, vart ska RTM och 
vilken utveckling ser RTM vore bra att vi tillsammans tog. 
Här skulle man kunna tänka sig, som exempel, att då några orter ligger 
högre än snittet i riket på antal trafikolyckor per 1000 invånare att det fanns 
en tanke om vad det beror på och hur man ska kunna komma ner i nivå med 
övriga kommuner i landet. På samma sätt kan man tänka sig när det gäller 
brandorsaker och drunkningsolyckor. 
Nu hänvisas en del frågor om vad som ska göras till andra dokument i 
handlingsprogrammet men ett handlingsprogram borde vara ett dokument 
som beskriver vägen framåt och var önskeläget är och hur vi kommer dit. 
Det finns några sakfel i texten också som är värt att kommentera: 
Under punkten 2:3 Kungsör 
Där står helt riktigt i handlingsprogrammet att vi var 8 745 invånare i 
Kungsör 2020. Sen blir det lite galet då prognosen för 2026 är att vi då ska 
vara 8 687 invånare och till 2032 ska vi bli 8 719 invånare. En siffra för 
2032 som vi alltså redan passerat.  
Den senaste befolkningsprognosen utifrån planerade byggnationer i 
Kungsör är att vi kommer vara 9 317 personer år 2026 och 9 419 personer 
2030 dit vi längst har gjort en prognos. 
Under samma punkt 2:3 står om våra planerade bostadsområden i gällande 
Översiktsplan. Detta är korrekt men Översiktsplanen har kompletterats med 
ett antal områden för bostadsproduktion via ett nyligen antaget 
planprogram. Handlingsprogrammet bör kompletteras med denna uppgift 
samt de nedanstående synpunkterna: 
1 Inledning, sida 1: 
Bra att det inledningsvis står tydligt att det är ett gemensamt 
handlingsprogram. 
”Dokumentet är ett gemensamt handlingsprogram för förebyggande enligt 
LSO 3 kap 3§ och räddningstjänst enligt 3 kap 8§.” 
 
1.1 Uppdrag och vision, sida 1: 
De tre undantagen som nämns är inga konstiga i sig.  
Punkten 3, ”framtagande och antagande av ett handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet enligt 3 kap 3 §”, kan dock tolkas som att den 
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motsäger sig det som nämns i inledningen om att det är ett gemensamt 
handlingsprogram.  
 
3.1 Ansvars- och uppgiftsfördelning, sida 13: 
Bra att detta står tydligt precis som det gör. 
”Kommunerna Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Surahammar och 
Västerås har genom förbundsordningen överlåtit kommunens ansvar enligt 
Lagen om skydd mot olyckor 3 kap, 5 kap, 6 kap 10§ första stycket samt 8 
kap 2§ med undantag för 3 kap 1–3§§ till Räddningstjänsten Mälardalen. 
Enligt beslut fattat av direktionen för RTMD ska handlingsprogrammet från 
och med 2022 utgöra ett gemensamt program för förebyggande och 
räddningstjänst.” 
 
Sista stycket behöver ändras eller formuleras om då detta ännu inte är 
framtaget, ”Som komplement till handlingsprogrammet har respektive 
kommun dokument för deras arbete med skydd mot olyckor, se Bilaga A.” 
Detta arbete är påbörjat för att hitta en gemensam dokumentation och att 
medlemskommunerna arbetar likriktat. 
 
 
6.1 Mål för den förebyggande verksamheten och 6.2 Mål för 
räddningstjänsten, sida 29: 
Målet för den förebyggande verksamheten bör formuleras om då den delvis 
beskriver en aktivitet för att uppnå målsättningen, ”genom stöd och 
information till den enskilde”. 
Förslag är att i stället ta bort den sista delen i målet och enbart ha kvar 
”Antalet olyckor skall årligen minska” som målsättning. 
 
För att kommunen, utifrån de gemensamma övergripande målen på ett bättre 
sätt skall kunna bryta ner dessa lokalt inom varje olycksområde i respektive 
kommun, ser vi det som en fördel att även målsättningen som rör 
räddningstjänst ska gälla för kommunen och den förebyggande 
verksamheten. Lika så att målet för den förebyggande verksamheten också 
skall gälla för räddningstjänsten. Med andra ord att man har två 
gemensamma mål för medlemskommunerna och räddningstjänsten.  
 
Dessa ändringar behövs för att det skall bli en röd tråd och en fungerande 
struktur ut i det praktiska arbetet i respektive medlemskommun.  
 
7 Förebyggande – förmåga och verksamhet, sida 30: 
Man hänvisar till att kommunernas förebyggande arbete beskrivs i 
respektive kommuns dokument som återfinns i Bilaga B, detta finns inte 
framtaget ännu i vare sig Arboga eller Kungsör. Detta bör tas bort eller 
formuleras om och att det i dagsläget inte hänvisas till en bilaga.  
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Förslag på text, Respektive medlemskommun har en egen upprättad 
organisation samt funktion för att arbeta med det olycksförebyggande 
arbetet enligt LSO. 
 
9.1 Uppföljning av verksamheten, sida 50: 
Angående mål har vi under punkten 6.1 och 6.2 angett våra synpunkter.  
Dessa bör hänga ihop med beskrivningen under punkten 9.1 uppföljning av 
verksamheten.  
 
Förslag på struktur är att vi har de två gemensamma målsättningarna som vi 
tidigare beskrivit. Handlingsprogrammet innehållandes målsättningarna 
beslutas av Direktionen. Sedan behöver respektive medlemskommun bryta 
ner dessa målsättningar till lokala delmål inom varje olycksområde som tas 
upp i handlingsprogrammet. Respektive kommun upprättar (om man inte 
redan har detta) lokala arbetsplaner med förebyggande aktiviteter för att 
uppnå målen.  
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Räddningstjänsten Mälardalen 
POSTADRESS 721 87 Västerås  |  BESÖKSADRESS Vallbyleden 9  |  TELEFON VXL 010-1798300  |  E-POST info@rtmd.se  |  www.rtmd.se 

Datum: 2021-11-19 
Dnr: 2021/892-RTMD-132 

 

  

Handlingsprogram   
från 2022 
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1 Inledning 

Följande handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor omfattar Räddningstjänsten Mälardalens 
(RTMD) medlemskommuner; Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Surahammar och Västerås. 
Dokumentet är ett gemensamt handlingsprogram för förebyggande enligt LSO 3 kap 3§ och 
räddningstjänst enligt 3 kap 8§.  

1.1 Uppdrag och vision 
Kommunalförbundet 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: 

1. verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än brand enligt 3 kap 1 § 

2. 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 § 

3. framtagande och antagande av ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt 3 kap 3 § 

Kommunalförbundet 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. 

Direktionen beslutade Räddningstjänsten Mälardalens vision under hösten 2020 – En dynamisk 
räddningstjänst som står för trygghet, effektivitet och säkerhet.  

1.2 Nomenklatur 
Tabell 1: Nomenklatur 

RTMD Räddningstjänsten Mälardalen  VRC Vakthavande räddningschef 
MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  VB Vakthavande befäl 
LSO Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor  LLB Larm- och ledningsbefäl 
LBE Lagen om brandfarliga och explosiva varor  LLO Larm och ledningsoperatör 
SCB Statistikmyndigheten  RIL Regional insatsledare 
SKR Sveriges Kommuner och Regioner  IL  Insatsledare 
UAS Unmanned Aerial System även kallad Drönare  SL Styrkeledare 
   FIB Första insatsbefäl 
   RiB Räddningspersonal i Beredskap 
   FIP Första insatsperson 
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2 Beskrivning av kommunerna 

Räddningstjänsten Mälardalen består av sex medlemskommuner med en sammanlagd geografisk yta av 
ca 2 390 km² med totalt ca 231 000 innevånare. Yta, invånarantal och kommungrupp för respektive 
kommun presenteras i Tabell 2. RTMD har ca 270 anställda fördelade med 82 heltidsanställda brandmän, 
138 deltidsbrandmän samt 39 inom administration, chefer och driftpersonal. 

Tabell 2. Yta, invånarantal och kommungrupp för respektive kommun inom RTMD. 

 Arboga Hallstahammar Kungsör Köping Surahammar Västerås 
Yta [km2] 419 171 203 644 369 1 138 
Befolkning1 14 039 16 400 8 745 26 085 10 092 155 551 
Kommun-
grupp2 

C7 B4 C7 B5 B4 B3 

 

Räddningstjänsten Mälardalen är ett kommunalförbund som lyder under direktionen bestående av politiker 
från medlemskommunerna. Verksamheten styrs av förbundsordningen som är ett avtal mellan 
Räddningstjänsten Mälardalen och medlemskommunerna3. 

Ett kommunalförbund är en offentligrättslig form för samverkan mellan kommuner som regleras i 
kommunallagen. Juridiskt är ett kommunalförbund att likställa med en kommun. Förbundet ska ha en 
förbundsordning som beskriver verksamhetens grund- och tilläggsuppdrag. Förbundsordningen ska 
fastställas av förbundsmedlemmarnas fullmäktige och är vid sidan av bestämmelserna i kommunallagen 
det dokument som reglerar förhållandena mellan medlemskommunerna och förbundet.  

Verksamheten styrs av en förbundsdirektion vars medlemmar är tillsatta av de sex medlemskommunerna. 
Från mandatperiod 2022 och framåt ska Direktionen bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare. Ordförande 
utses av Västerås stad. Verksamheten leds av en förbundsdirektör som är verkställande tjänsteman och 
tillika räddningschef. 

Förbundet har 11 brandstationer fördelade enligt följande.  

− 3 heltidsstationer:  
Vallby (Västerås), Brandthovda (Västerås) och Köping 

− 8 deltidsstationer:  
Virsbo, Surahammar, Hallstahammar, Kolbäck, Skultuna, Arboga, Kungsör och Kolsva 

− 2 Första Insatsperson (FiP) som inte är knutna till annan station är placerat i Ramnäs och Kvicksund 
− 1 Värn finns på Ön Valen i Hjälmaren. 

 
1 SCB, år 2020 
2 Kommungrupsindelning 2017 
3 Diarienummer 2021/740-RTMD-132 
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Figur 1: Skiss över RTMD:s geografiska område. 
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2.1 Arboga kommun 
Arboga kommun gränsar till Kungsör, Köping, Örebro, Katrineholm och Lindesbergs kommun. Arboga 
kommuns södra del gränsar till Hjälmaren som är Sveriges fjärde största sjö. I Mälaren finns en bebodd ö, 
Valen, utan vägförbindelse. 
Till ytan är Arboga 419 km2 stort. Markanvändningen är 6,5% bebyggelse, 65,1% skog, 23,9% 
jordbruksmark och 4,5% övrig mark. 

Arboga kommun ligger i gränsen mellan jordbruksbygden runt Mälardalen och Hjälmaren och 
skogsbygden i Bergslagen. Vågrätt igenom kommunen löper en förkastning som delar landskapet i två 
delar. Norr om förkastningen utbreder sig flackt åkerlandskap och söder om ett skogigt moränlandskap. 
Genom kommunen löper också flera rullstensåsar. Arboga kommun är rikt på vatten. I kommunen finns ett 
femtontal sjöar och vattendrag varav de största är Hjälmaren - Hjälmarekanal, Arbogaån, Tjurlången – 
Sirsjön - Sundsjön och Högsjön. 

Arboga stad är en av Sveriges äldsta städer och har en äldre trähusbebyggelse som klassas som 
riksintresse för kulturmiljövård. I slutet av 2020 hade Arboga kommun 14 039 invånare och trenden de 
senaste fem åren är att befolkningen ökar. Enligt befolkningsprognosen kommer Arboga ha 13 978 
invånare 2026 och 14 074 invånare 20324. 81% av invånarna bor i någon av de tre tätorterna och 19% bor 
på landsbygden.  

Tabell 3: Tätorter och invånarantal 2020-12-31, SCB 

 

 

 

Medelålder för män 2020 var 43,8 år och för kvinnor 45,9 år. Det är 3,3 år högre än snittet i riket för män 
och 3,6 år högre för kvinnor. Till 2040 så beräknas folkmängden öka i Västmanlands län i de flesta åldrar 
och störst antalsmässig ökning väntas i åldrarna kring 50 år och mellan 80 och 90 års ålder. Folkmängden 
beräknas minska i åldrarna 2–10 år, 26–33 och 54–59 år. 

Arboga klassas av SKR som en pendlingskommun nära mindre stad/tätort. Det är cirka 2600 personer 
som pendlar ut från kommunen för att arbeta och cirka 1800 som pendlar in.  

Inom kommunen finns en verksamhet som klassas som farlig verksamhet enligt LSO 2 kap. 4§. 

Översiktsplanen5 för Arboga kommun antogs 2018. De tre tätorterna pekas ut som kärnor och 
förtätningsområden som har stor betydelse för kommunens utveckling, men även orter som ligger 
strandnära vid Hjälmaren, Tjurlången och Kvarnsjön har utvecklingspotential. Utvecklingsområden för 
bostäder finns i alla väderstreck runt om tätorten Arboga inom en fyra kilometers radie samt i Götlunda och 
Medåker. Dessa områden anses även kunna förtätas med bostäder. Utvecklingsområden för 
verksamheter ses framför allt i Sätra längs E18/E20 samt i Arboga Teknikpark längs E20.  

 
4https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0401__BE0401A/BefProgOsiktRegN/table/tableView

Layout1/ (2021-07-02) 
5 https://www.arboga.se/download/18.397df4e1626633275c6680/1522154442224/Framtidens Arboga, översiktsplan 

2030.pdf (2021-09-20) 

Tätort Invånarantal 
Arboga 10 800 
Götlunda 272 
Medåker 205 
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2.2 Hallstahammars kommun 
Hallstahammars kommun gränsar till Västerås, Surahammar, Köping, Eskilstuna (vattengräns) och 
Kungsörs kommun (vattengräns). Markanvändningen utgörs av 50,9 % skog, 34,9 % jordbruksmark, 9,1 % 
bebyggelse och 5,1 % övrig mark.  

Kommunen är relativt liten till ytan (171 km2) och sträcker sig över två terrängtyper. I söder är det ett mer 
öppet landskap, med ett rikt djurliv och naturskyddade områden. I norra delarna ett mer skogligt landskap. 
Hallstahammars kommun är en kommun med närhet till vatten på flera olika platser. Genom kommunen 
rinner Kolbäcksån och Strömsholms kanal. Den har sitt utlopp i Freden som är en vik till Mälaren i 
kommunens södra delar. Kolbäcksåns och kanalens sträckning angränsar till flera rekreations- och 
friluftsområden och har ett aktivt båtliv med två båtklubbar för fritidsbåtar. I Borgåsund vid kanalens utlopp 
finns även en gästhamn med ett 20-tal platser. Längs Strömsholms kanal finns ett flertal slussar och 
kanalen trafikeras av fritidsbåtar samt kommersiell trafik i mindre skala under sommarsäsongen.  

E18, som passerar Hallstahammars kommun, är en av Sveriges mest trafikerade Europaväg. 
Järnvägsnätet inom Hallstammars kommun består av ett enkelspår som passerar genom Hallstahammar 
och Strömsholm/Borgåsund samt en dubbelspårig järnväg från Västerås fram till Kolbäck. Bägge dessa är 
riksintressen. Norrut finns järnvägsförbindelse till Surahammar och vidare, österut till Västerås och vidare, 
söderut till Eskilstuna och vidare samt västerut till Köping och vidare. Dessa trafikeras både av persontåg 
och godståg.   

Sedan 2008 har invånarantalet ökat i kommunen. I slutet av 2020 hade kommunen 16 400 invånare. Enligt 
befolkningsprognosen kommer Hallstahammars kommun vara 16 757 år 2026 och 17 033 år 2032. 
Medelålder för män 2020 var 42,5 år och för kvinnor 43,9 år. Det är 2 år högre än snittet i riket för män och 
1,6 år högre för kvinnor. 88,4% av invånarna bor i någon av de sex tätorterna och 11,6% bor på 
landsbygden.  

Tabell 4:Tätorter i Hallstahammars kommun 

Tätort Invånarantal 
Hallstahammar 9 895 
Kolbäck 2 055 
Lustigkulla och Gröndal 493 
Näs 1 035 
Strömsholm 701 
Sörstafors 277 

Hallstahammar klassas som en pendlingskommun nära större stad6. Cirka 4000 personer pendlar ut från 
kommunen och ca 2100 personer pendlar in.  

Hallstahammars kommunfullmäktige antog en ny översiktsplan 20117. I Hallstahammars tätort pekas 
Johannesberg, Södra och Östra Nibble samt Hagby ut som de större områdena för nyetablering av 
bostäder. Eriksberg längs E18 pekas ut som ett område för nyetablering av verksamheter. I centrala 
Kolbäck finns utvecklingsområden för bostäder.  

 
6 kommuner där minst 40 procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i en större stad. 
7 https://www.hallstahammar.se/underwebb/samhallsplanering/oversiktsplan  
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2.3 Kungsörs kommun 
Kungsörs kommun gränsar till Köping, Arboga, Eskilstuna, Hallstahammar (vattengräns) och Katrineholms 
kommun. I norr angränsar Kungsör till Mälaren. Markanvändningen är 6,1% bebyggelse, 48,5% skog, 
41,8% jordbruksmark och 3,7% övrig mark 

Kungsörs kommun ligger till största delen i landskapet Södermanland men tillhör Västmanlands län. 
Kommunen är 203 km² stor och har 8745 invånare (år 2020). Befolkningsutvecklingen har ökat kraftigt 
(procentuellt) de senaste åren. Från 2012 till 2018 har befolkningen ökat med 637 invånare. Enligt 
befolkningsprognosen så kommer Kungsör ha 8 687 invånare 2026 och 8 719 invånare 2032.  

Medelålder för män 2020 var 42,8 år och för kvinnor 43,9 år. Det är 2,3 år högre än snittet i riket för män 
och 1,6 år högre för kvinnor.  

Kommunen har två tätorter, Kungsör och Valskog. Det finns även två småorter i kommunen, Torpa och 
Kungs Barkarö. I Torpa bor de cirka 160 personer och i Kungs Barkarö bor det cirka 50 personer (2018). 
76,3 % av invånarna bor i tätort och 23,7% på landsbygden.  

Tabell 5: Invånarantal och tätorter i Kungsörs kommun 2020-12-31, SCB 

Tätort Invånarantal 
Kungsör 5 913 
Valskog 695 

 
E20 förbinder Kungsör med Eskilstuna och Stockholm i öst och med Arboga och Örebro i östlig riktning. 
E18 är en väst-östlig förbindelse som förbinder Kungsörs östligaste delar med Stockholm, Oslo, Västerås, 
Örebro och Karlstad. Väg 56 är en viktig nord-sydlig förbindelse från Kungsör till Gävle och Norrköping. 
Svealandsbanan som är av nationell betydelse går från Södertälje via Eskilstuna till Valskog, där den 
ansluter till Mälarbanan. Banan är snabbtågsanpassad och trafikeras främst av persontåg.  

Cirka 2100 personer pendlar ut från kommunen och 1100 pendlar in till kommunen för att arbeta. Enligt 
SKR så klassas Kungsör som en pendlingskommun nära mindre stad/tätort8. 

Översiktsplanen9 som antogs 2015 pekar ut Jägaråsen, Skillingeudd och centrala Kungsör som möjliga 
utbyggnadsområden för bostäder samt Torpa och Valskog som möjliga att förtäta med bostäder. 
Verksamhetsmark ses som möjligt att förlägga längs E20 båda öster och väster om Kungsörs tätort samt i 
utkanten av Valskog längs järnvägen.  

2.4 Köpings kommun 
Köpings kommun gränsar mot Arboga, Kungsör, Hallstahammar, Skinnskatteberg, Lindesberg och 
Surahammars kommun. I sydost angränsar Köpings kommun till Mälaren. Markanvändningen är 5,1% 
bebyggelse, 62% skog, 27,9% jordbruksmark och 5% övrig mark.  

Köping ligger centralt i Mälardalen i den västra delen av Västmanlands län vid Mälarens innersta vik, 
Galten. Köping omges av landsbygd med Kolsva som största tätort utanför staden. Bro, Himmeta, Malma, 
Munktorp, Odensvi och Västra Skedvi tillhör sedan länge kommunen. Kolsva är ett brukssamhälle i 
Hedströmmens dalgång. Ovanför Kolsva domineras landskapet av skog. Munktorp utgörs främst 
villabebyggelse och sågindustrin. Runt Köpings och Munktorps tätorter breder mälarslätten ut sig.  

 
8 kommuner där minst 30 procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i annan mindre ort och/eller där minst 30 procent av 

den sysselsatta dagbefolkningen bor i annan kommun. 
9 https://kungsor.se/boende-miljo-och-trafik/bo-och-bygga/kommunens-planarbete/oversiktsplan.html  
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Köpings tätort genomkorsas av de större vägarna E18 och länsväg 250. En rullstensås går rakt igenom 
tätorten från nordväst till sydöst. Köping får sitt dricksvatten genom att vatten som hämtas från 
Hedströmmen ca 8 km söder om Kolsva infiltreras i åsen strax norr om E18. Två järnvägslinjer passerar 
genom Köpings kommun; Mälarbanan och Godsstråket genom Bergslagen. Järnvägen är av betydelse för 
företags- och hamnverksamheten i Köping men även för näringslivet i regionen.  

Hamnen i Köping är av vital betydelse för företag i kommunen och dess omland. Förutom hamn för 
båttrafik är platsen också en omlastningsterminal för gods på järnväg och väg. 

Köpings kommun består av 604,32 km2 land och 40,24 km2 vatten.  

I Köpings kommun bor 26 085 invånare. I tätorterna Köping, Kolsva och Munktorp finns cirka 18 700, 2 
400 respektive 450 invånare och på landsbygden cirka 4 300. 
Tabell 6: Tätorter och invånarantal 2020-12-31, SCB 

Tätort Invånarantal 
Köping 18 711 
Kolsva 2 378 
Munktorp 434 

 
Demografin i Köpings kommun 2020 visas i figur 8. Medelålder för män 2020 var 42,3 år och för kvinnor 
44,7 år. Det är 1,8 år högre än snittet i riket för män och 2,4 år högre för kvinnor 

1991–2000 flyttade fler ut än in i kommunen, ungefär 1 400 personer. Därefter har utvecklingen varit mera 
positiv. Mellan åren 2000–2010 flyttade fler in än ut, drygt 700 personer. Trenden fortsatte mellan åren 
2010–2020, cirka 1200 fler flyttade in än ut. Befolkningsprognosen från SCB visar att Köpings kommun 
beräknas öka till 26 219 personer 2027 och till 26 314 personer 2032. År 2020 så bodde 82,7% av 
invånarna i tätorten och 17,3% på landsbygden. 

I Köpings tätort finns storskalig industri främst kring hamnområdet som domineras av mekaniska 
verkstäder vid Volvo samt kemisk industri vid Yara. Även småskalig industri finns bland annat i Nibble 
industriområde. Den blandade industrin är dominerande inom näringslivet, där tillverkning i verkstads- och 
processindustrin utgör en stor del. Nya Hamnvägen (väg) och Köpings hamn är utpekade riksintressen av 
Trafikverket. Hamnen kommer under kommande år att utvecklas för att kunna ta emot större fartyg som en 
del av Mälarprojektet. Mälaren nyttjas även för fritidsbåtar och bad. 

Tack vare många förfrågningar kring bostäder och verksamheter har byggnationen av dessa tagit fart de 
senaste åren. Bostadsbyggnationen har främst varit på den västra sidan av tätorten men utbyggnad 
kommer även att ske på den östra sidan av tätorten de kommande åren. Översiktsplanen10 för Köping 
pekar ut området mellan Brunnavägen och Västeråsvägen, Sorby i Munktorp och Ullvibackar som 
områden för nyetablering av bostäder. Byggandet av bostäder och verksamheter i Köping förväntas öka 
under kommande år då efterfrågan är fortsatt hög. För nyetablering av verksamhetsområden så pekas 
Ullvibackar längs Ringleden, hamnen och Norsa ut.  

Enligt SKR klassas Köping som en lågpendlings kommun nära större stad där ungefär lika många pendlar 
in som ut för att arbeta. Cirka 3300 personer pendlar ut från kommunen och 4000 pendlar in till kommunen 
för att arbeta. 

 
10 https://karta.koping.se/oversiktsplan/  
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2.5 Surahammars kommun 
Surahammars kommun gränsar mot Köping, Hallstahammar, Västerås, Skinnskatteberg, Fagersta och 
Sala kommun. Surahammar kommuns yta är 368,99 km². Av dessa är 343,9 km² landyta och 25,09 km² 
består av vatten. Markanvändningen är 3,9% bebyggelse, 81,9% skog, 6,7% jordbruksmark och 7,5% 
övrig mark.  

Kommunen präglas till största delen av skogslandskap. Kolbäcksån med Strömsholms kanal skär 
tvärsigenom kommunen och går igenom Virsbosjön som är kommunens största sjö. Den största orten är 
Surahammar följt av Ramnäs och Virsbo. 

Tvärsigenom Surahammars kommun går riksväg 66. Vägen knyter i förlängningen ihop Mälardalen med 
Dalarna. Riksvägen blir starkt trafikerad på vinterhalvåret då många privatbilar ska mot Dalarna/Sälen 
området. Stora delar av sträckan Västerås – Surahammar – Fagersta består av 2 + 1 väg. Länsväg 252 
går mellan Surahammar och Hallstahammar. Vägen är nybyggd och vart invigd 2017. Gamla sträckningen 
av Lv 252 kommer framledes att betecknas 668 och sträcka sig från Hästbäck i norr till Trångfors i söder. 
Länsväg 233 går mellan Ramnäs och Skinnskatteberg. 

Genom kommunen passerar Bergslagspendeln på sträckan Ludvika –Västerås. Sträckan består av 20 mil 
enkelspårig järnväg, var av ca 2,5 mil löper genom Surahammars kommun. Högsta tillåtna hastighet är 
140 km/tim. Trafiken på banan domineras av persontrafik, men har även en inte oväsentlig godstrafik, 
både lokalt genererad och genomgående. Godstrafiken har under de gångna femton åren varierat mellan 
sex och 20 tåg per dygn. Persontrafiken, genom Surahammar kommun, uppgår trafikåret 2017 till ca 26 
tåg per dygn. Önskemål finns om att reducera restiden på Bergslagspendeln genom att förlänga ett 
mötesspår i Ramnäs från 1,2 km till 3,1 km och därigenom få en mer optimal fordonsanvändning. 
Anslutande järnvägar till Bergslagspendeln är Godsstråket genom Bergslagen, Mälarbanan och 
Bergslagsbanan. 

I Surahammars kommun löper Strömholms kanal som följer Kolbäcksåns vattensystem. Strömsholms 
kanal har betäckningen farled 958. Kanalen är en allmän farled Klass 3, främst avsedd för passagerar‐ och 
fritidssjöfart.  Den 11 mil långa farleden passerar 14 sjöar på sin väg från Barken i norr till Mälaren i söder. 
Det finns 26 slussar, varav fem i Surahammars kommun. Kolbäcksåns vattensystem är reglerat och det 
finns fyra vattenkraftstationer i kommunen. Dessa är Virsbo, Seglingsberg, Ramnäs och Surahammars 
kraftstationer.  

Tabell 7: Tätorter och invånarantal 2020-12-31, SCB 

 

 

 

88,9% av invånarna bor i tätort och 11,1% bor på landsbygden och det finns tre tätorter i kommunen, se 
Tabell 7. Medelålder för män 2020 var 43,4 år och för kvinnor 44,6 år. Det är 2,9 år högre än snittet i riket 
för män och 2,3 år högre för kvinnor. En stor andel av befolkningen i kommunen är från 45 år och uppåt. 
Då det gäller ålder spannet 16 – 44 år ligger Surahammars kommun under rikets genomsnitt. 

Cirka 2600 pendlar ut för att arbeta i annan kommun och cirka 950 pendlar in. Surahammar klassas som 
en pendlingskommun nära större stad11. 

 
11 kommuner där minst 40 procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i en större stad. 

Tätort Invånarantal 
Ramnäs 1 216 
Surahammar 6 404 
Virsbo 1 319 
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Enligt översiktsplanen12 för Surahammars kommun så planeras Surahammars tätort att förtätas med 
bostäder och fler bostadsområden planeras för söder och sydost om tätorten. Verksamheter planeras det 
främst för längst väg 66 och väg 252. I Ramnäs planeras det för ett mindre antal bostäder väster och 
nordväst om tätorten, ingen ytterligare mark för verksamheter planeras. I Virsbo så planeras dels en 
förtätning av befintliga bostadsområden och dels nya områden för ett mindre antal bostäder. Nya områden 
för verksamheter med omgivningspåverkan föreslås dels vid väg 66 i anslutning till befintligt 
verksamhetsområde, dels norr om verksamhetsområdet Nordanö. 

2.6 Västerås kommun 
Västerås kommun gränsar mot Hallstahammar, Surahammar, Eskilstuna, Strängnäs (vattengräns), Sala 
och Enköpings kommun. Västerås kommun består av 958 km2 land, 175 km2 inlandsvatten i form av 
Mälaren och 4,6 km2 övriga sjöar och vattendrag. Markanvändningen är 8,4% bebyggelse, 52,8% skog, 
33,7% jordbruksmark och 5,1% övrig mark 

Västerås är en större stad enligt SKRs indelning13 och kommunen är Sveriges sjunde största sett till 
befolkningsmängden 31 december 2020. Cirka 13 600 pendlar ut från Västerås för att arbeta och cirka 
15 200 pendlar in. Kommunen har ca 155 000 invånare. 93,9% av invånarna bor i tätorten och endast 
6,1% på landsbygden. Under hela 2000-talet har befolkningen i genomsnitt ökat med ungefär 1 400 
personer per år, men de senaste fem åren har folkökningen varit ovanligt stor. Under den perioden har 
befolkningen ökat med i genomsnitt 2000 personer per år. Folkökningen beror på ett stort 
flyttningsöverskott (att fler flyttar till Västerås än från Västerås) och på den naturliga folkökningen med fler 
födda än avlidna. Totalt har invånarantalet ökat i kommunen med drygt 10 000 personer från 2014 – 2019. 
Enligt den kommunprognosen för befolkningsutvecklingen som finns tillgänglig så beräknas 
befolkningsmängden i Västerås kommun vara 162 403 år 2026 och 168 211 år 2032 

Medelålder för män 2020 var 40 år och för kvinnor 42 år. Det är 0,5 år lägre än snittet i riket för män och 
0,3 år högre för kvinnor.  

Inom Västerås kommun finns 17 tätorter. 

Tabell 8: Tätorter och invånarantal Västerås Stad 2020-12-31, SCB 

Tätort Invånarantal  Tätort Invånarantal 
Barkarö 1 641  Malmen 1 035 
Dingtuna 1 024  Munga 313 
Enhagen-Ekbacken 1 089  Skultuna 3 391 
Harkie 310  Tidö-Lindö 726 
Hustahöjden 225  Tillberga 2 081 
Irsta 2 835  Tortuna 415 
Kvicksund 2 209  Västerås 128 534 
Kärsta och Bredsdal 256  Örtagården 474 
Lycksta 270    

 
Västerås kommun utvecklas ständigt och det pågår flera stora exploateringsprojekt inom kommunen. 
Dessa kopplar dels till behovet av fler bostäder, dels till utveckling av staden i övrigt och att fortsätta 

 
12 Översiktsplan Surahammar antagen 2021-09-10 
13 kommuner med minst 50 000 invånare varav minst 40 000 invånare i den största tätorten. 
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attrahera ledande företag att etablera sig i kommunen. Inom Västerås kommun finns flera stora 
industriområden med allt från enklare verkstäder till storskalig tillverkningsindustri.  

I kommunen finns också Nordens största insjöhamn som utgör en knutpunkt för flera olika transportslag. 
Västerås hamn är nationellt riksintresse.  

Västerås har två flygplatser där den ena, Johannisberg, används i huvudsak som sportflygfält för t.ex. 
segelflyg, fallskärmshoppning och motorflyg. Vid den större flygplatsen, Stockholm/Västerås flygplats, 
bedrivs omfattande flygutbildning men även verksamhet med passagerarflyg och annan kommersiell 
flygverksamhet bedrivs på flygplatsen, den är klassad som riksintresse av Trafikverket. Även här 
förekommer verksamhet med privatflyg.  

Översiktsplanen för Västerås reviderades 201714. Kommunens avsikt är att Sätra, Lillhamra, Öster 
Mälarstrand och Östra Västerås framför allt ska byggas ut med fler bostäder. I områdena Kopparlunden, 
Ängsgärdet, Kungsängen och Erikslund ska marken användas till bostäder och verksamheter. Områdena 
Gilltuna, Hacksta, Hamnen, Kvastbruket, Finnslätten, Hälla och Anundshögsmotet som alla ligger strax 
utanför tätorten intill stora vägar eller/och järnväg ska utvecklas för verksamheter inom näringslivet.  

 

  

 
14 https://www.vasteras.se/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/oversiktsplan.html 
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3 Styrning av skydd mot olyckor 

Handlingsprogrammet är beslutat i RTMDs direktion15. 

Denna upplaga utgör den första upplagan och gäller från 2022. Eventuell revisionshistorik kommer framgå 
i detta avsnitt.  

3.1 Ansvars- och uppgiftsfördelning 
Lagen innehåller bestämmelser om statens, kommunens och den enskildes ansvar inom området skydd 
mot olyckor. Statens ansvar beskrivs inte i detta handlingsprogram. 

Kommunen ska enligt Lagen om skydd mot olyckor; 

- Samordna verksamheten och samarbeta med andra kommuner och myndigheter (1 Kap 6§)   
- Informera allmänheten om räddningstjänstens förmåga till räddningsinsats och om hur 

allmänheten kan få information och varning vid allvarliga olyckor (1 Kap 7§) 
- Vidta åtgärder för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras 

ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder (3 Kap 1§) 
kommunerna ska ta vara på möjligheterna att nyttja varandras resurser för förebyggande 
verksamhet.  

- Underlätta för den enskilde att fullgöra sitt ansvar genom rådgivning och information (3 kap 2§) 
- Ha ett aktuellt handlingsprogram för förebyggande verksamhet (3 Kap 3§)  
- Ansvara för rengöring och brandskyddskontroll av fasta förbränningsanordningar (3 kap 4§) 
- Ansvara för räddningstjänst om inte annat följer av 4 kap 1–6§§. (3 Kap 7§)  
- Ha ett aktuellt handlingsprogram för räddningstjänst (3 Kap 8§)  
- Genomföra olycksundersökningar efter inträffade händelser (3 kap 10§) 
- Ha ett övergripande ledningssystem (3 Kap 16b§)  
- Utöva tillsyn över den enskilde (5 kap 1§) 
- Tillse att det finns anordningar för alarmering av räddningsorganen (6 Kap 10§)  
- Fullfölja åtaganden för räddningstjänst och övriga åtgärder under höjd beredskap (8 Kap 2§)  

Kommunerna Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Surahammar och Västerås har genom 
förbundsordningen överlåtit kommunens ansvar enligt Lagen om skydd mot olyckor 3 kap, 5 kap, 6 kap 
10§ första stycket samt 8 kap 2§ med undantag för 3 kap 1–3§§ till Räddningstjänsten Mälardalen. Enligt 
beslut fattat av direktionen för RTMD ska handlingsprogrammet från och med 2022 utgöra ett gemensamt 
program för förebyggande och räddningstjänst. 

När en räddningsinsats är avslutad ska orsaken till olyckan och olycksförloppet utredas enligt 3 kap 10§. 
Respektive medlemskommun är ansvarig för att olyckan undersöks medan RTMD ansvarar för att 
klarlägga hur räddningsinsatsen har genomförts. Vid bränder ansvarar förbundet för att ovan angivna 
olycksundersökningar genomförs. RTMD ska underrätta respektive medlemskommun om inträffade 
olyckor som, enligt utarbetad rutin, kan behöva utredas.  

Direktionen för räddningstjänsten Mälardalen består av politiker från samtliga medlemskommuner. 
Direktionen har ett övergripande ansvar för styrning och ledning av RTMD:s verksamhet. Förutom uppdrag 
enligt LSO som beskrivet ovan ansvarar även direktionen för tillsyn och tillståndsgivning enligt Lagen om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE).  

 
15 Beslutsdatum XXXX 
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Att respektive medlemskommun lever upp till kraven enligt LSO och LBE åligger kommunerna i egenskap 
av verksamhetsutövare. Kommunstyrelsen i respektive kommun har ett övergripande ansvar för styrning, 
ledning och samordning av säkerhetsarbetet enligt LSO i kommunen. 

Ansvaret för att utfärda eldningsavrådan och föreskrifter om eldningsförbud åligger Länsstyrelsen eller 
RTMD enligt upprättad rutin16 Inom RTMD anger delegeringsordningen vem som har mandat att fatta 
beslut. 

Förbundsmedlemmarna ansvarar var och en för att brandposter finns i enlighet med vad som anges i 
gällande handlingsprogram för räddningstjänst samt att förbundet har aktuella kartor som utvisar 
brandposternas läge. Förbundsmedlemmarna har motsvarande ansvar för eventuella branddammar. 
Förbundsmedlemmarna ska svara för tillsyn, underhåll och skötsel av brandposter och branddammar. 
Tabell 9 beskriver vilken juridisk person som är ansvarig för brandvattenförsörjningen i respektive 
kommun.  

Tabell 9: Ansvariga för brandvattenförsörjningen i respektive kommun 

Kommun Ansvarig 
Arboga Arboga vatten och avlopp AB 
Hallstahammar Hallstahammar kommun  
Kungsör Kungsörs vatten AB 
Köping Västra Mälardalens Energi och miljö 
Surahammar Surahammars kommunalteknik  
Västerås Mälarenergi 

 

Den enskilde har ett primärt ansvar för att skydda sitt liv och sin egendom samt att inte orsaka olyckor. 
Med den enskilde menas här fysisk eller juridisk person. I första hand är det den enskildes skyldighet att 
själv vidta och bekosta åtgärder för att förhindra och begränsa olyckor (2 kap 2§). Först när en olycka 
inträffat eller det finns en överhängande fara för en olycka, och den enskilde själv eller genom att anlita 
någon annan inte kan klara av situationen, är det samhällets skyldighet att ingripa. Vid en sådan händelse 
har den enskilde en skyldighet att varna de som är i fara samt tillkalla hjälp (2 kap 1§).  Vilka förväntningar 
som finns på den enskilde framgår under avsnitt om förebyggande.  

Vid anläggningar där verksamheten som bedrivs innebär fara för allvarlig skada på människa eller miljö i 
händelser av olycka så är anläggningens ägare eller nyttjanderättshavare skyldig att i skälig omfattning 
hålla eller bekosta beredskap och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa sådana 
skador (2 kap 4§).  

Som komplement till handlingsprogrammet har respektive kommun dokument för deras arbete med skydd 
mot olyckor, se Bilaga A.  

  

 
16 Rutin för kommunikation vid eldningsförbud eller eldningsavrådan i Västmanlands län, Länsstyrelsens Västmanlands län. 
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4 Risker  

Enligt MSBFS 2021:1 ska handlingsprogrammet innehålla en beskrivning av kommunernas risker i form av 
en bedömning av vilka olyckor som kan föranleda räddningsinsats. Enligt 7 och 8§§ ska beskrivningen 
delas in i en övergripande nivå och mer detaljerat per olyckstyp.  

I detta avsnitt beskrivs de risker som identifierats i Riskanalys – Beskrivning av olyckor som kan leda till 
räddningsinsats17, vilken återfinns som referensdokument till handlingsprogrammet.  

4.1 Övergripande  
Räddningstjänsten Mälardalen har mellan år 2009–2020 genomfört ca 2000–2500 räddningsinsatser 
årligen. Det motsvarar 9,9–12,9 räddningsinsatser per 1000 invånare vilket är något högre än snittet 
nationellt. Det nationella snittet är mellan 9,23–10,89 räddningsinsatser per 1000 invånare för samma 
period. Antalet räddningsinsatser per 1000 invånare varierar mellan kommunerna, se Figur 2. 

 
Figur 2:Antal räddningsinsatser per år, 1000 invånare och kommun.  

Flest räddningsinsatser sett till antal har skett i Västerås kommun men antal insatser per 1000 invånare 
har varierat mycket mellan kommunerna och över åren. Vanligaste räddningsinsatserna är automatiska 
brandlarm, brand utomhus, trafikolyckor och brand i byggnad. Dessa olyckstyper tillsammans stod för 
nästan 80% av alla insatser.  

När olyckor sker varierar över året, dag i veckan och tid på dygnet. I Tabell 10 presenteras när flest och 
minst antal räddningsinsatser genomförts i respektive kommun.  

  

 
17 Diarienummer 2021/574-RTMD-132 
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Tabell 10: Sammanställning över när räddningsinsatser genomförts i kommunerna mellan 2009–2020. 

Kommun 
Månad Dag Tid 
Flest Minst Flest Minst Flest 

Arboga Juli, aug, dec Feb Lör Sön 06–19 (16–17) 

Hallstahammar Maj April Fre Mån 06–19 (16–17) 

Kungsör Juli Okt Tis Sön 06–19 (16–17) 

Köping Jan, maj, dec Mars Tis Sön 06–19 

Surahammar Juli Mars Ons Lör 09–19 (17–18) 

Västerås Juli Feb Fre Sön 06–19 (16–17) 

Inom medlemskommunerna finns en stor variation sett till bebyggelse, markanvändning, etablerade 
verksamheter etc. Det finns stadsbebyggelse och landsbygd, en varierande natur med sjöar och 
vattendrag, skog och åkermark, stora industrier och publika arenor med stora personantal. En 
övergripande beskrivning av riskerna återfinns i Tabell 11 och en mer djuplodande beskrivning under 
respektive underrubrik i kapitel 4. 

Tabell 11: Övergripande beskrivning av riskerna i RTMD:s område 

Område Underrubrik Risker och utveckling 
Samhällsutveckling Demografi Till 2040 beräknas folkmängden öka i de flesta åldrar och 

störst antalsmässig ökning väntas i åldrarna runt 50 år och 
mellan 80 och 90 år. Folkmängden beräknas minska i 
åldrarna 2–10 år, 26–33 och 54–59 år18. Alla kommuner 
har en högre snittålder för kvinnor än nationellt och alla 
utom Västerås kommun har en högre snittålder för män. En 
åldrande befolkning medför risk för fler olyckor och värre 
konsekvenser för den enskilde då åldersgruppen äldre än 
65år är överrepresenterad i bränder och andra olyckor.  
En ökning av både godstrafik på väg och järnväg samt en 
ökning av persontrafiken förespås i och med att 
invånarantalet ökar. Nya drivmedel medför nya risker vid 
räddningsinsats.  
När befolkningen ökar växer tätorterna, områden förtätas 
och utökas med bostäder och verksamheter. Det medför 
ökade risker med komplex byggnation, ökad 
befolkningstäthet etc. 

 Trafik 
 Bostäder 

 

  

 
18 SCB, Den framtida befolkningen i Sveriges län och kommuner 2021–2040 Demografiska rapporter 2021:3. 
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Område Underrubrik Risker och utveckling 
Komplicerade 
byggnader och 
anläggningar 

Höga byggnader 
Anläggningar under 
mark 

Brand i höga byggnader kan medföra komplicerade 
räddningsinsatser. I samtliga kommuner utom Kungsör 
finns i dagsläget flertalet höga byggnader med bostäder 
där räddningstjänsten utgör den alternativa 
utrymningsvägen genom fönster. I Västerås finns även 
flera byggnader som är högre än åtta våningar vilket 
innebär att räddningstjänstens höjdfordon inte når till de 
övre delarna av byggnaderna. I framtiden förutspås antalet 
höga byggnader öka i och med förtätning av staden.  
I Västerås finns en tunnel för vägtrafik för transporter inom 
city. I alla medlemskommuner finns parkeringsgarage 
under mark som kan innebära komplicerade 
räddningsinsatser med stora egendomsskador. 

Geografiskt Exploateringsutveckling 
Natur, sjöar och 
badplatser 

Kommunernas översiktsplaner beskriver hur kommunerna 
avser att expandera och förtäta beskrivningar områden. 
Förändringar i markanvändning kan påverka 
räddningstjänstens insatstider och personalförsörjning av 
räddningspersonal beroende var det byggs bostäder och 
arbetstillfällen.  
Inom medlemskommunerna finns många sjöar, badplatser 
och vattendrag som nyttjas av invånarna för rekreation och 
friluftsliv. Flera kommuner angränsar till Mälaren eller 
Hjälmaren. Geografin inom RTMD varierar från 
Bergslagsmiljö med stora barrskogsarealer till bördig 
jordbruksmark med öppna fält. Sammantaget innebär detta 
risk för drunkning, utsläpp av farligt ämne på vatten, 
skogsbränder m.m.  

Naturolyckor Skogsbränder 
Skyfall, stormar, höga 
flöden samt ras och 
skred 

Naturolyckor som kan förväntas ske oftare och med större 
konsekvenser som resultat av klimatförändringarna. 
Samtliga väderfenomen förväntas inträffa oftare än 
tidigare19. Översvämningar antas bli värre och ske oftare, 
ras och skred inträffa oftare och skogsbränderna ske 
oftare, blir intensivare och att säsongen förlängs. Inom alla 
kommuner finns områden med risk för översvämning och 
ras/skred. Särskilt i de norra delarna av förbundet så finns 
stora skogsarealer där en skogsbrand riskerar att kunna 
utveckla sig innan den upptäcks men även bli svår att 
hantera under en räddningsinsats på grund av 
otillgängligheten.  
Dessa typer av olyckor kan innebära att räddningstjänsten 
behöver vara behjälplig på flera platser samtidigt, till 
många drabbade och under lång tid.  
 

 

 
19 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/nya-klimatberakningar-visar-pa-mer-extremt-vader-1.12922  
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Område Underrubrik Risker och utveckling 
Industrier och 
farlig verksamhet 

Industrier 
Farlig verksamhet 
enligt LSO 
Seveso 

Det finns ett hundratal industrier som hanterar 
tillståndspliktig mängd brandfarlig eller explosiv vara inom 
RTMD. Industribyggnader och motsvarande har ofta en 
hög brandbelastning, stora brandceller och lägre krav på 
bärighet vid brand. 
I RTMD:s geografiska område finns 28 anläggningar som 
bedriver verksamhet som vid en olycka kan leda till allvarlig 
skada på människa eller miljö, så kallade farliga 
verksamheter enligt LSO 2 kap 4§. Fem av dessa är 
seveso-anläggningar i högre kravnivån och 15 i lägre 
kravnivån. Sju av anläggningarna i lägre kravnivån är 
bergtäkter där man bryter sten och grus. 
Konsekvenserna vid en olycka som omfattar sevesoämnen 
eller farliga ämnen kan bli mycket stora och omfattande. 
Därför ska dessa anläggningar i vissa fall ha en egen 
förmåga som kompletterar räddningstjänstens vid en 
olycka.  

Transport av farligt 
gods 

Väg och järnväg 
Sjöfart 

Farligt gods transporteras på väg och järnväg i hela 
förbundet. E18, E20, rv 56, rv 66, v 250, v 233, v 249 och v 
631 är primära leder för farligt gods. Det finns även ett 
antal sekundära leder för farligt gods. Farligt gods 
transporteras på järnväg i alla kommuner.  
Risken för olyckor med farligt gods ökar vid förtätning av 
städerna då det byggs allt närmare järnväg och väg, vilket 
kan få allvarliga konsekvenser i händelse av olycka. Ökat 
antal sjötransporter på Mälaren ökar risken för olyckor. Via 
sjövägen transporteras ämnen som är skadliga för 
människa och miljö i händelse av ett utsläpp samt att 
fartygen har stora mängder bränsle ombord som skulle 
påverka Mälaren med omgivning mycket negativt. 
Utsläpp av farliga ämnen kan ske på olika sätt; genom 
urspårning/avåkning, kollision, avsiktlig handling eller 
läckage. Sammantaget så innebär ökade transporter av 
farligt gods ökade risker för olyckor och/eller utsläpp. 
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Område Underrubrik Risker och utveckling 
Skyddsvärd 
bebyggelse eller 
där stort antal 
personer vistas 
och utrymning är 
en kritisk faktor 

Äldreboenden, sjukhus 
Hotell 
Förskolor, skolor etc. 
Samlingslokaler, 
restauranger och 
fritidsanläggningar 
Kyrkor eller byggnader 
med stort kulturellt 
värde 

I kommunerna finns ett stort antal verksamheter som 
bedriver vård, dagtidsverksamhet, skola, förskola, olika 
former av gemensamhetsboende. Även byggnader där 
många människor visats samtidigt i lokalerna, så som 
idrottsarenor, restauranger eller köpcentrum osv finns i alla 
kommuner. Risken för skada på människors liv och hälsa 
vid brand är generellt större där människor inte förväntas 
kunna utrymma själva, vara sovande eller obekanta med 
lokalerna de vistas i.  
Då konsekvenserna vid brand eller olycka riskerar att bli 
mycket allvarliga, finns ett stort skyddsvärde för 
personintensiv verksamhet och utrymningskritiska 
anläggningar. Det är väsentligt att både det organisatoriska 
och byggnadstekniska brandskyddet fungerar för att 
konsekvenserna vid en brand ska minimeras.  
Kyrkor och andra byggnader med stort kulturellt värde kan 
både vara samlingslokaler och viktiga att bevara för 
eftervärlden. Till exempel finns en äldre trähusbebyggelse i 
Arboga tätort som är skyddsvärd.  

Samhällsviktig 
verksamhet  

Elförsörjning 
Vattenskyddsområden, 
reningsverk etc.  
Hälso- och sjukvård 
 
 
 

Verksamheter där samhällsfunktionerna skulle kunna 
påverkas i stor omfattning om en olycka inträffar räknas 
som samhällsviktiga. Inom kommunerna finns exempelvis 
anläggningar för vatten- och avloppsrening, elproduktion, 
elförsörjning, dricksvattenförsörjning, blåljusverksamhet, 
hälso- och sjukvård samt omsorg m.fl. I Köping och 
Västerås kommun finns sjukhus. Vilka verksamheter som 
är samhällsviktiga beskrivs i kommunernas risk- och 
sårbarhetsanalys.  

Kritisk infrastruktur Väg 
Järnväg 
Flygtrafik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inom RTMD:s geografiska område finns ett antal större 
vägar - E18, E20, riksväg 66 och 56 samt väg 250, v233 
och v249. E18, E20 och riksväg 66 är mötesfria vägar samt 
att arbetet med att separera riksväg 56 är påbörjat. 
Omfattande persontågstrafik går till och från Västerås. 
Risken för tågolycka bedöms som störst mellan Kolbäck 
och norra station i Västerås. Risken är lägre på sträckorna 
Kolbäck-Kvicksund och norra station i Västerås - Ransta.  
Tågtrafiken genom Köping, Arboga och Kungsör på 
Svelandsbanan och Mälarbanan ligger på samma nivåer 
som genom Västerås. 
Det finns två flygplatser i Västerås och flygfält i Köping och 
Arboga. Olyckor som avåkningar och kollisioner 
förekommer och är en förekommande risk i vägtrafiken. 
Urspårningar eller flygkrascher är mindre sannolika men 
kan få större konsekvenser. För räddningstjänsten kan det 
medföra komplicerade räddningsinsatser med brett 
skadepanorama. Generellt så kostar stopp i infrastrukturen 
samhället stora summor.  
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Område Underrubrik Risker och utveckling 
Avsiktliga 
händelser och 
antagonism 

Terror 
Pågående dödligt våld 
Anlagda bränder  
Suicid 

Under 2020 bedömdes terrorattentatshotet främst utgöras 
av islamistiskt och högerextremistiskt motiverad terrorism. 
Det finns både våldsbejakande islamister och 
högerextremister som anser att Sverige är ett legitimt mål 
för terrorattentat, enligt Nationellt centrum för 
terrorhotbedömning. Hotnivån ligger sedan 2010 på nivå 3 
av 5, vilket innebär ett förhöjt terrorhot och att ett attentat 
kan ske20. Pågående dödligt våld (PDV) - Begreppet 
omfattar ett spektrum av händelser, där det gemensamma 
består i att en eller flera gärningspersoner utsätter 
allmänheten för ett livsfarligt våld som oftast pågår tills 
våldet avbryts av någon annan än gärningspersonerna 
själva21. Det går inte att utesluta att en PDV-händelse kan 
inträffa i någon av medlemskommunerna.  
För räddningstjänsten så innebär detta en stor 
samverkansinsats med andra blåljusmyndigheter i 
samband med en sådan händelse. Anlagda bränder sker 
frekvent i och kostar samhället stora summor varje år. 
Anlagd brand sker i byggnader men även i fordon eller 
skog och mark.  
En ökande psykisk ohälsa i samhället kan leda till fler 
suicidförsök och suicider. Flera kommuner i RTMD har 
höga självmordstal och antal självmordsförsök är många.  
 

 

4.2 Brand i byggnad 
De senaste 10 åren har räddningstjänsten larmats till cirka 220 bränder eller brandtillbud i byggnader 
årligen, vilket motsvarar mellan 0,98–1,43 räddningsinsatser per 1000 invånare. Antalet räddningsinsatser 
per år till brand eller -tillbud i byggnad har ökat de senaste åren i alla kommuner utom Kungsör och 
Köping. Trots det har flest räddningsinsatser till brand i byggnad per 1000 invånare genomförts i Kungsör 
men minst antal i Köping. Kungsör och Hallstahammars kommun ligger över rikssnittet i antal insatser per 
1000 invånare. 

Sett till konsekvenserna av de bränder som inträffat har 10% av bränderna i bostad och 1% av bränderna i 
allmän verksamhet lett till att personer omkommit eller blivit avtransporterade till vård. 45% av bränderna i 
bostad har lett till egendomsskada. Ingen av bränderna har lett till en inträffad miljöskada. Inom RTMD:s 
område har bränder i byggnader främst förekommit i centralorterna eller i industriområden. Bränder i 
byggnader på landsbygden har inte förekommit lika ofta.  

Sett till hela förbundet har antalet räddningsinsatser till bränder i bostäder ökat något under en tioårsperiod 
men antalet utvecklade har minskat. Flest bränder inträffar under eftermiddag/kväll där orsaken till 
bränderna skiljer sig åt beroende på vilken typ av byggnad/boendeform det är. Vanligaste brandorsaken i 

 
20 https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/terrorism 
21 Vägledning – samverkan vid pågående dödligt våld i publik miljö.  
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flerbostadshus är spis och i villa är den soteld. Det är mest frekvent med bränder i flerbostadshus och 
därefter villa.  

Antalet omkomna har varierat per år med ett snitt på 2,6 per år där de flesta som omkommit varit över 65 
år. Bränder med omkomna har varit i bostadsmiljö. De senaste årens forskning har identifierat ett antal 
faktorer som ökar risken att omkomma i en brand, att drabbas av brand som kräver hjälp från 
räddningstjänsten och bränder som den enskilde klarar av själv att hantera.  

Tabell 12:Riskfaktorer för dödsbränder och bostadsbränder, baserade på räddningsinsatser eller egenrapporterade händelser22. 

Dödsbränder Bostadsbränder med 
räddningsinsats 

Bostadsbränder 
(egenrapporterade)23 

Nedsatt rörlighet Ung ålder Ung ålder 

Nedsatt kognitiv förmåga Ensamstående med barn Familjer med barn 

Alkohol Arbetslöshet Hög utbildningsnivå 

Psykisk ohälsa Utlandsfödd  

Drogmissbruk Låg utbildningsnivå  

Rökning   

   

Bränder i vårdmiljöer och skola eller förskola kan få stora konsekvenser då personer som vistas i dessa 
miljöer kan ha olika möjligheter att sätta sig själva i säkerhet. Detta kan även påverka räddningsinsatserna 
om byggnaderna inte är utrymda innan räddningstjänsten anländer. I RTMD har bränder i skola eller 
förskola varit lite mindre frekvent än i resten av landet. Bränder i skolor och förskolor har ofta varit 
avsiktliga. I skolor har bränderna oftare skett på dagtid på vardagar och på förskolor oftare på helgen. 
Även om antal bränder eller brandtillbud har varit lågt så har antalet automatiska brandlarm varit högt. 
Bränder i vårdmiljö har skett sällan men kan som beskrivet ovan få stora konsekvenser. Bränderna har 
skett spritt över året, veckan och dygnet.  

Bränder i övriga allmänna verksamheter så som handel, teater, kontor har ökat under den senaste 
tioårsperioden, där flest insatser skett till handel och restaurang eller danslokal. Jämfört med nationell 
statistik har bränder i allmänna övriga verksamheter skett något oftare i RTMD:s område. Även om 
konsekvensen av bränderna i de flesta fall varit begränsade, och framför allt varit skador på egendom, 
finns det risk för stora konsekvenser för människors liv och hälsa dessa verksamheter. 

Sett per kommun har det skett flest räddningsinsatser per 1000 invånare i allmän verksamhet24 i 
Surahammar och minst antal i Hallstahammar. Kommunerna Arboga, Kungsör, Köping och Surahammar 
ligger över snittet nationellt. 

Inom RTMD finns ett stort antal byggnader och anläggningar som är kulturhistoriskt värdefulla, dessa är 
spridda i alla kommuner. Jämfört med nationell statistik har bränder i dessa byggnader och anläggningar 
hänt mer sällan i RTMD:s område. Bränder i kulturhistoriskt värdefulla byggnader har ofta berott på fel i 
utrustning men få bränder har fått en stor omfattning. En tidig upptäckt av branden har haft påverkan på 
brandens utbredning. 

 
22  Runefors, M. (2020). Fatal residential fires, prevention, and response. Lund University. Department of Fire Safety 
Engineering. 
23 Med egenrapporterade avses bränder som rapporteras i en nationell enkätundersökning (MSB:s trygghetsundersökning) 
24 Vård, skola och förskola samt övriga allmänna verksamheter.  
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Det har varit vanligare med räddningsinsatser till industrier inom RTMD än snittet per 1000 invånare för 
Sverige, vilket kan bero på att det är ett industritätt område. Sett per kommun inom förbundet har det skett 
flest insatser per 1000 invånare i Surahammar och minst antal i Västerås. Surahammar, Kungsör, Köping 
och Surahammar ligger över rikssnittet för räddningsinsatser till brand i industri. Fler industribränder har 
skett under veckodagarna än under helgen och de har skett oftare under dagtid än under kväll och natt. 
Konsekvenserna för den drabbade verksamheten kan bli stora både med avseende på produktionsstopp 
och egendomsskador.  

Bränder i övriga verksamheter som kraftvärmeverk, sophantering, parkeringshus etcetera har skett oftare 
inom RTMD:s område än i resten av Sverige, och trenden är ökande. Sett per kommun inom förbundet har 
flest insatser per 1000 invånare skett i Hallstahammar och minst antal i Kungsör. Det har skett fler insatser 
i Hallstahammar, Köping och Västerås än i genomsnitt i Sverige. De flesta bränderna i denna kategori 
inom RTMD har skett i kraftvärmeverk/värmeverk. Merparten av bränderna har varit utvecklade bränder 
vid räddningstjänsten framkomst.  

4.3 Brand utomhus  
Trenden är att det blir fler räddningsinsatser till bränder utomhus i alla kommuner utom Hallstahammar och 
Kungsör. Inga av bränderna utomhus har under 2018–2020 lett till skada på människors liv och hälsa eller 
miljö men 12% ledde till egendomsskada.  

Antal larm och bränder i skog eller mark har varierat med säsong, där flest bränder har skett under mars-
september. Flest larm om skogs- eller markbrand har inkommit under eftermiddagen (kl. 14-18), de flesta 
larmen inkommer generellt under dagtid. Sett över veckodagarna är det en jämn fördelning. De flesta 
bränder i skog eller mark har haft en liten omfattning vilket innebär mindre än 50 m2, men RTMD har 
erfarenhet av stora skogbränder med omfattning upp till 100 hektar eller större. Sett per kommun och 1000 
invånare har det skett flest insatser till skog eller mark i Surahammar och minst antal i Västerås.  

Antalet insatser till bränder i avfall eller återvinning utomhus har varit relativt konstant i respektive 
kommun. Västerås och Köping har haft flest insatser och i de andra kommunerna sker några enstaka 
insatser varje år. Köping har haft det högsta antalet insatser per 1000 invånare och Hallstahammar haft 
minst antal insatser. När bränderna sker har varierat över året, veckodagarna och tid på dygnet. Flest 
bränder har skett under maj, under helgen (lördag-söndag) och under kvällar och nätter (19-02). Många 
bränder har varit avsiktliga men inte lett till någon större egendomsskada. 

Antalet bränder i fordon eller fartyg utomhus har varit relativt konstant under 2018-2020, med en liten 
minskning 2020 i Västerås. Sett per kommun och 1000 invånare har det skett flest insatser till brand i 
fordon eller fartyg utomhus i Västerås och minst antal i Surahammar. Flest bränder har hänt under 
sommarmånaderna (juni-augusti), under måndagar samt nattetid. Endast en liten andel av bränderna i 
fordon har skett under färd med fordonet utan merparten har skett när fordonen varit parkerade.  

Sammantaget för bränder som sker utomhus ligger Arboga, Köping och Surahammar över rikssnittet för 
bränder utomhus.  

4.4 Trafikolycka 
Antal räddningsinsatser till trafikolyckor har ökat inom Räddningstjänsten Mälardalen, i alla kommuner 
utom Kungsör och Köping. Jämfört med den nationella statistiken per så ligger alla kommuner utom 
Västerås över rikssnittet i antalet räddningsinsatser per 1000 invånare. Flest insatser per 1000 invånare 
har skett i Kungsör och minst antal i Västerås.  

Den långsiktiga trenden på nationell nivå är att antalet omkomna och allvarligt skadade i vägtrafik är 
minskande. Jämfört med nationell statisk har fler personer per 100 000 invånare varit i behov av vård efter 
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trafikolyckor inom RTMD men färre har omkommit. Under 2018–2020 skadades eller omkom det personer 
i 38% av trafikolyckorna, 62% av dem ledde till egendomsskador och under 1% av dem ledde till 
miljöskada.  

Personbilar har varit det trafikelementet som varit inblandad i flest olyckor som kräver räddningstjänstens 
insats, därefter lastbil och motorcykel. Lastbil har varit oftare varit inblandad i trafikolyckor i RTMD:s 
område än i trafikolyckor i övriga Sverige. Trafikolyckor med oskyddade trafikanter har fått allvarligast 
konsekvenser med omkomna och allvarligt skadade. De flesta trafikolyckorna har skett längs de stora 
vägarna eller i tätorterna.  

Det har skett fler trafikolyckor på sen eftermiddag, på fredagar samt under vintermånaderna. Undantaget 
är trafikolyckor med oskyddade trafikanter som skett oftare under sommarhalvåret.  

Inom RTMD finns flera järnvägar som trafikeras av godstrafik och persontrafik. Det finns flera flygplatser 
och flygfält. Olyckor med flygtrafik eller spårtrafik sker med låg frekvens men kan få stora konsekvenser 
och leda till komplicerade räddningsinsatser.  

4.5 Olycka med farliga ämnen 
Inom RTMD har antalet olyckor med farliga ämnen varierat mellan cirka 20–100 insatser per år. Även om 
antalet olyckor varierar från år till år visar den sammanfattande trenden på en kontinuerlig ökning av 
olyckor under 2009–2020 i förbundet, men de tre senaste åren har antalet räddningsinsatser minskat. Sett 
per kommun har de ökat i Hallstahammar, Kungsör och Västerås men minskat i Arboga och Surahammar. 
Flest insatser per 1000 invånare inom förbundet har skett i Kungsör och minst antal i Surahammar. Den 
ökande trenden i det längre perspektivet överensstämmer även med den nationella statistiken som också 
visar på en ökning. Frekvensen för hela förbundet är jämförbar med den nationella per 1000 invånare dock 
ligger Kungsör, Köping och Västerås över rikssnittet.  

Inom RTMD:s område har utsläpp i form av mindre läckage av drivmedel etc. från fordon varit den 
vanligaste olyckan med farligt ämne. Detta liknar den nationella statistiken där över 80% av insatserna mot 
farliga ämnen rört mindre läckage av drivmedel. 

Det finns inom RTMD 28 anläggningar som klassats som farlig verksamhet enligt 2 kap 4§ LSO. Fem av 
dessa är Seveso-anläggningar i högre kravnivån och 15 i lägre kravnivån. Åtta anläggningar är endast 
farligt verksamhet enligt LSO. För de verksamheter som är Sevesoanläggning enligt den högre kravnivån 
beskrivs räddningstjänstens plan för räddningsinsats på hemsidan25. 

Transport av farligt gods sker på vägar och järnvägar inom RTMD:s geografiska område. Utifrån en 
inventering genomförd 200626, är sträckan på E18 mellan Västerås-Hallstahammar det mest trafikerade 
vägavsnittet gällande farligt gods i hela Sverige sett till antal ton. Fortsättningen av E18 från 
Hallstahammar vidare mot Köping och Arboga är även den bland dom mest trafikerade i Sverige. 
Vanligaste godsslag inom Västerås tätort är brandfarliga vätskor, följt av frätande ämnen och övriga farliga 
ämnen.  

Transport av farligt gods sker även på järnväg. Farligt gods kan transporteras på samtliga järnvägar inom 
förbundet. Utifrån samma inventering från Räddningsverket ligger dock transporterna på järnväg i området 
på en förhållandevis låg nivå i jämförelse med övriga landet.  

 
25 www.rtmd.se  
26 Kartläggning av farligt gods transporter, Räddningsverket (2006) 
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Flera kommuner inom räddningstjänsten Mälardalen gränsar i söder mot Mälaren, Sveriges tredje största 
sjö. Gemensamt för Västerås och Köping är att båda städerna har en hamn. Via farleden i Mälaren går 
regelbunden trafik med större fartyg. Statistik från passagelinjen Södertälje visar på en relativt hög andel 
tankertonnage nationellt sett, där de flesta fartygen återfinns i storleksintervallet 100–150 m. Övervägande 
del av tanktransporterna är transporter med diesel och bensin till oljehamnen i Västerås. Miljöolyckor på 
Mälaren är ovanliga men större utsläpp kan få stora konsekvenser på såväl miljö som människor. Mest 
sannolika är mindre drivmedelsutsläpp i Mälaren från fritidsbåtar och liknande, men risk för större utsläpp 
från transportfartyg finns. 

4.6 Naturolycka 
Naturolyckor inom RTMD:s område mellan 2018–2020 som inträffat har varit stormskador, översvämning 
av dagvatten- eller avloppssystem och annan naturolycka där stormskador är mest frekvent av 
naturolyckorna. Stormskadorna har oftast skett i september och december. Konsekvenser av 
naturolyckorna har varit egendomsskador.  

Vattendrag inom RTMD:s område som kan bidra till allvarliga konsekvenser vid en översvämning är 
Mälaren, Svartån, Kolbäcksån, Kölstaån, Köpingsån, och Arbogaån. Dessa vattendrag ingår därför i 
MSB:s översvämningskartering där de kan studeras närmare27. Störst risk vid översvämning finns i 
Arboga, Köping och Västerås där det kan påverka infrastruktur. 

Översvämning av dagvatten- eller avloppssystem inträffar ofta till följd av extrem nederbörd eller skyfall. 
Det kan i sin tur ge stora samhällsstörningar och ekonomiska skador, antingen direkt i form av skador på 
byggnader eller indirekt vid exempelvis elbortfall eller avbrott i transporter. Faktorer som spelar in vid 
olyckor till följd av skyfall är dels mängden nederbörd, dels hur det påverkade området är utformat och 
kapaciteten för att leda bort vatten. Vattendrag, hur VA-systemet är utformat och hur bebyggelse växt fram 
påverkar också. Länsstyrelsen i Västmanland har tagit fram kartmaterial som visar både översvämnings- 
och skyfallskarteringar28. 

Länsstyrelsen i Västmanland har inventerat risken för naturolyckor och vilka eventuella konsekvenser de 
kan få för respektive kommun. De har även sammanställt hur framtida klimatscenarier kan förväntas 
påverka kommunerna. Sammantaget finns en liten risk för ras och skred i alla kommuner och särskilt i 
slänter mot sjöar och vattendrag.  

4.7 Drunkning  
Antalet räddningsinsatser till drunkningar eller -tillbud har ökat över tid men sedan 2018 har trenden varit 
nedåtgående i samtliga kommuner utom Köping och Västerås. Det har varit ungefär lika frekvent med 
räddningsinsatser till drunkningar och -tillbud nationellt som inom RTMD. Per kommun och 1000 invånare 
har flest insatser skett i Arboga och minst antal i Kungsör. Alla kommuner utom Arboga ligger under 
rikssnittet. I Arboga har det skett drunkning och -tillbud lika ofta som i övriga Sverige utslaget på antal 
invånare. Flest insatser har skett under sommaren.  

Räddningsinsatser till drunkningar och -tillbud har ofta fått allvarliga konsekvenser på människors liv och 
hälsa. 28% av räddningsinsatserna har lett till omkomna eller avtransporterade till vård. Det omkommer 
ungefär lika många per 100 000 invånare i RTMD som nationellt.   

 
27 https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-
klimat/oversvamning/oversvamningskarteringar-och-samordning/ (2021-07-02) 
28 https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/samhalle/planering-och-byggande/klimatanpassning.html (2021-07-02) 
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4.8 Nödställd person 
Antal insatser kopplade till nödställd person har ökat i alla kommuner utom Hallstahammar. Kommunvis 
sker flest insatser per 1000 invånare i Arboga och Köping och minst antal i Hallstahammar. Arboga och 
Köping ligger över rikssnittet. Av totalt 144 insatser har personer i 8% av insatserna omkommit eller behövt 
sjukvård.   

Under perioden 2010–2019 begick 524 personer (äldre än 15 år) självmord i Västmanland. Genomsnittligt 
över perioden hade Västmanland det näst högsta genomsnittliga självmordstalet i landet (23,8 personer 
per 100 000 invånare). 

Åldersfördelningen för hela riket visar att personer 45+ år har de högsta självmordstalen och personer i 
åldern 15–24 år har de lägsta. Jämfört med riket skiljer sig åldersfördelningen i Surahammar, 
Hallstahammar och Arboga där det är en hög andel yngre personer som begått självmord. Det är 
övervägande andel män som begår självmord. I Västmanland var 71,4% män och 28,6% kvinnor under 
perioden 2010–2019. Gällande självmordsförsök är det vanligare bland kvinnor än män, och det är 
vanligare bland yngre än äldre. 

Enligt Folkhälsomyndigheten finns variationer över året, där det begås något fler suicider på våren jämfört 
med resten av året. Även socioekonomiska faktorer verkar påverka, där det finns en ökad risk för suicid i 
socioekonomiskt utsatta områden jämfört med områden med hög ekonomisk standard, speciellt bland 
män. 

4.9 Höjd beredskap 
En mer detaljerad beskrivning av kommunernas risker i samband med höjd beredskap kommer tas fram i 
samråd med kommunerna och länsstyrelsen i arbetet med räddningstjänst under höjd beredskap de 
kommande åren. Beskrivningarna av risker kommer troligtvis att utgå från FOI Memo 5089, 
Hotbildsunderlag i utvecklingen av civilt försvar29. I underlaget beskrivs olika typfall/scenarion som gråzon, 
höjd beredskap och krig. Dessa scenarion kan medföra olika former av konsekvenser i samhället som 
exempelvis utslagen infrastruktur och/eller kommunikationsvägar, masskadeutfall pga. explosioner eller 
CBRN-krigföring, sänkt beredskap inom egna geografiska området för att bistå andra mer skadedrabbade 
områden. 

 

 

  

 
29 https://www.foi.se/forskning/krisberedskap-och-civilt-forsvar/civilt-forsvar.html  
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5 Värdering  

Enligt föreskriften ska riskerna som identifierats även värderas för att bedöma om skyddet mot olyckor kan 
anses vara likvärdigt och tillfredställande. 

I riskanalysen enligt LSO 2021 så konstateras det att RTMD har en varierad och komplex riskbild som 
varierar mellan kommunerna, inom kommunerna, över året och som förändras över tid i och med 
byggnationer etc. Vissa olyckstyper inträffar ofta men medför små konsekvenser och vissa sker sällan men 
kan medföra stora konsekvenser. Vissa risker kommer vara okända tills den dagen olyckan inträffar. För 
att ha en förmåga att agera inom hela det spannet så krävs en dynamisk organisation med hög 
kompetens, både innan och under olyckan.  

Ett likvärdigt och tillfredställande skydd mot olyckor uppnås genom en kombination av förmåga att 
förebygga olyckor, den enskildes förmåga att begränsa skador av olyckor samt räddningstjänstens 
förmåga att genomföra räddningsinsatser. Att räddningsinsatser kan genomföras inom en godtagbar tid 
och på ett effektivt sätt uppnås genom en kombination av rätt förmågor på rätt plats utifrån riskbilden samt 
en professionell räddningstjänst som har förmåga att agera dynamiskt.  

Tabell 13 visar trenden för antal räddningsinsatser per olyckstyp och kommun, och jämför antal 
räddningsinsatser mellan 2009-2020 och 2018-2020. Skillnaden mellan antal räddningsinsatser visar på 
om trenden ökar eller minskar.  

Tabell 13: Trend för antalet räddningsinsatser per olyckstyp och kommun.  

Olyckstyp  Arboga  Hallstahammar Kungsör Köping Surahammar Västerås 
Brand i byggnad  Ökar Ökar Minskar Minskar Ökar  Ökar 
Brand utomhus  Ökar Minskar Minskar Ökar Ökar Ökar 
Trafikolycka Ökar Ökar Minskar Minskar Ökar Ökar 
Utsläpp av farligt ämne  Minskar Ökar Ökar Lika Minskar  Ökar 
Drunkning och -tillbud Minskar Minskar Minskar Ökar Minskar Ökar 
Nödställd person Ökar Minskar Ökar Ökar Ökar Ökar 

 

För att utreda om RTMD tillhandahåller ett likvärdigt och tillfredsställande skydd så har en jämförelse30 
med liknande räddningstjänstförbund och Sverige i genomsnitt gjorts. Vid jämförelsen framkommer att 
RTMD har ett likvärdigt skydd inom de flesta områdena. Vid en jämförelse avseende andel händelser med 
omkomna på plats och/eller avtransporterade till vård har RTMD endast en högre andel vid olyckstypen 
utsläpp av farligt ämne/fara för utsläpp. Nationellt samt i jämförelseförbunden så har 1% av insatserna lett 
till att personer omkommit eller avtransporterats med inom RTMD så är andelen 2%. Eftersom skillnaden 
är så liten så anser RTMD att tillfredställande och likvärdigt skydd uppnås. När jämförelsen görs för andel 
egendomsskador vid olyckor har RTMD ett högre värde vid brand eller brandtillbud utomhus än både 
nationell statistik och jämförelseförbund. Vid djupare analys så beror det på ett högt antal fordonsbränder 
som skett under dessa år. Detta bör vara ett område att utreda vidare för att kunna förebygga uppkomst av 
dessa bränder. Däremot har RTMD lägre andel egendomsskador efter trafikolyckor och naturskador.  

Även om snittet för räddningsinsatser till bostadsbränder för förbundet som helhet är lägre än rikssnittet 
och i jämförelseförbunden så är det en stor variation mellan medlemskommunerna. Det kan därför inte 
anses som likvärdigt skydd inom RTMD i dagsläget och något som bör arbetas aktivt med för att alla 
kommuner ska ha samma låga antal. RTMD anser även att dagens relativt låga antal är för högt för att 

 
30 Riskanalys av olyckor som kan leda till räddningsinsats, diarienummer:2021/574-RTMD-132 
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anses tillfredställande, att minska bostadsbränder och antal omkomna i bränder inom förbundet är en 
prioriterad fråga. RTMD arbetar efter den nationella visionen om att ingen ska omkomma eller skadas 
allvarligt i bränder, och insatser måste göras i samverkan med andra aktörer för att den visionen ska 
uppnås lokalt inom förbundets geografiska ansvarsområde. Kunskapen om vilka grupper som riskerar att 
omkomma i bränder, vilka som riskerar att drabbas av brand som renderar räddningsinsats och vilka som 
riskerar att drabbas av brand men som har förmåga att hantera den själv bör implementeras i 
räddningstjänstens arbete för att tillse att förebyggande arbete bedrivs effektivt.  

Det finns ett stort antal byggnader med bostäder som är beroende av räddningstjänsten som den 
alternativa utrymningsvägen, särskilt i Västerås men även i de övriga kommunerna. Risken att 
möjligheterna för räddningstjänsten att ställa upp stegar eller höjdfordon försämras över tid är 
beaktansvärd. För att skapa en större trygghet för kommuninvånarna och säkra räddningstjänstens 
möjlighet till livräddande insats så bör området utredas vidare.  

Antal bränder i industrier är generellt högre i RTMD:s område än i övriga Sverige, men varierar även 
mycket inom förbundet. Detta kan bero på antalet industrier är högt inom RTMD:s område sett till antal 
invånare. Risken för personskador är låg då personer förväntas ha god lokalkännedom och kan utrymma 
själva men risken för miljöskador och egendomsskador är högre. Vid analys av inträffade händelser så är 
andelen egendomsskador likvärdig med jämförelseförbunden och nationellt därav bedöms förmågan att 
hantera inträffade bränder tillfredställande.  

Bränder i övriga byggnader till exempel publika lokaler, skola och förskola, hotell etc. bedöms utifrån 
tidigare inträffade händelser kunna hanteras med RTMD:s operativa förmågor samt inte kräva särskilda 
förebyggande åtgärder.  

Antalet trafikolyckor per 1000 invånare är högre än rikssnittet i alla kommuner utom Västerås. Trafikolyckor 
med omkomna sker mer sällan per 100 000 invånare än rikssnittet men det är fler som behöver uppsöka 
vård efter olyckor. Cyklister och fotgängare samt motorcyklister har varit inblandade i flertalet av olyckorna 
med omkomna. Ansvar och befogenheter att förebygga trafikolyckor delas mellan statliga myndigheter och 
kommuner beroende på vägtyp så samverkan mellan dessa är nödvändigt. Då ansvaret för det 
förebyggande arbetet gällande andra olyckor än bränder ligger på kommunerna så är det främst 
medlemskommunerna som bör samverka.  

Inom RTMD:s geografiska område sker mycket transport av farligt gods på väg och järnväg samt att 
flertalet anläggningar som är klassade som farlig verksamhet enligt LSO 2:4 är etablerade. För att minska 
risken för olyckor så bör området arbetas med aktivt från planeringsfasen i detaljplansförfarandet till 
exploatieringsfasen i bygglovsförfarandet och vidare i förvaltningsfasen vid tillsyn och kontroll. Insatsplaner 
för utsläpp av farligt ämne till vattenskyddsområden samt för de farliga verksamheterna enligt LSO bör 
upprättas för att stärka förmågan ytterligare i händelse av att olyckan är framme. 

Flera av medlemskommunerna ligger högre än rikssnittet för antal självmord per 100 000 invånare. Det dör 
många gånger fler i suicid årligen än andra olyckor som kan leda till räddningsinsats tillsammans, ändå är 
det något som idag får liten uppmärksamhet båda förebyggande och operativt. Räddningstjänsten 
Mälardalen har under 2021 ingått avtal om samverkan med andra aktörer för att starta upp ett arbete för 
att minska antalet självmord. Avtalet omfattar både förebyggande och räddningstjänst. Kommunernas 
förebyggandearbete sker inom ramen för daglig verksamhet i olika förvaltningar.  

Drunkningar och -tillbud sker mer sällan i RTMD än i riket i stort men har ökat under de senaste åren.  
Eftersom konsekvenserna vid drunkning eller -tillbud är allvarliga så bör det vara ett prioriterat område. I 
samtliga kommuner finns ett rikt fritidsliv med båtliv och bad. Flera badplatser runt om i kommunerna är 
kommunala. Att säkerställa att det finns livräddningsutrustning vid dessa badplatser samt god 
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framkomlighet kan bidra till att minska antalet olyckor och konsekvenserna av dessa. RTMD:s förmåga att 
genomföra räddningsinsatser till drunkning anses tillfredsställande.  

Naturolyckor antas öka i framtiden i och med klimatförändringar. I samtliga kommuner finns risk för ras och 
skred samt översvämning som kan få påverkan på exempelvis infrastrukturen. Torka och lågvatten kan 
leda till att brandvattenförsörjningen påverkas, särskilt i områden utan brandpostnät. Hur RTMD och 
kommunerna påverkas i framtiden och hur förmågan behöver anpassas bör utredas.  

Insatstiderna (anspänningstid + körtid) är generellt tillfredställande men det finns områden inom förbundet 
som har längre insatstider än 20 minuter och 30 minuter vilket bör kompenseras genom arbete med att 
förebygga olyckor samt möjliggöra för den enskilde att hantera och fördröja händelseförlopp.  

Befolkningsförändringar, både ökande i vissa kommuner och minskande i andra, tillsammans med en 
åldrande befolkning där antalet äldre människor ökar kommer medföra påverkan på räddningstjänsten. 
Antalet insatser kan antas öka där befolkningen växer, antalet samtidiga larm antas öka samt 
rekryteringsbasen kan antas minska i vissa kommuner på grund av avbefolkning. En åldrande befolkning 
där en större andel kommer att bo i eget boende kan antas medföra att antalet bränder med allvarligt 
skadade och omkomna ökar om inget förändras gällande den enskildes förmåga att begränsa skadorna av 
bränder. Med förmåga i detta avseende menas aktiva eller passiva system i det byggnadstekniska 
brandskyddet eller möjligheten att välja en annan boendeform så som äldreboenden i vk 5B31 

Det finns ett antal byggnader och anläggningar som kan medföra en komplicerad räddningsinsats. 
Exempel är farliga verksamheter, undermarksanläggningar, höga byggnader, vindkraftsparker. För att 
kunna genomföra en effektiv räddningsinsats bör räddningstjänsten tillsammans med verksamheterna 
säkerställa ett bra beslutsunderlag som en förebyggande åtgärd. Tekniska lösningar för beslutstöd är även 
ett område som bör utredas för att möjliggöra effektiva räddningsinsatser. 

Då räddningstjänsten ska kunna bedriva räddningsinsatser under höjd beredskap ställs särskilda krav på 
förmågan. Räddningstjänsten saknar än så länge stöd och vägledning från regeringen, riksdagen och 
ansvariga myndigheter hur räddningstjänsten ska organisera sig under krig eller krigsfara. RTMD följer 
arbetet som bedrivs och kommer att behöva vidta åtgärder utifrån den analys och planering som pågår för 
att skapa strategier och rutiner för hantering av olyckor under höjd beredskap. 

 

  

 
31 Verksamhetsklass enligt Boverkets byggregler  
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6 Mål  

Syftet med Lagen om skydd mot olyckor beskrivs i den inledande paragrafen 1 kap 1§  

Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och 
miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 

Mål för förebyggande verksamhet och räddningstjänst anges i 1 kap 3§ och i 1 kap 3a§ 

Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom 
godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. 

Förebyggande verksamhet som staten och kommunerna ansvarar för enligt denna lag ska planeras och 
organiseras så att den effektivt bidrar till att förebygga bränder och andra olyckor samt förhindra eller 
begränsa skador till följd av bränder och andra olyckor. Särskild vikt ska läggas vid att förhindra 
människors död och andra allvarliga skador. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har i Nationell strategi för stärkt brandskydd för den 
enskilde en nollvision32. 

- Ingen ska dö eller skadas allvarligt till följd av brand  

Lokalt har Räddningstjänsten Mälardalen en vision samt en målbild 2025 för verksamheten. Visionen är 
En dynamisk räddningstjänst som står för trygghet, effektivitet och säkerhet med en målbild 2025 om att 
vara en effektiv verksamhet, en utvecklad räddningstjänst och en engagerad arbetsgivare. 

För att nå upp till LSO, visioner och hantera de risker som identifierats i riskanalysen så ska RTMD och 
kommunerna arbeta efter följande mål. Till målen knyts sedan indikatorer som möjliggör att följa upp 
målen.  

6.1 Mål för den förebyggande verksamheten 
De nationella målen för förebyggande har brutits ner till följande lokala mål. 

- Antalet olyckor ska årligen minska genom stöd och information till den enskilde. 

Hur målet avses att uppnås och följas upp beskrivs i Räddningstjänsten Mälardalen och 
medlemskommunernas verksamhetsplaner. Varje år beslutas aktiviteter och nyckeltal som anknyter till 
målet för den förebyggande verksamheten.  

6.2 Mål för räddningstjänst 
De nationella målen för räddningstjänst har brutits ned till följande lokala mål 

- Konsekvenserna av en olycka ska minska genom effektivare och snabbare insatser.  

Hur målet avses att uppnås och följas upp beskrivs i Räddningstjänsten Mälardalens verksamhetsplan. 
Varje år beslutas aktiviteter och nyckeltal som anknyter till målet för räddningstjänst. 

  

 
32 https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandskydd/nationell-strategi-for-starkt-
brandskydd/  
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7 Förebyggande – förmåga och verksamhet 

Räddningstjänsten Mälardalen har till uppdrag att förebygga bränder i medlemskommunerna. Ansvaret för 
att förebygga andra olyckor än brand enligt LSO ligger kvar på respektive kommun, se även kapitel 3.  

Genom information och rådgivning, tillsyn, utbildning av den enskilde samt rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll av fasta förbränningsanordningar verkar Räddningstjänsten Mälardalen tillsammans 
med samverkande organisationer för att säkerställa ett skäligt brandskydd hos den enskilde.  

Det förebyggande arbetet tar utgångspunkt i de nationella målen i LSO, den nationella strategin om stärkt 
brandskydd samt mål som beskrivs i kapitel 6 som har sin utgångpunkt i riskutredningen samt värdering.   

Ansvaret för brandförebyggande verksamhet inom Räddningstjänsten Mälardalen åligger 
Förebyggandeavdelningen men hela organisationen arbetar med olycksförebyggande arbete. På 
Förebyggandeavdelningen arbetar brandingenjörer och brandinspektörer med tillsyn, tillstånd, 
remisshantering samt information och rådgivning. På den operativa avdelningen arbetar distriktschefer, 
styrkeledare och brandmän med bland annat hembesök i flerbostadshus, information till allmänheten, 
bostadhustillsyner med mera. På Administrativa avdelningen arbetar en kommunikatör med uppdrag att 
informera genom de externa kanaler som räddningstjänsten använder sig av.  

Kommunernas förebyggande arbete beskrivs i respektive kommuns dokument som återfinns i Bilaga B.  

7.1 Tillsyn enligt 5 kap 1§ LSO 
RTMD är enligt förbundsordningen tillsynsmyndighet i Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, 
Surahammar och Västerås kommun för att kontrollera efterlevnaden av LSO. Tillsyn enligt LSO 2 kap 2§. 
syftar till att säkerställa ett skäligt brandskydd i byggnader och anläggningar. Tillsyn enligt LSO 2 kap 4§ 
syftar till att säkerställa att verksamheter som klassats som farlig verksamhet har en skälig förmåga att 
vidta inledande åtgärder för att förhindra allvarlig skada på människors liv eller miljö.  

Årligen upprättar RTMD en tillsynsplan som övergripande beskriver hur tillsynsverksamheten planeras för 
nästkommande år, vilka resurser som avsätts samt vilka förhållningssätt som ska tillämpas33. Tillsyn ska 
prioriteras vid byggnader och anläggningar som omfattas av ett eller flera av följande kriterier och där 
tillsyn bedöms vara en effektiv förebyggande åtgärd: 

1. Frekvensen av bränder eller andra olyckor är hög.  
2. En brand eller annan olycka medför stor risk för människors liv och hälsa.  
3. En brand kan innebära stora ekonomiska kostnader eller större påfrestning på samhället.  
4. En brand eller annan olycka kan innebära stora skador på miljön. 
5. En brand kan innebära allvarliga skador på kulturhistoriska värden. 

MSB:s föreskrift om kommunal tillsyn enligt LSO34 anger vilka byggnader eller anläggningar som ska 
omfattas av tillsyn, så vida inte tillsyn bedöms som en mindre effektiv insats. Utöver dessa objekt så ska 
tillsyn utföras vid byggnader och anläggningar där risken vid brand är stor. Det kan exempelvis vara lokalt 
identifierade byggnader och anläggningar där det bedöms att risken vid brand är stor, och tillsyn ett 
effektivt verktyg för att säkerställa efterlevnaden av LSO.  

Vid tillsyn så kontrolleras både byggnaders och anläggningars tekniska brandskydd samt organisationens 
systematiska brandskyddsarbete. Vilka delar som den tekniska stickprovskontrollen ska omfatta anges i 

 
33 Tillsynsplan 2022, diarienummer: 2021/902-RTMD-132. Uppdateras årligen med ersättande dokument.  
34 Se bilaga till MSBFS 2021:8. Träder i kraft 2022-07-01.  
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MSB:s föreskrift om kommunal tillsyn35. Om brandskyddet inte bedöms uppfylla kraven på skäligt 
brandskydd kan beslut om föreläggande meddelas för att säkerställa att brandskyddet höjs till en skälig 
nivå. Lagstöd för detta återfinns i 5 kap 2§ LSO. Tillsyn är det skarpaste verktyget som räddningstjänsten 
har för att säkerställa ett bra brandskydd hos den enskilde.  

Tillsynsförrättare inom Räddningstjänsten Mälardalen ska ha en hög kompetens gällande 
byggnadstekniskt och organisatoriskt brandskydd för att åstadkomma ett likvärdigt och tillfredställande 
brandskydd i byggnader och anläggningar. Tillsynsförrättare ska även ha en hög kompetens om 
Förvaltningslagen och Offentlighet och Sekretesslagen för att säkerställa en rättssäker och effektiv 
myndighetsutövning. Beskrivning av kompetenskrav för att utföra tillsyn på olika byggnader eller 
anläggningar specificeras i tillsynsplanen. Behöriga att utföra tillsyn är räddningschef eller delegater enligt 
delegationsordning. Behöriga att fatta myndighetsbeslut enligt Lagen om skydd mot olyckor är 
räddningschef eller delegater enligt delegationsordning.36 

Tillsyn av livräddningsutrustning sker av respektive medlemskommun.  

7.2 Stöd till den enskilde  
Kommunen har en skyldighet att informera och agera rådgivande i syfte att underlätta för den enskilde att 
fullgöra sitt ansvar enligt LSO. Som beskrivs i avsnittet om styrning så har den enskilde ett primärt ansvar 
att skydda sitt liv och sin egendom samt att inte orsaka olyckor. I första hand är det den enskildes 
skyldighet att själv vidta och bekosta åtgärder för att förhindra och begränsa olyckor. Först när en olycka 
inträffat eller när det finns en överhängande fara för en olycka, och den enskilde själv eller genom att anlita 
någon annan inte kan klara av situationen är det samhällets skyldighet att ingripa.  

Därför har Räddningstjänsten Mälardalens följande förväntningar på den enskilde; 

- Ha förmåga att upptäcka en brand i bostad i ett tidigt skede genom att ha en fungerande 
brandvarnare. 

- Ha förmåga att släcka en brand eller fördröja dess utveckling tills räddningstjänsten är på plats 
genom att ha tillgång till släckutrustning som handbrandsläckare och brandfilt. 

- Ha kunskap om hur man kan förebygga och hantera brand och andra olyckor. 
 
Räddningstjänsten Mälardalen arbetar för att underlätta för den enskilde att förebygga brand genom; 

- Information på hemsidan 
- Utbildningar till anställda inom medlemskommunerna 
- Öppet hus 
- Deltagande i evenemang  
- Riktad information till specifika målgrupper 
- Information på sociala medier 
- Information och rådgivning vid tillsyner, verksamhetsbesök, utryckningar m.m. 
- Samverkan med andra aktörer för att förebygga brand.  
- PM och andra skrivningar som ska agera vägledande i brandskyddsfrågor 
- Att var tillgängliga för den enskilde vid uppkomna frågor. Både via telefon, mejl och besök.  

 
Information till den enskilde gällande att förebygga andra olyckor än brand tillhandahålls av respektive 
kommun. 
  

 
35 MSBFS 2021:8 
36 Direktionen för Räddningstjänsten Mälardalen har delegerat rätt att utföra tillsyn till förbundsdirektör och biträdande 
förbundsdirektör  

Sida 222 (261)



 
 

 

32 

7.3 Rengöring och brandskyddskontroll  
Kommunen ansvarar enligt LSO 3 kap 4§ för rengöring och brandskyddskontroll av fasta 
förbränningsanordningar i syfte att förebygga brand. Enligt förbundsordningen så har 
medlemskommunerna gett Räddningstjänsten Mälardalen i uppdrag att tillse att rengöring och kontroll 
utförs. 

Inom RMTD finns fyra sotningsdistrikt 

- Köping och Arboga 
- Kungsör 
- Västerås 
- Hallstahammar och Surahammar 

På uppdrag av Räddningstjänsten Mälardalens direktion har tre privata aktörer upphandlats att utföra 
rengöring och brandskyddskontroll.  

I Kungsör sköter sotarfejarmästare Ove Norberg sotning och brandskyddskontroll. Avtalet37 med aktören 
som har uppdraget i Kungsörs kommun löper tills skorstensfejarmästaren går i pension. I Kungsör finns 
2200 objekt som omfattas av sotning och brandskyddskontroll.  

I Köping och Arboga sköter Sot- och Ventilationstjänst i Västerås AB sotning och brandskyddskontroll. 
Avtal om sotning och brandskyddskontroll i Köping och Arboga gäller till och med 2023-01-01 med option 
om förlängning i 1år + 1år38. I Köping finns 6120 objekt som omfattas av sotning och brandskyddskontroll 
och i Arboga 3200 objekt. 

I Västerås så finns två aktörer för sotning och brandskyddskontroll att välja mellan för den enskilde, där 
Sot- och Ventilationstjänst i Västerås AB är den aktör som objekt i Västerås blir automatiskt tilldelade om 
inget aktivt val görs. Avtal39 med Sot- och Ventilationstjänst i Västerås AB för Västerås gäller till och med 
2022-07-01 med option om förlängning i 5 år. Avtal med Hallstahammars sotningsväsende för Västerås 
gäller till och med 2022-07-01 med option om förlängning i 5 år. I Västerås finns 19 367 objekt som 
omfattas av sotning och brandskyddskontroll.   

I Hallstahammar och Surahammar så finns två aktörer för sotning och brandskyddskontroll att välja mellan 
för den enskilde, där Hallstahammars sotningsväsende är den aktör som objekt i Hallstahammar och 
Surahammar blir automatiskt tilldelade om inget aktivt val görs. Avtal40 med Hallstahammars 
sotningsväsende för Hallstahammar och Surahammar gäller till och med 2022-07-01 med option om 
förlängning i 5 år. Avtal med Sot- och Ventilationstjänst i Västerås AB för Västerås gäller till och med 2022-
07-01 med option om förlängning i 5 år. I detta distrikt finns 6155 objekt som omfattas av sotning och 
brandskyddskontroll.  

Möjlighet finns för den enskilde att utföra rengöring själv genom att ansöka om dispens hos 
räddningstjänsten. Sådan dispens lämnas om räddningstjänsten bedömer att den enskilde har tillräcklig 
kunskap samt att senaste brandskyddskontrollen var utan anmärkning.  

Entreprenörerna är enligt avtal skyldiga att ha tillräckligt med resurser för att klara av uppdraget. De ska 
löpande uppdatera förteckningen av objekt som omfattas av sotning och brandskyddskontroll. 
Räddningstjänsten Mälardalen säkerställer att avtalen följs genom årliga uppföljningar.  

 
37 Dnr: 2021/928-RTMD-923 
38 Dnr: VMKF-U 2018-77 
39 Dnr: 2016/709-MBR-061 
40 Dnr: 2016/709-MBR-061 
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Arbetsordningarna för sotning och brandskyddskontroll beskriver ansvar, hur entreprenören ska utföra 
arbetet och vad fastighetsägaren förväntas göra4142 43.  

Frister för brandskyddskontroll och vilken utbildningsnivå som krävs för att ha behörighet att utföra 
brandskyddskontroll har beslutats genom föreskriften MSBFS 2014:6.  

Fristerna för sotning följer de allmänna råden i MSBFS 2014:6 i samtliga kommuner. 

7.4 Övriga förebyggande åtgärder  
Räddningstjänsten Mälardalen är tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt Lagen (2010:1011) om brandfarlig 
och explosiva varor. Vid en tillståndsansökan från den enskilde så granskas hanteringen av den 
brandfarliga eller explosiva varan i syfte att säkerställa att den sker utan risk för brand eller explosion. 
Samma sak kontrolleras vid en tillsyn. Tillsyn kan genomföras med enskild person som hanterar 
brandfarlig eller explosiv vara, oavsett om de har tillstånd eller inte.  

RTMD ska arbeta brandförebyggande i alla medlemskommunerna. Genom samarbete med olika aktörer 
på lokal, regional och nationell nivå så kan erfarenheter från forskning, insatser eller händelser tas till vara 
och bidra till ett bättre förebyggande arbete i framtiden.  

Exempel på RTMDs samverkan,  

- Kommunernas säkerhetsorganisationer gällande behovsanpassat brandskydd. 
- Socialtjänsterna vid behov av riktade insatser mot enskilda i syfte att minska antalet anlagda 

bränder och konsekvenserna av dessa.  
- Den lokala brandskyddsföreningen gällande behovsanpassat brandskydd och informationsinsatser 

i syfte att minska antalet omkomna och allvarligt skadade i bränder samt antal bostadsbränder.  
- Andra räddningstjänster för erfarenhetsutbyte och dela goda idéer för att förbygga bränder och 

andra olyckor.  
- Regionen för att minska antalet suicid.  
- Aktörerna med ansvar för brandvattenförsörjningen för att säkerställa god vattentillgång i händelse 

av en brand vid förändringar i systemet. 

Räddningstjänstens arbete med tillsyn och kontroll är ett av verktygen för att säkerställa ett skäligt 
brandskydd men endast en liten andel av alla byggnader och anläggningar kan besökas årligen. Genom 
att vara remissinsats till flera olika kommunala nämnder, myndigheter och organisationer så får 
räddningstjänsten fler möjligheter att påverka och upplysa kring brandskydd. Exempel på nämnder, 
förvaltningar och myndigheter som räddningstjänsten är remissinsats till 

- Plan- och byggnadsnämnderna i respektive kommun vid framtagande av översiktsplaner, 
detaljplaner eller handläggning av bygglovsansökningar.  

- Tillståndsenheterna vid ansökningar om serveringstillstånd för alkohol.  
- Polismyndigheten vid ansökningar om begagnande av allmän plats, tillstånd enligt lagen om hotell- 

och pensionat eller offentlig tillställning.  
- Länsstyrelsen gällande Seveso eller ansökan om miljötillstånd.  
- Trafikverket och lokala trafikkontoren gällande framkomlighet 

 
41 Arbetsordning Hallstahammar och Surahammar. Diarienummer 2016/709-MBR-061 
42 Arbetsordning Västerås. Diarienummer 2009/615-MBR-063  
43 Arbetsordning Köping, Arboga, Kungsör. Diarienummer: VMKF 2018.13.1-174 
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- Polisen eller Åklagarmyndigheten vid misstanke om brott i samband med en brand. Då kan RTMD 
på deras begäran upprätta ett sakkunnigutlåtande beträffande brand- och rökspridning samt risk 
för uppkomst av farlig miljö för människor att vistas i.  

Av Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 2 kap 7§ framgår att en länsstyrelse och en kommun 
får meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om liknande 
förebyggande åtgärder mot brand. Vid hög gräs- eller skogsbrandrisk sker ett samråd mellan RTMD 
och Länsstyrelsen innan beslut om eldningsförbud eller avrådan fattas.  
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8 Räddningstjänst – förmåga och verksamhet 

8.1 Övergripande förmåga  
Om en olycka inträffar som den enskilde medborgaren inte kan hantera på egen hand har 
Räddningstjänsten Mälardalen förmåga och beredskap att hjälpa den enskilde med denna hantering. 
Räddningstjänsten är organiserat för att hantera de risker som redovisats i riskkapitlet, se kapitel 4. 
Räddningstjänsten är inte dimensionerat för att på egen hand kunna hantera allt som kan inträffa. Många 
större eller komplicerade händelser kräver samverkan med andra räddningstjänster, organisationer och 
myndigheter för att helt kunna hanteras.  

Räddningsstyrkorna inom förbundet utgår från 11 brandstationer och har två fristående FIP funktioner på 
ytterligare två orter. Ledningsresurserna utgår från Västerås och räddningsstyrkornas placering och 
beredskapsform redovisas i Figur 3 nedan. 
 
 

  

Figur 3: Brandstationer inom RTMD 
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På heltidsstationerna finns medarbetare som är beredda att inom 90 sekunder från att larmet går rycka ut 
till en olycksplats, denna tid kallas anspänningstid. Vid RiB-stationerna finns Räddningspersonal i 
Beredskap (RiB). Räddningspersonalen har beredskap och ska infinna sig på stationen inom fem minuter 
för att rycka ut till en olycksplats. Stationernas bemanning, anspänningstid samt utrustning varierar med 
den lokala riskbilden. Heltidsstationerna har även specialkompetenser som använd i hela förbundet. 
Ledningsresurserna har en anspänningstid på 90 sekunder. 

Vid räddningsvärnet i Valen finns frivilliga medarbetare som, om de har möjlighet när en olycka inträffar, 
kan förhindra eller fördröja skadeförloppet i väntan på ankommande räddningsstyrkor. 

8.1.1 Tillgång till egna resurser 
På förbundets brandstationer finns utrustning, fordon och personal redo att kunna genomföra och hantera 
räddningsuppdrag för de flesta olyckstyper såsom brand, trafikolycka på väg eller järnväg, utsläpp av 
farligt ämne, drunkning, sjukvårdslarm, naturolycka, nödställd person med mera. Vid de flesta olyckor 
förbundet hanterar dagligen är det vanligt att utrustning och personal från flera brandstationer nyttjas för 
att hantera olyckan så effektivt som möjligt.  

Tabell 14: Egna resurser inom RTMD 

Station Personella resurser Anspänningstid  
Arboga 1 styrkeledare RIB 

4 brandmän RIB 
* 
5 minuter 

Hallstahammar 1 styrkeledare RIB 
4 brandmän RIB 

* 
5 minuter 

Kolbäck 1 brandman RIB 
2 brandmän RIB 

* 
5 minuter 

Kolsva 2 brandmän RIB 5 minuter  
Kvicksund 1 brandman RIB * 
Kungsör 1 styrkeledare RIB 

4 brandmän RIB 
* 
5 minuter 

Köping 1 insatsledare44  
1 styrkeledare  
4 brandmän 

90 s 

Ramnäs 1 brandman RIB * 
Skultuna 1 styrkeledare RIB 

4 brandmän RIB 
* 
5 minuter 

Surahammar 1 styrkeledare RIB 
4 brandmän RIB 

* 
5 minuter 

Virsbo 1 styrkeledare RIB 
4 brandmän RIB 

* 
5 minuter 

Västerås - Vallby 1 Regional insatsledare 
1 insatsledare  
1 styrkeledare  
4 brandmän  

90 s 

Västerås - Brandthovda 1 styrkeledare  
4 brandmän 

90 s 

* Första insatsperson har eget utryckningsfordon och utrustning för att vid larm kunna åka direkt från hem/ arbetsplats el motsvarande till olycksplats. 

 
44 Fram till 2022-05-02 
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Vid olyckor av mer ovanlig karaktär kan det krävas specialresurser för att hantera uppdraget. 
Räddningstjänsten Mälardalen har egna specialresurser enligt följande, nämns ingen ort finns resursen på 
flertalet platser jämnt utspridda i förbundet: 

Tabell 15: Tillgång till specialresurser inom RTMD  

8.1.2 Tillgång till resurser i samarbete med andra kommuner 
Genom avtal med räddningstjänsterna inom Räddningsregion Mälardalen (RRM) och övriga angränsande 
räddningstjänster säkerställs en gränslös räddningstjänst där närmaste räddningsstyrka larmas till varje 
händelse för att säkerställa att insatstiden är så kort som möjligt vid varje insats. Genom RRM finns 
tillgång till alla de resurser som RRM förfogar över.  

Genom samverkansavtal samt via MSB har RTMD även tillgång till externa resurser: 

Tabell 16: Externa resurser via samverksansavtal 

Resurs Lokalisering 
Kemresurser regionala såväl som nationella 
Skogsbrandsresurser regionala såväl som nationella 
Oljeskyddsresurser regionala såväl som nationella 
Översvämningsskydd regionala såväl som nationella 
Helikoptrar för skogsbrandbekämpning genom MSB 
Skopande flygplan för skogsbrandbekämpning genom MSB 
UAS regional resurs 
Ledningsstöd regional resurs 
Skogsbrandflyg genom Länsstyrelsen 

8.1.3 Alarmering av räddningstjänsten 
Räddningstjänsten Mälardalen har avtal med SOS Alarm AB för att hantera alarmering av förbundets 
styrkor. Räddningsregion Mälardalen har tillsammans en räddningscentral i Eskilstuna som bemannas av 
minst ett inre befäl och en räddningsåtgörare från SOS. Räddningscentralen hanterar alla ingående 
kommuners utlarmning. När 112-samtal eller automatiskt brandlarm inkommer larmar SOS ut RRM:s 
styrkor enligt en larmplan som fastställts på delegation av räddningscheferna. Larmplanerna är utformade 
så att tillräckliga resurser larmas för att i normalfallet kunna hantera aktuell händelse. Inre befälet eller 
räddningsåtgöraren kan dock anpassa resurserna efter de aktuella förutsättningarna.  

Utalarmering av räddningsregionens resurser sker på två av varandra oberoende vägar, det normala är 
datatrafik (IP) och som reservväg finns Rakel. För att underlätta och snabba på utlarmningen av rätt 

Resurs Normal placering  
Kemresurs  Köping (nationell resurs i samarbete med MSB) 
Rökskydd Köping, Västerås 
Skogsbrandsresurs Västerås  
Vattendykare Västerås 
Oljeskyddsresurs Köping, Västerås 
Resurs för tung räddning  Västerås 
Resurs för vertikal räddning Köping, Västerås 
Terränggående fordon Västerås, Köping, Arboga, Kungsör och Virsbo 
Höjdfordon 1 i Köping, 2 i Västerås  
Båtresurser Samtliga stationer 
Tankbilar 2 i Västerås, Surahammar, Köping, Arboga 
Motorsprutor Samtliga stationer 
UAS  Köping (Unmanned Aerial System även kallad Drönare) 
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resurser i det gränslösa samarbetet mellan räddningstjänster kan även Räddningsregion Mitt samt 
Räddningscentralen Stockholms län larma Räddningsregion Mälardalens styrkor direkt genom deras 
system. Se även Samtidiga och omfattande räddningsinsatser. 

I händelse av avbrott eller störningar i telenäten hänvisas allmänheten via ”Viktigt meddelande till 
allmänheten” till brandstationerna i kommunen. 

Räddningstjänsten Mälardalen är anslutna till det digitala radiosystemet Rakel. Via Rakel sker 
kommunikation inom organisationen men även med samverkande organisationer och andra 
räddningstjänster och samhällsfunktioner t.ex. polis, ambulans, sjöräddning och kustbevakning. 

8.1.4 Brandvattenförsörjning 
Säkerställd brandvattenförsörjning är en förutsättning för att RTMD ska kunna genomföra 
räddningsinsatser till brand i byggnad. För att förhindra brandspridning mellan byggnader, i tätorter, 
behövs ett system för brandvattenförsörjning (brandpostnät), branddammar kan inte ersätta ett 
brandpostnät. Systemet kan antingen vara konventionellt eller alternativt. Med alternativsystem avses 
system med stor flödeskapacitet med färre uttagsposter. I dokumentet Bebyggelse och 
brandvattenförsörjning klargörs vilken flödeskapacitet och systemtyp som kan godtas för olika 
bebyggelsetyper utan särskilda brandtekniska åtgärder.  

Materiel och kompetens finns för att brandvattenförsörja en brandplats kontinuerligt med 900 liter/min från 
öppet vattentag med hjälp av motorspruta. Öppna vattentag utgör dock endast komplement till 
minimikraven på brandpostnät i tätort om vattentillgången av någon anledning tillfälligtvis är begränsad. 

RTMD förfogar över materiel för att självständigt kunna upprätta ett 2 km långt slangsystem. 

I följande tätorter och stadsdelar är vattentillgången antingen för låg eller avståndet mellan brandposter för 
stort för att uppfylla kraven i dokumentet Bebyggelse och brandvattenförsörjning, se Tabell 17. 

Tabell 17: Avvikelser i brandvattentillgången i respektive kommun 

Kommun Avvikelse 
Hallstahammars kommun Strömsholm 

 
Kungsörs kommun Utglesat system i tätorten med prioriterade 

brandposter 
 

Köpings kommun Kolsva tätort 
 

Surahammars kommun Surahammars bruksområde  
 

Västerås kommun Kvicksund  
Kärsta  
Ändesta  
Tortuna  
Orresta  
Råby 
Önsta-Gryta 
Östra Skiljebo i Västerås tätort 
Finnslätten i Västerås tätort 
Bäckby i Västerås tätort 
Örtagården  
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8.1.5 Tid från att larmet inkommer till 112 till att första kommunala räddningsresurs når olika 
delar av förbundet.  

Tiden från att larmet inkommer till SOS Alarm till dess att första enhet är på plats och kan påbörja det 
skadeavhjälpande arbetet kallas responstid och består av larmhanteringstiden, anspänningstiden, körtiden 
och angreppstid om 1 min45, se Figur 4. Anspänningstid, körtid och angreppstid tillsammans kallas även 
insatstid, se Figur 5. Larmhanteringstiden består av tiden från att samtal inkommer till SOS Alarm till första 
utlarmning av kommunal räddningstjänstresurs. Anspänningstiden är tiden från att larmet kommer till 
räddningstjänsten tills att första enhet är på väg mot olycksplatsen. Körtiden är tiden det tar att köra till 
olycksplatsen.  

 
Figur 4: Responstid 

 
Figur 5: Insatstid 

Larmhanteringstiden46 och responstiden47 i median för 2020 redovisas i Tabell 18. 

Tabell 18: Larmhanteringstid och responstid i median för 2020 

Kommun Larmhanteringstid i median Responstiden i median 
Arboga  2,1 minuter 11,8 minuter 
Hallstahammar 2,1 minuter 10,2 minuter 
Kungsör 1,8 minuter 10,7 minuter 
Köping 1,9 minuter 9,9 minuter 
Surahammar 2,0 minuter 10,5 minuter 
Västerås 1,9 minuter 10,1 minuter 

 

I Figur 6 visas insatstiden till första räddningstjänstsresurs är på plats i olika delar av förbundet och Figur 7 
beskriver tiderna till dess att en hela räddningsstyrka är framme på plats och skadeavhjälpande åtgärder 
kan påbörjas. 

 
45 Enligt praxis 
46 Öppna jämförelse, SKR för 2020.  
47 Öppna jämförelser, SKR 2020 
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Figur 6: Insatstider i Räddningstjänsten Mälardalens geografiska område med 2021 års organisation. 

Figur 6 visar tiden till dess att första enhet är framme på plats och omedelbara åtgärder kan påbörjas, för 
RiB-stationerna avser detta FiP-enheter. Utgångspunkten för alla enheter är respektive brandstation. För 
RiB-stationerna är zonerna ungefärliga då FiP-enheterna normalt sett inte utgår från brandstationen utan 
från den plats personen som bemannar enheten befinner sig på när larmet går. En FIP enheter kan utföra 
omedelbara åtgärder för att begränsa/fördröja händelseförloppet tills en komplett styrka anländer och då 
utföra det skadeavhjälpande arbetet Figur 7: Insatstider i Räddningstjänstens Mälardalens geografiska 
område med 2021 års organisation.   
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Figur 7: Insatstider i Räddningstjänstens Mälardalens geografiska område med 2021 års organisation.  

Figur 7 visar tiderna till dess att en hela styrka är framme på plats och skadeavhjälpande åtgärder 
påbörjas. Vid resurskrävande olyckor som kräver fler styrkor kallas flera enheter till olycksplatsen, 
nedanstående Tabell 19 redovisar tid till de förstärkande resurserna inom förbundet är på plats (vid 
brandstationen). 

Tabell 19: förstärkande resurserna inom förbundet är på plats vid brandstationen på respektive ort 
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Heltid Vallby 
 

9 13 11 15 15 15 19 27 24 28 29 33 
Heltid Öster 9 

 
16 16 19 23 19 23 31 27 31 34 38 

Deltid Skultuna 13 16 
 

22 23 29 15 12 23 33 38 40 44 
Deltid Hallstahammar 11 16 22 

 
7 19 14 18 26 15 22 23 26 

Deltid Kolbäck 15 19 23 7 
 

13 15 19 28 13 21 22 24 
FIP Kvicksund 15 23 29 19 13 

 
27 31 39 23 33 23 15 

Deltid Surahammar 15 19 15 14 15 27 
 

9 19 23 31 31 35 
FiP Ramnäs 19 23 12 18 19 31 9 

 
12 27 31 35 39 

Deltid Virsbo 27 31 23 26 28 39 19 12 
 

36 36 44 48 
Heltid Köping 24 27 33 15 13 23 23 27 36 

 
10 14 11 

Deltid Kolsva 28 31 38 22 21 33 31 31 36 10 
 

19 21 
Deltid Arboga 29 34 40 23 22 23 31 35 44 14 19 

 
13 

Deltid Kungsör 33 38 44 26 24 15 35 39 48 11 21 13 
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Avvikande framkörningstid för första släckstyrka och höjdfordon.  

För ett antal byggnader i kommunerna så överskrider den faktiska insatstiden för första styrkan om 1+4 
den normala insatstiden om 10 minuter. Nedanstående objekt har längre framkörningstid för första 
släckstyrka, men nås av FiP-enhet inom 10 minuter. Fastighetsägaren har vidtagit kompletterande 
brandskyddsåtgärder för att kompensera den längre framkörningstiden.  

• Femvåningshus i Kvicksund, Västerås kommun, med insatstid om 14 min. 
• Hotell Ramnäsgården i Ramnäs, Surahammars kommun, nås av 1+4 efter 15 min. 

 
Nedanstående bostadshus i Hallstahammars kommun har 17,5 minuters insatstid för höjdfordon. 
Fastighetsägaren har vidtagit kompletterande brandskyddsåtgärder för att kompensera den längre 
insatstiden. 

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

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

• Två gruppboenden i Tillberga nås efter 11 min. 
• Kriminalvårdsanstalten i Tillberga nås efter 11 min 
• Industriområdet i Ramnäs nås av huvudstyrkan efter 14 min. 
• Schenströmska herrgården i Ramnäs nås av huvudstyrkan efter 14 min. 

 

Nedanstående objekt i Arboga kommun har längre insatstid än 10 minuter för höjdfordon utan att 
särskilda åtgärder i nuläget har vidtagits av fastighetsägaren. En brandförebyggande utredning pågår 
för att kunna presentera lämpliga åtgärder i syfte att kompensera för långa framkörningstider. Dessa 
eventuella åtgärder kan komma att variera beroende på hur allvarliga avvikelserna bedöms utifrån de 
lokala förhållandena.  

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

8.1.6 Överlåtande åt annan att vidta inledande begränsande åtgärder 
RTMS har inte överlåtit till annan part att inleda begränsande åtgärder i händelse av olycka.  
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8.1.7 Samverkan med andra aktörer 
Samverkansavtal finns med flertalet aktörer. Under hösten 2021 så har RTMD upprättade avtal med 
följande aktörer: 

- Nerikes Brandkår - Gränslös räddningstjänst 
- Räddningstjänsten Enköping-Håbo - Gränslös räddningstjänst 
- Räddningstjänsten Eskilstuna - Gränslös räddningstjänst, gemensam ledningsregion 
- Räddningstjänsten Flen - Gränslös räddningstjänst, gemensam ledningsregion 
- Räddningstjänsten Sala-Heby - Gränslös räddningstjänst 
- Räddningstjänsten Skinnskatteberg - Gränslös räddningstjänst 
- Räddningstjänsten Strängnäs - Gränslös räddningstjänst, gemensam ledningsregion 
- Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund - Gränslös räddningstjänst 
- SOS Alarm 

Samarbetsorganisationer som RTMD inte har ett avtal med  

- JRCC 
- Frivilliga resursgruppen genom avtal som medlemskommunerna har upprättat.  
- Försvarsmakten 
- Kustbevakningen 
- Polisen 
- Trafikverket 
- Sjöräddningssällskapet 

Andra avtal och uppdrag  

Via avtal och överenskommelser bedrivs flertalet andra uppdrag: 
- För Region Västmanlands räkning deltar vi vid sjukvårdsinsatser i samband med hjärtstopp och 

lyft- och transporthjälp. 
- Vi utför akut omhändertagande av självmordsbenägen person. Vi söker efter personen och 

försöker förhindra självmord tillsammans med polis och sjukvård. 
- Vid olyckor på väg och järnväg sanerar vi vägbanan samt tåg och tåganläggning. 
- Vi utför akut restvärdesräddning efter en brand eller olycka. Det innebär att vi gör åtgärder för att 

åstadkomma en torr och rökfri miljö på och i branddrabbade byggnader. 
- Vi utför vägsaneringsuppdrag åt kommuner och Försäkringsbranschens restvärdesräddning AB 
- Automatiska brandlarm är en servicetjänst där vi kontrollerar orsaken till larmet. 
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8.1.8 Varning och information till allmänheten 
I händelse av allvarliga olyckor ska de som bor eller vistas i kommunen kunna varnas och informeras. 
RTMD kan via radio, TV och SMS sända ”Viktigt meddelande till allmänheten”, VMA. Det finns två nivåer 
på meddelanden: varning och information. 

Varningsmeddelande sänds genast när det är omedelbar risk för skada på liv, hälsa, egendom eller i 
miljön. Varningsmeddelandet kan, om räddningsledaren så beslutar, föregås av signalen ”Viktigt 
meddelande” som sänds med ljudgivare (tyfoner) i flera tätorter och även via sms. 

Informationsmeddelande sänds utan krav på omedelbarhet, och föregås inte av ”Viktigt meddelande”-
signalen. 

Vid behov startas ”Viktigt meddelande”-signalen från räddningscentralen på order av vakthavande 
räddningschef eller räddningsledare. Förteckning över ljudgivare finns på räddningscentralen  

De radio- och TV-företag som är aktörer i VMA-systemet är Sveriges Radios FM-kanaler, Sveriges 
Television, Sveriges Utbildningsradio, TV4, Kanal 5 samt Kanal 9. 

8.2 Förmåga per olyckstyp 
Variationen av händelsetyper räddningstjänsten larmas till är stor och förmågan som krävs för att hantera 
händelserna varierar naturligtvis beroende på typ av händelse.  

För att på en rimlig nivå kunna beskriva den förmåga räddningstjänsten har att bedriva räddningsinsatser 
har händelsetyperna i första hand begränsats till de uppdrag som enligt LSO är att betrakta som 
räddningstjänst. Vidare har riskanalysen legat till grund för ett urval av dimensionerande händelsetyper. 
Dessa är särskilt viktiga då olycksrisken är hög och får därför utgöra ett riktmärke för hur RTMD ska 
dimensioneras. Utöver det vi är dimensionerade för tillkommer ett flertal andra händelsetyper. Exempelvis 
kan nämnas; Brand i fordon, djurlivräddning, person i svår belägenhet, sjukvårdslarm, naturolycka osv. 
Även om dessa händelsetyper inte utgör underlag för hur vi är dimensionerade så har vi inom förbundet en 
förmåga att hantera dem, med grund från de nedan listade händelsetyperna.        

Dimensionerande händelsetyper: 

- Brand i byggnad  
- Brand i terräng 
- Trafikolycka  
- Utsläpp av farligt ämne 
- Drunkning  

Förmågan för de dimensionerande händelsetyperna beskrivs endast sammanfattat. Mer detaljerade 
beskrivningar finns i separata dokument som ytterligare tydliggör det RTMD förväntas klara av. Dessa 
dokument utgör sedan grunden för den operativa avdelningens verksamhetsplanering för att upprätthålla 
eller uppnå förmågan. 

8.2.1 Förmåga - Brand i byggnad 
Samtliga stationer och FIP-enheter inom RTMD besitter förmågan till utvändig släckning. Utvändig 
livräddning med bärbar stege kan genomföras av samtliga stationer förutom Kolsva. Förmågan att enskilt 
kunna genomföra en första insats med invändig livräddning och släckning, det vill säga rökdykning i 
okomplicerad riskmiljö, finns hos samtliga stationer förutom Kolbäck och Kolsva. Anledningen till det är att 
dessa stationer i sin grundbemanning saknar de personella resurser som krävs för rökdykning enligt AFS 
2007:7.  
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Förmåga att genomföra invändig livräddning och släckning i komplicerad riskmiljö finns på våra 
heltidsstationer i Västerås och Köping (Vallby, Brandthovda samt Köping).  

Generellt krävs det vid komplicerad riskmiljö att flera stationer samarbetar, därigenom blir behovet av tydlig 
kommunikation och organisation än mer viktigt. Dessa tre stationer ska även kunna genomföra mer 
komplicerad utvändig livräddning med höjdfordon. Vid bränder på öar inom förbundet har vi förmåga att 
transportera personal och material till brandplats med hjälp av våra båtar.   

8.2.2 Förmåga - Brand i Terräng 
Grunden är att Ledningsfunktioner (System- och insatsledning) ska upprätthålla förmåga att bedöma 
väderprognoser, och då i synnerhet brandriskprognoser, för att förstå både vädrets och bränslets inverkan 
på brandens beteende. Vidare ska alla RTMD:s stationer ha förmåga att förbereda insats samt fördröja 
brandspridning i väntan på förstärkning. Samtliga stationer förutom Kolsva ska ha förmåga att själva 
släcka markbränder på upp till 0,1 hektar (1000 m2) med ett längsta avstånd från farbar väg på 150 meter.  

När ytterligare en vattenresurs (tankbil eller släckbil) anländer till skadeplats ökar förmågan till 0,3 hektar 
(3000 m2) och upp till 250 meter från farbar väg. För att hantera större bränder än så krävs fler resurser 
och specialutrustning. RTMD ska ha förmågan att själva hantera bränder upp till 30 hektar (300000 m2).  
Vid ännu större bränder krävs externa resurser. Vid bränder på öar inom förbundet har vi förmåga att 
transportera personal och material till brandplats med hjälp av våra båtar.   

8.2.3 Förmåga - Trafikolycka 
Inom RTMD har samtliga stationer enskilt förmågan att vid trafikolyckor påbörja varning och avspärrning, 
säkring av skadeplats, skapa tillträde till patienten samt ge första hjälpen till de olycksdrabbade. Förmågan 
till losstagning av fastklämd person i eller under personbil finns på samtliga stationer förutom Kolsva. 
Samtliga heltidsstationer kan utföra losstagning vid olyckor med tunga fordon. Därtill besitter station Vallby 
i Västerås utrustning och ytterligare spetskompetens för att agera vid mer komplicerade fall. 

8.2.4 Förmåga - Utsläpp farligt ämne 
Inom RTMD har samtliga stationer i förbundet förmågan att utföra insats enligt begreppet “first responder”. 
I stort innebär detta att samtliga har förmågan att utföra akut livräddning för direkt och indirekt drabbade i 
adekvat skyddsutrustning med tillhörande saneringsmöjlighet. För att komplettera sin skyddsnivå så har 
även samtliga stationer förmågan att utföra initial indikering. Skillnaden är att Vallby, Brandthovda samt 
Köping har en förhöjd förmåga gällande joniserande strålning, även detta utifrån det personliga skyddet.  

Eftersom Västmanland är ett område med hög närvaro av kemikalier har regional insatsledare i förbundet 
en utökad indikeringsförmåga. Denna förmåga är inte enbart utifrån det personliga skyddet utan även för 
att i högre grad kunna stötta i till exempel riskområdesbedömningar. För att kunna verka och omhänderta 
vissa typer av kemikalier ställs högre krav på skyddsutrustning och förmåga. Där har Vallby, Brandthovda 
samt Köping förmågan att utföra kemdykning enligt AFS 2007:7. Station Vallby och Köping har ytterligare 
utrustning för att genomföra personsanering, tätning och uppsamling. Station Köping är en nationell 
förstärkningsresurs för kemhändelser. Samtliga heltidsstationer har förmågan att genomföra en första 
invallning av utsläpp i sjöar och vattendrag med hjälp av sorptionsläns. Station Vallby har en utökad 
förmåga för att färdigställa en mindre invallning med hjälp av skärmlänsor.   

Vid stora utsläpp i sjöar och vattendrag krävs samverkan med externa resurser. 

8.2.5 Förmåga - Drunkning 
Inom hela förbundet finns förmåga att genomföra livräddning i närhet till kaj- och strandkant. (10 m) 
Samtliga stationer, förutom Kolsva, har förmåga att genomföra livräddning på ytan samt sök över 

Sida 236 (261)



 
 

 

46 

vattenytan med snorkel och cyklop. Utrustning finns för att klara detta under både vinter och 
sommarperiod. De har även förmåga att fridyka ner till 4 m under en tidsperiod av högst 30 minuter.  

RTMD har vattendykare för att genomföra nerdyk till maximalt 40 m. Vattendykare är placerade på station 
Brandthovda. Som ett komplement till dykarna förfogar RTMD även över en dykrobot (ROV). Vid 
drunkningslarm har samtliga stationer inom RTMD, förutom Skultuna och Kolsva, även förmåga att utföra 
livräddning från båt.   

8.3 Ledning i räddningstjänsten 
Räddningstjänstverksamheten i RTMD samverkar i räddningsledningssystemet Räddningsregion 
Mälardalen (RRM) tillsammans med räddningstjänstverksamheterna i Strängnäs, Flen och Eskilstuna. 
Räddningsledningssystemets övergripande ledning är uppbyggt med de gemensamma 
ledningsfunktionerna vakthavande räddningschef, vakthavande befäl, regional insatsledare, larm- och 
ledningsbefäl samt larm- och ledningsoperatör. Räddningscentralen är utformad med redundanta tekniska 
system utifrån SOS Alarm ABs krav och den övergripande ledningen arbetar i SOS Alarm ABs 
teknikplattform Zenit/Coordcom. Den övergripande ledningens alternativa räddningscentral finns i 
närliggande SOS- central som kan bemannas direkt av larm- och ledningsoperatör samt av vakthavande 
befäl, larm- och ledningsbefäl och vakthavande räddningschef enligt nedan.  

Vid hög belastning på grund av flertalet små händelser eller enstaka stor händelse aktiveras larm- och 
ledningsbefälet för att utöka räddningsledningssystemet förmåga. Via SOS Alarm AB kan även RRMs 
stabsutbildade personal kallas in. I anslutning till den ordinarie samt den alternativa räddningscentralen 
finns stabsutrustning och utrymmen för att bedriva stabsarbete. Rutiner för stabsarbete finns framtagna 
och grundar sig på natomodellen med funktionerna R1-R9. I och med att RRM samverkar med att 
tillhandahålla stabspersonal kan arbetet bedrivas över tid. Stabspersonal kan verka i räddningscentralen 
likväl som på skadeplats. 

Under 2022 kommer beslut att tas hur räddningsledningssystemet Räddningsregion Mälardalen ska 
utvecklas, antingen internt eller mot annan räddningscentral för att öka sin förmåga och robusthet. Den 
utvecklade övergripande ledningen beräknas vara i drift till årsskiftet 2022/2023. 

8.4 Förmåga att leda räddningsinsatser  

8.4.1 Vakthavande räddningschef (VRC) 
Funktionen har normalt rollen driftchef och driver det dagliga arbetet i den övergripande ledningen på 
uppdrag av räddningsledningschefen. VB verkar även som inriktning- och samordningskontakt gentemot 
andra aktörer, ansvarar för insatsuppföljning och beredskapshantering samt kan vid behov vara 
räddningsledare. VB har medlyssning för inkommande 112-samtal som berör räddningstjänsten och kan 
direkt ta beslut om att inleda eller inte inleda räddningsinsats. 

VB ansvarar för att vara proaktiv i alla skeden och tidigt anpassa beredskapen och ledningskapaciteten 
utifrån den aktuella riskbilden. VB har 90 sekunders inställelsetid till räddningscentralen och 30 minuters 
inställelsetid till den alternativa räddningscentralen, är direkt operativ via telefon och Rakel dygnet runt alla 
dagar om året. 

8.4.2 Vakthavande befäl (VB) 
Funktionen har normalt rollen driftchef över räddningscentralen och bemannar räddningscentralen som VB 
vid larm och är den som vid normalläge ansvarar för systemledning för RRM och bedömer hjälpbehovet 
vid en insats. VB ansvarar för att vara proaktiv vid utlarmning av förstärkningsresurser, sköta 
kommunikation mellan skadeplats och räddningscentralen samt kommunicera med samverkande 
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blåljusorganisationers bakre ledningsfunktioner och SOS.  VB kan även verka som räddningsledare. VB 
har medlyssning för inkomna 112-samtal som berör räddningstjänsten och kan direkt ta beslut om att 
inleda eller inte inleda räddningsinsats. VB har 90 s inställelsetid till räddningscentralen och 30 min 
inställelsetid till den alternativa räddningscentralen, direkt operativ via telefon och rakel dygnet runt alla 
dagar om året. 

8.4.3 Larm- och ledningsbefäl (LLB) 
LLB kan agera i rollerna beredskapshantering, insatsuppföljning, händelsevärdering samt räddningsledare. 
LLB har även kompetens att vara stabschef och kan stödja i både system-, insats- och uppgiftsledning. 
LLB har upp till 40 minuter inställelsetid ordinarie eller den alternativa räddningscentralen, operativ på 90 
sekunder via telefon och rakel, dygnet runt alla dagar om året. 

8.4.4 Larm och ledningsoperatör (LLO) 
LLO utgörs av SOS Alarm ABs räddningsåtgörare som tjänstgör i räddningscentralen eller den alternativa 
räddningscentralen, normalt tillsammans med VB. LLO agerar i rollen händelsevärdering, sköter 
kommunikation mellan skadeplats och räddningscentralen samt kommunicera med samverkande 
blåljusorganisationers bakre ledningsfunktioner. LLO ansvarar för omvärldsbevakning dygnet runt, dvs 
följer samhällshändelser, väderhändelser mm i omvärlden och lokalt. Vid händelser som kan påverka 
räddningsledningsystemet aktiveras VB för vidare åtgärder. 

LLO har mandat att besluta om initial resurstilldelning för räddningsinsatser utifrån larmplaner beslutade av 
räddningscheferna. 

LLO tjänstgör sekundoperativt dygnet runt alla dagar om året. Vid behov av beslut eller åtgärder utanför 
LLOs mandat kontaktas/larmas VB som direkt kan ta beslut via telefon eller bemanna räddningscentralen 
inom 90 sekunder. 

8.4.5 Regional insatsledare (RIL) 
RIL är vid olyckor som kräver stort ledningsbehov normalt räddningsledare på skadeplats och arbetar då 
med insatsledning. RIL kan även agera i rollen som insatschef. RIL har förmåga att agera i stödjande roller 
i både system-, insats- och uppgiftsledning. 

Med insatsledning menas att kunna agera räddningsledare vid en komplex situation och med god 
överblick på den rådande situationen. RIL har upp till 45 minuter inställelsetid till organisationernas 
tätorter, kan vara operativ på 90 sekunder via telefon och rakel, dygnet runt alla dagar om året. 

8.4.6 Insatsledare (IL)  
Vid brandstationen i Västerås finns en IL i jour med 90 sekunder anspänningstid och i Köping48 finns en IL 
i beredskap med ett utryckningsfordon och utrustning för att vid larm kunna åka direkt från hem/ 
arbetsplats eller motsvarande till olycksplats. IL är normalt räddningsledare vid olyckor som kräver 
samverkansbehov med ett mindre ledningsbehov på skadeplats. IL arbetar med insatsledning samt 
uppgiftsledning. Insatsledaren kommer oftast vara på plats innan förstärkande styrkan anländer och kan 
då förmedla förberedande order till ankommande styrkor. Vid större olyckor kan IL agera i roller som 
insatschef eller storsektorchef för hela eller delar av händelsen. IL kommer främst att fokusera på metod 
och taktik för händelsen och att använda resurser på ett effektivt sätt samt att alltid följa upp resultatet. IL 
kommer vid större händelser att diskutera metod och taktik med RIL för att tillsammans som ett 

 
48 Till och med 2022-05-02.  
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ledningsteam hantera händelsen på bästa möjliga sätt. IL har förmåga att agera i stödjande roller i både 
system-, insats- och uppgiftsledning.  

8.4.7 Styrkeledare (SL)  
Styrkeledare finns inom organisationen på heltidsstationen, på förbundets RiB- stationer förutom i Arboga . 
Kolbäck och Kolsva som istället har arbetsledare. Styrkeledare vid RiB- stationer har ett eget 
utryckningsfordon och utrustning för att vid larm kunna åka direkt från hem/ arbetsplats eller motsvarande 
till olycksplats (FIB). Styrkeledare kan vid mindre larm hantera händelsen på egen hand som 
räddningsledare där samordningsbehov mellan enheter är liten. Vid större händelser kommer 
styrkeledaren generellt bli tilldelad uppgifter som gruppen ska hantera, tex sektorchef men kan även agera 
i rollen som insatschef. 

8.4.8  Första insatsbefäl (FIB) eller Första insatsperson (FIP) 
FIB eller FIP finns på varje deltidsstation samt i Ramnäs och Kvicksund. FIB/FIP är en styrkeledare, 
arbetsledare eller erfaren brandman som har utryckningsfordon och utrustning för att vid larm kunna åka 
direkt från hem/ arbetsplats eller motsvarande till olycksplats. FIP:ens huvuduppgift är att så snabbt som 
möjligt anlända till en olycka för att på ett snabbt och effektivt sätt bryta ett händelseförlopp, samt för befäl 
att kunna skapa sig en bild av olyckan, göra en riskbedömning för att kunna ge anländande styrkor 
förberedande order. Kombination av att bryta händelseförloppet med att skapa utrymme för beslut innan 
förstärkning anländer skapar goda förutsättningar för att minska konsekvenserna av en olycka. 

8.5 Samtidiga och omfattande räddningsinsatser 
När en olycka inträffar larmas resurser från den eller de närmaste brandstationerna till platsen för att 
genomföra insatsen. Vid omfattande insatser samlas resurser från ett större område, ofta även från 
angränsande räddningstjänstorganisationer. Omvänt stöttar även räddningsregion Mälardalen med våra 
räddningsresurser till andra räddningstjänster när de har behov av hjälp. Mälardalsregion är med svenska 
mått relativt resurstät därför kan räddningsregionen vid fler samtidiga eller större räddningsinsatser 
acceptera en lägre men för stunden acceptabel beredskap för nya insatser genom att fördela kvarvarande 
resurser över regionens yta på ett effektivt sätt. Det innebär att en räddningsstyrka kan flyttas från en plats 
till en annan för att kompensera för styrkor som redan är insatta. Detta arbete baseras på inhämtade 
information från andra organisationer, erfarenheter och riskbedömning kring sannolikheten för nya 
händelser samt tiden det beräknas ta för att kunna hantera en ny händelse i samma område. 

Vid torra och varma perioder är det vanligt förekommande med mark- och skogsbränder. Vid särskilda 
väderlekar, såsom starka vindar och låg fuktighet, är det vanligt att mark- och skogsbränderna blir insatser 
av en mer resurskrävande karaktär. Sker det då flera mark- och skogsbränder inom kommunerna kan 
beredskapen och organisationen bli hårt ansatt. Vid sådana situationer kan det även vara så att 
angränsande förbund och räddningstjänster upplever samma ansträngda läge, vilket leder till att 
utomstående resurser kan vara upptagna. Under alla insatser, oavsett vilken typ av händelse, sker en 
kontinuerlig resursbedömning av befälen på plats för att återrapportera till räddningscentralen. Detta för att 
den övergripande ledningen ska kunna fördela och prioritera resurser så att de används så effektivt som 
möjligt. Vid extrema situationer med många eller extremt resurskrävande insatser kan det förekomma 
behov av att vidta mer omfattande åtgärder för att kunna hantera situationen. Inkallning av ledig personal, 
utökad regional och nationell samverkan med andra räddningstjänster, begäran av stöd från andra 
myndigheter exempelvis MSB, Försvarsmakten, frivilligorganisationer, lokala näringslivsaktörer kan 
förekomma. Vid dessa extrema situationer blir vi en del av den regionala och statliga samordningen som 
upprättas för ändamålet med möjlighet att både få hjälp, och för att bistå med hjälp till andra som drabbats 
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av en svår situation. Vid förfrågan av externa resurser utanför räddningsregionen är det VRC, oftast i 
samråd med VB som upprättar och hanterar kontakten med extern part. 

8.6 Räddningstjänst under höjd beredskap 
Den kommunala organisationen för räddningstjänst utgör en viktig del av totalförsvaret. Totalförsvaret 
regleras i Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. Totalförsvaret består av militär verksamhet 
(militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar). Det civila försvaret handlar om att värna 
civilbefolkningen, säkerställa viktiga samhällsfunktioner och bidra till Försvarsmaktens förmåga. 
Räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB) ingår i det civila försvaret.  

Räddningstjänst under höjd beredskap beskrivs i LSO 8 kap. För att skydda och rädda människor och 
egendom vid höjd beredskap ska brandförsvaret enligt LSO 8 kap 2§ utöver sina normala uppgifter även 
ansvara för: 

- upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden, 
- indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot nukleära och kemiska vapen, 
- kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att denna verksamhet ska kunna fullgöras, samt 
- delta i åtgärder för första hjälp och transport av skadade samt för befolkningsskydd. 

Lagen klargör att i övrigt ska samma regler och förhållanden gälla som vid utförande av kommunal 
räddningstjänst. Dessutom beskrivs att under höjd beredskap kan personal inom kommunens organisation 
för räddningstjänst tas i anspråk för uppgifter som inte berör den egna kommunen.  

Organisationen vid höjd beredskap bygger på den fredstida organisationen och dess ansvarsområden. I 
avvaktan på planeringsinriktningar från centrala myndigheter inriktas planeringsarbetet på att säkerställa 
förmåga och uthållighet i händelse av fredstida kriser. Planeringsarbete genomförs utifrån den nu gällande 
kommunöverenskommelsen för civilt försvar som omfattar arbete med krigsorganisation, 
kompetenshöjande åtgärder samt säkerhetsskydd.   

Vid höjd beredskap prioriteras räddningstjänstverksamheten, tex så kan extern utbildning/ 
informationsinsatser, tillsyn och annan förebyggande handläggning läggas åt sidan. Schemaförändring för 
heltidspersonalen kan utföras till dygnstjänst med tjänstgöring vart annat dygn vilket kan ge en fördubbling 
av insatsstyrkans storlek. Räddningstjänsten strävar efter att minst 90 % av medarbetarna är 
krigsplacerade vid räddningstjänsten. 

Gällande de specifika uppgifter som tillkommer enligt LSO 8 kap 2§ i händelse av höjd beredskap så krävs 
vägledning från centrala myndigheter för att i detalj kunna fortsätta planeringen avseende dessa uppgifter. 
Den fredstida organisationen innehåller dock förmågor som har relevans även för delar av de 
tillkommande uppgifterna, framförallt gällande CBRNE samt resurs för ras och tung räddning. I dagsläget 
har räddningstjänsten förmågan att delta i åtgärder för första hjälp och transport av skadade samt för 
befolkningsskydd. Räddningstjänsten kan även hantera utmärkning av farliga områden och har viss 
förmåga till indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel.  
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9 Uppföljning, utvärdering och lärande 

9.1 Uppföljning av verksamheten 
Utvärdering och uppföljning av målen sker löpande samt i slutet av varje verksamhetsår. Genom detta 
skapas en likvärdig utvärdering av samtliga verksamheter. I samband med bokslutet redovisas 
måluppfyllnad för förbundsdirektionen. Målen ska följas upp via etablerade indikatorer. De indikatorer som 
förbundet ska jobba efter är: 

− Öppna jämförelser ”Trygghet och säkerhet”. Indikatorer som mäts är personskador, ut vecklade 
bränder i byggnad, information och utbildning, samverkan, hjälp vid nödläge och jämställhet. 

− NKI (Nöjd Kund Index) Indikatorer som mäts är bemötande, kompetens, tillgänglighet, tydlighet, 
serviceförmåga och informationshantering. 

− Medarbetarindex. Förbundet genomför årligen en medarbetarenkät för att utvärdera engagemang, 
ledarskap, trivsel, arbetsmiljö och hälsa. 

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

Förbundet ska i mån det fungerar delta i medlemskommunernas medborgarundersökningar. 

9.2 Olycksundersökning enligt 3 kap 10§ LSO 
Kommunen har en skyldighet enligt 3 kap. 10 § LSO att se till att en olycka som föranlett en 
räddningsinsats blir undersökt i skälig omfattning för att klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet 
och hur insatsen har genomförts. Inom Räddningstjänsten Mälardalen finns ett styrdokument framtaget 
som beskriver hur insatser utreds och utvärderas49 
 
Insatser utvärderas i 3 nivåer beroende på olyckans omfattning, för att uppnå en undersökning av olyckor i 
skälig omfattning enligt LSO. Dom 3 nivåerna sammanfattas nedan: 
 
Nivå 1 – Händelserapport. 
Varje räddningsinsats dokumenteras i en händelserapport. 
  
Nivå 2 – Reflektion efter insats (REI) 
Denna nivå utförs utöver nivå 1. 
Vid olyckor som bedöms kunna ge särskilda erfarenheter att sprida vidare inom organisationen genomförs 
en samtalsutvärdering efter insats av berörd insatspersonal. Utvärderingen dokumenteras och 
erfarenheter sammanställs och sprids inom organisationen, i syfte att lära av olyckan. 
 
Nivå 3 – Händelseutredning/Olycksutredning 
Denna nivå utförs utöver nivå 1 och 2 vid särskilda händelser.  
Utredning av särskilda händelser genomförs av specifikt utbildade utredare inom organisationen på beslut 
från behörig chef. En händelseutredning kan exempelvis bestå av en fördjupad utredning av insatsens 
genomförande, en brandorsaksutredning eller en kombination av dessa. 
Utredningen dokumenteras i en rapport som ska ge svar på dom frågeställningar som ställs i 
utredningen och föreslå förbättringsåtgärder.  
 
 

 
49 Anvisning för utvärdering och utredning av insats – Metod för utveckling av organisationens förmåga.  2019/66-MBR134 
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Räddningstjänsten Mälardalen ansvarar enligt förbundsordning för olycksutredningar i samband med 
bränder, medan respektive medlemskommuner ansvarar för eventuella utredningar av övriga 
olyckstyper. Räddningstjänsten Mälardalen ansvarar dock alltid för att utreda hur räddningsinsatsen 
genomförts, oavsett olyckstyp.  
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Bilaga A: Dokumentförteckning   

Avtal 

- Avtal gällande rengöring och brandskyddskontroll.  
Dnr: 2016/709-MBR-061. Första och andra handsval Västerås.  

- Avtal gällande rengöring och brandskyddskontroll.  
Dnr: 2016/709-MBR-061. Första och andra handsval Hallstahammar och Surahammar. 

- Avtal rengöring(sotning) och brandskyddskontroll.  
Dnr: VMKF-U 2018.77. Köping och Arboga.  

- Normalavtal mellan kommun och skorstensfejarmästare (typ A).  
Dnr: 2021/928-RTMD-923. Kungsör.  

- Samverkansavtal mellan Eskilstuna kommun, Strängnäs kommun, Flens kommun samt 
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund avseende lednings- och stabsarbete vid 
räddningstjänst 
Dnr: 2019/633-MBR-241 

- Ledning av insats inom Räddsam Mälardalen 
Dnr: 2020/178-MBR-210 

- Räddningstjänsten Enköping-Håbo - Gränslös räddningstjänst 
Dnr: 2004/722-MBR-120 

- Räddningstjänsten Skinnskatteberg - Gränslös räddningstjänst 
Dnr: 2018/208-RTMD-132  

- Räddningstjänsten Sala-Heby - Gränslös räddningstjänst 
Dnr: 2006/573-MBR-120 

- Räddningstjänsten Eskilstuna - Gränslös räddningstjänst, gemensam ledningsregion 
Dnr: 2021-721-MBR-241 Avtal utryckningsförstärkning RRM 2021 

- Räddningstjänsten Strängnäs - Gränslös räddningstjänst, gemensam ledningsregion 
Dnr: 2021-721-MBR-241 Avtal utryckningsförstärkning RRM 2021 

- Räddningstjänsten Flen - Gränslös räddningstjänst, gemensam ledningsregion 
Dnr: 2021-721-MBR-241 Avtal utryckningsförstärkning RRM 2021 

- Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund - Gränslös räddningstjänst 
Dnr: 2007/376-MBR-063 

- Nerikes Brandkår - Gränslös räddningstjänst, Hjälp med Vattendykare 
Dnr: 2007/111-MBR-120 

- Avtal sjöräddning mellan Nerikes brandkår och Västra Mälardalens kommunalförbund,  
Dnr: VMKF 7/2005-001-015 

- SOS Alarm AB – Samarbetsavtal mottagning och hantering av larm kommunal räddningstjänst 
Dnr: 2020/626-RTMD-241 

- Region Västmanland, IVPA sjukvårdsinsatser i samband med hjärtstopp och lyft- och 
transporthjälp. 
Dnr: 2017/474-RMBR-134 (Surahammar och Virsbo) 

- Försäkringsbranschens restvärdesräddning AB 
Dnr: 2020/603-MBR-925 

- Samverkansavtal Nya Västerås Flygplats – Släckhjälp och utbildning 
Dnr: 2017/715-291  
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Dokument 

- Förbundsordning Dnr: 2021/740-RTMD-132 
- Riskutredning Dnr: 2021/574-RTMD-132 
- Anvisning för utvärdering och utredning av insats – Metod för utveckling av organisationens 

förmåga.  2019/66-MBR134 
- Arbetsordning för rengöring(sotning) och brandskyddskontroll. Västerås kommun. Diarienummer 

2009/615-MBR-063 
- Arbetsordning för rengöring(sotning) och brandskyddskontroll. Hallstahammar och Surahammars 

kommun. Diarienummer 2016/709-MBR-061 
- Arbetsordning för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Köping, Arboga och Kungsörs 

kommun.  
Dnr: 2018.13.1-174 (Västra Mälardalens kommunalförbund)  

- Tillsynsplan 2022.  
Dnr: 2021/902-RTMD-132 (Uppdateras årligen)  

- Kommunal plan för räddningsinsats 
Dnr: 2021/581-RTMD-926 

- Brandvattenförsörjning och bebyggelse.  
Diarienummer: 2021/929-RTMD-134. 

- Rutin för kommunikation vid eldningsförbud eller eldningsavrådan i Västmanlands län. 
Diarienummer (Länsstyrelsen): 3136-2021 
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Bilaga B: Beskrivning av samråd 

Samråd om handlingsprogrammet har skett genom skriftligt utskick till berörda som nämns i listan nedan. 
Utskick om samråd gick ut efter beslut i direktionen. 

Kommuner 

- Arboga kommun arboga.kommun@arboga.se 
- Hallstahammars kommun kundcenter@hallstahammar.se 
- Kungsörs kommun info@kungsor.se 
- Köpings kommun kopings.kommun@koping.se 
- Surahammars kommun kommunen@surahammar.se 
- Västerås kommun kontaktcenter@vasteras.se 

Kommunala bolag 

- Arboga kommunalteknik AB aktab@arboga.se   
- Arboga vatten och avlopp AB avaab@arboga.se 
- Byggnads AB Mimer post@mimer.nu. 
- Hallstahem AB info@hallstahem.se 
- Kungsörs Fastighets AB info@kfab.kungsor.se 
- Kungsörs Kommunteknik AB rune.larsen@kungsor.se 
- Kungsörs vatten AB rune.larsen@kungsor.se 
- Köpings bostadsbolag AB info@kbab.koping.se  
- Mälarhamnar AB port@malarhamnar.se  
- Mälarenergi AB post@malarenergi.se 
- Mälarenergi Vatten AB post@malarenergi.se  
- Nya Västerås flygplats AB vasteras.flygplats@vasteras.se 
- Surahammarshus förvaltnings AB info@surahus.se 
- Surahammars kommunalteknik AB info@suratek.se   
- VAFAB miljö AB kundservice@vafabmiljo.se 
- VME Västra Mälardalens Energi och miljö AB kundtjanst@vme.se 

Räddningstjänster 

- Enköping-Håbo raddningstjanst@rtjeh.se 
- Eskilstuna räddningstjänst raddningstjansten@eskilstuna.se 
- Flens räddningstjänst samhallsbyggnad@flen.se 
- Nerikes brandkår info@nerikesbrandkar.se 
- Sala-Heby Räddningstjänst raddningstjansten@sala.se 
- Skinnskatteberg Räddningstjänst kommun@skinnskatteberg.se 
- Strängnäs Räddningstjänst raddningstjansten@strangnas.se 
- Södra Dalarnas Räddningstjänst sdr@avesta.se 

Statliga och regionala instanser 

- Försvarsmakten MRM mrm@mil.se 
- Kustbevakningen registrator@kustbevakningen.se 
- Länsstyrelsen i Västmanland vastmanland@lansstyrelsen.se 
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap registrator@msb.se 
- Polismyndigheten region mitt registrator.mitt@polisen.se. 
- Region Västmanland region@regionvastmanland.se 
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Organisationer 

- Sjöfartsverket sjofartsverket@sjofartsverket.se 
- Svenska sjöräddningssällskapet  rs.vasteras@ssrs.se 
- Trafikverket  trafikverket@trafikverket.se 

Farlig verksamhet 

- Air Liquide Gas AB info.sweden@airliquide.com  
- Almer Oil & Chemical Storage AB i Köping info@almeroil.se 
- Arboga Hårdkrom AB info@arboga-hardchrome.se  
- Bodycote Surahammar hip.enquiries@bodycote.se 
- Kanthal AB   
- Kraftvärmeverket, KVV 
- Kosan gas AB (fd, Preem) 
- Mälarhamnar AB port@malarhamnar.se 
- Northvolt Västerås hi@northvolt.com 
- OKQ8, Oljedepå  
- Ovako Hallstahammar AB info@ovako.com  
- Surahammars Bruk TechnicalNO@cogent-power.com 
- Westinghouse Bränslefabriken Västerås info.se@westinghouse.com 
- Yara AB Köping yara.kundservice@yara.com  
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Bilaga C: Hamnar och dess gränser i vatten 

I LSO framgår det att staten ansvarar för sjöräddning, miljöräddningstjänst och flygräddningstjänst i havet 
och de stora sjöarna Vänern, Vättern och Mälaren. Undantaget är hamnområde, där kommunen ansvarar 
för räddningstjänsten. Kommunen fastställer hamnområdets utbredning, efter samråd med berörda statliga 
myndigheter.  

Av MSBs handbok50 följer nedan tolkning av begreppet hamn; Hamn är en anläggning som konstruerats 
för ändamålet att förtöja båtar eller fartyg. Med konstruktion bör anses att den är tillverkad eller anordnad 
för ändamålet, till exempel en brygga eller kaj. En ”naturhamn” är därför inte att betrakta som ”hamn”. 
Ytmässig avgränsning av ”hamnen” bör anses vara det område som ligger innanför bryggor, pirar eller inre 
vågbrytare. Om ”hamnen” utgörs av en brygga – utan att den har någon exakt och tydlig avgränsning, till 
exempel endast med ”öppet vatten” utanför bryggan – bör den ytmässiga avgränsningen anses utgöras av 
bryggans omedelbara närhet.  

Av detta följer att alla bryggor, kajer och pirar som går ut i Mälaren i Hallstahammars, Kungsörs, Köpings 
och Västerås kommuner är att betrakta som kommunalt ansvar. Avgränsningen är enligt MSBs tolkning, 
dvs ”hamnen” anses vara det område som ligger innanför bryggor, pirar eller inre vågbrytare. Om hamnen 
endast utgörs av en brygga är avgränsningen bryggans omedelbara närhet.  

Då det inte är möjligt att i detalj ange samtliga ”hamnar” som är under kommunalt ansvar utifrån ovan 
beskriven definition anges nedan de större hamnarna. 

 
Figur 8: Hamnområde Kungsörs kommun 

 
50 https://rib.msb.se/filer/pdf/29806.pdf  

2

Drottning Kristinas ridbana

Kungsörstorp
Norra Kungsladugården

Rudtorp
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Figur 9: Hamnområde Köpings kommun 
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Figur 10: Hamnområde Västerås kommun 
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Vår handläggare 
marko.ravlic@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Firmatecknare i Kungsörs kommun 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören, ekonomichefen och 
tekniska chefen, var för sig eller två i förening, är kommunens 
firmatecknare 2022. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen bör årligen besluta om vilka personer som får teckna 
Kungsörs kommuns firma. Detta kan vara till exempel på köpekontrakt, 
köpebrev, skuldförbindelser och affärsavtal. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Marko Ravlic 
Tf. Ekonomichef 

Skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Teknisk chef 
Sparbanken Västra Mälardalen 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-11-30 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/543 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 89 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
marko.ravlic@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Firmatecknare i Kungsörs kommun 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att upphäva det tidigare beslutet i KS 2021-12-
13 § 246. 
Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören, ekonomichefen och 
tekniska chefen, var för sig eller två i förening, är kommunens 
firmatecknare 2022.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fattade tidigare beslut att kommundirektören, 
ekonomichefen och tekniska chefen alltid ska teckna firma två i förening då 
det var osäkert om man legalt kunde ha båda formerna, var för sig eller två i 
förening. Kommunstyrelseförvaltningen har nu undersökt legaliteten och det 
är möjligt att ha båda formerna, var för sig eller två i förening. Att teckna 
två i förening vid mindre avtal ökar kostnaden för Kungsörs kommun då 
varje digital signering kostar pengar dessutom är det omständligare och tar 
längre tid. Kommunstyrelsen avser därmed att upphäva det tidigare beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
KS 2021-12-13 § 246 Firmatecknare i Kungsörs kommun 2022 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Marko Ravlic 
T.f. Ekonomichef 

Skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Teknisk chef 
Sparbanken Västra Mälardalen 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-12-30 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/543 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 89 

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

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Fullmakt att föra kommunens talan 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bemyndiga följande personer att för 
kommunstyrelsens räkning föra och bevaka kommunens talan 2022  

1. vid samtliga domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter – 
kommundirektören Claes-Urban Boström, ekonomichef Sara 
Jonsson, tillförordnad ekonomichef Marko Ravlic samt tekniska 
chefen Rune Larsen var för sig eller de som de genom 
delegationsbeslut förordnar i sitt ställe,  
 

2. beträffande betalningsförelägganden och exekutionsärenden hos 
Kronofogdemyndigheten – ekonomen Margareta Larsson.  

Kommunanställd som är bemyndigad att föra kommunens talan i dessa 
frågor är också behörig att underteckna överenskommelser i samband med 
sådana förrättningar. Företräds kommunen av utomstående är det den som 
delegerat rätten att föra talan som ska underteckna överenskommelser.  
Detta beslut ersätter tidigare fattat beslut fattat 2021-01-25 § 16 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen bör årligen besluta om vem som ska ha fullmakt att föra 
kommunens talan. Det senaste beslutet togs i januari 2021 och detta beslut 
ersätter detta.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-14 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
De bemyndigade 
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Vår handläggare 
anne.pettersson@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

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

Sammanfattning 
Teknisk chef Rune Larsen har beslutat följande om Kungsörs kommuns 
lokala trafikföreskrifter: 
1960 2021:6 – hastighetsbegränsning 30 km/tim på bland annat Frejgatan 
och Kaplansgatan, Kungsör. Dnr KS 2021/558 
 

Anne Pettersson 
Registrator/Administrativ assistent 
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Kommunstyrelse på distans 
Beslut 
Jag beslutar att reducera den fysiska närvaron på kommunstyrelsen till 
enbart sekretariatet på mötet den 31 januari 2022. Ledamöter och ersättare 
erbjudas att delta i mötet via länk.  
 
Beslutet fattas mot bakgrund av den Covidpandemi som råder och nationella 
rekommendationer. 

Sammanfattning 
Ordförande Mikael Peterson beslutar härmed efter samråd med 
gruppledarna att kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 31 januari 
2022 genomförs på distans. Endast sekretariatet bestående av 
kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör och sekreterare välkomnas 
till sammanträdesrummet. Övriga erbjuds att delta via länk. Alla 
förtroendevalda som deltar via länk betraktas som närvarande ur 
arvodessynpunkt. Beslutet har fattats mot bakgrund av läget gällande den 
pågående covidpandemin. 

Mikael Peterson 
Kommunalråd 
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Vår handläggare 
anne.pettersson@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

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

Sammanfattning 
Avta som tecknats in efter föregående sammanträde till kommunstyrelsen. 

 Microsoft online kurser. Dnr KS 2022/29 
 Medborgarlöften 2022 i Kungsörs kommun - överenskommelse 

mellan kommunen och lokalpolisområdeschefen. Dnr KS 2022/33 
 Kommunförsäkring, Avtalspart – Länsförsäkringar.  

Dnr KS 2021/567 
 Ramavtal – Byggarbeten. Avtalspart: Ellfolk Bygg AB och 

Kvalitetsbygg R AB. Avtalstid: 2022-03-01 med en avtalstid om  
4 år. Dnr KS 2022/56 

 Överenskommelse om tjänsteman i beredskap (TIB). Avtalstid:  
Från och med 2022-02-01. Dnr KS 2022/69 

 Överenskommelse om tillsyn och kvartalsprov av varningssystem 
utomhus (VMA) i Kungsörs kommun. Avtalstid: Från och med 
2022-01-01. Dnr KS 2022/70 

 

Anne Pettersson 
Registrator/Administrativ assistent 
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Vår handläggare 
anne.pettersson@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

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

Sammanfattning 
Synpunkter som kommit in efter föregående sammanträde till 
kommunstyrelsen: 

 Borgvik, Samråd / Plan för byggnation. Dnr KS 2022/12 
 Besviken pendlare. Dnr KS 2021/560 
 Nyröjt område i Valskog. Dnr KS 2021/576 

Anne Pettersson 
Registrator/Administrativ assistent 
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Vår handläggare 
anne.pettersson@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

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

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

 21:37 Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister 
 Reviderat cirkulär 21:40 Ersättningar och villkor vid 

familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar 
m.m. för år 2022  

 21:46 Omsorgsprisindex (OPI) för 2022  
 21:47 Riktlinjer för distansarbete  
 21:48 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare 

och syofunktionär som inte har fått försäkringsskydd enligt AGS-KL 
 21:49 Budgetförutsättningar för åren 20221-2024 
 21:50 Redovisningsfrågor 2021 och 2022 
 21:51 Utfall kostnadsutjämning och LSS-utjämning 2022 
 21:52 Slutligt utfall av 2020 års kommunala fastighetsavgift samt 

prognos för åren 2021, 2022 och 2023 
 21:53 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser 
 21:54 Prolongering av Överenskommelse om Kompetens- och 

omställningsavtal, KOM-KR 
 22:01 Ändringar i socialförsäkringsbalken från och med 1 januari 

och 1 februari 2022 
 

Anne Pettersson 
Registrator/Administrativ assistent 

 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-01-04 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/5 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227- 60 02 17 

Organisationsnr 
212000-2056 

Sida 257 (261)

https://skr.se/5.13d8be6b17d669a65b86e61f.html
http://www.kungsor.se/


 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-01-04 
Ert datum 
 

Sida 
2 (2) 

Diarienummer 
KS 2022/5 
Er beteckning 
 

 

Sida 258 (261)



Sida 
1 (3)

 

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

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen - Övriga frågor 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar de nya övriga frågorna och svaren på de tidigare 
övriga frågorna  

Sammanfattning 
1. Madelene Fager (C) frågade på kommunstyrelsen i oktober 2021 om 

kommunstyrelsens sammanträden inte ska börja tidigare då de 
beräknas bli långa.  

 
Den parlamentariska kommittén för politisk organisation har diskuterat 
frågan och konstaterar att frågan om starttid på bland annat 
kommunfullmäktige diskuterades i kommittén för ett år sedan och inget 
önskemål om förändring beslutades. Såväl dagtid som kvällstid har för- och 
nackdelar. Det är upp till ordföranden att utifrån planerad dagordning 
möjligen justera starttid om möten riskerar att bli långa, men då får det ske 
för enskilda möten. 
 
 

2. Niklas Magnusson (M) frågade på kommunstyrelsen i oktober 2021 
efter att politiken ska få mer utrymme att föra dialog under 
sammanträdena. 

 
Den parlamentariska kommittén för politisk organisation har diskuterat 
frågan. Kommittén konstaterar att frågan om hur stor del av tid på möten 
som läggs till externa besökare och tjänstemän i ärenden planeras av 
presidierna och sköts under mötet av ordföranden. 
 

3. Roland Jansson (SD) ställde frågan i november 2021 kring Drottning 
Kristinas ridled som enligt uppgift är igenväxt, och undrar hur 
kommunen arbetar med den. 

En översyn kommer att ske tillsammans med Länsstyrelsen då detta är i 
mångt och mycket ett antikvariskt bekymmer som måste hanteras varsamt 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-01-14 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/8 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 

Sida 259 (261)

http://www.kungsor.se/


 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-01-14 
Ert datum 
 

Sida 
2 (3) 

Diarienummer 
KS 2022/8 
Er beteckning 
 

och i samverkan med Länsstyrelsen. Om det visar sig att åtgärderna som 
måste vidtas är hanterbara ekonomiskt så kommer de att belasta den pott på 
3,5 mkr i koncernbidrag från bolagen avsatta 2021 till bland annat 
friluftsliv, spår och leder.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-14 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Frågeställarna 
Samtliga sekreterare och ordförande i kommunen 
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