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Beslutande organ

Kommunstyrelsen
Datum

2021-12-06

Kallelse till kommunstyrelsen
Tid

Måndagen den 13 december 2021, klockan 14:00–16:00

Plats

Hellqvistsalen, kommunhuset

Förslag till justerare

Bo Granudd

Förslag till ersättare för justerare

Madelene Fager

Förslag till plats och tid för justering Kansliet 2021-12-14 16:00
Information

OBSERVERA TIDEN. Efter mötet bjuds alla på
julavslutning med smörgås

Föredragningslista
Nr

Ärende

Diarienummer

Information
1

Övrig Information 2021

KS 2021/2

2

Ekonomisk uppföljning 2021
Föredragande: Marko Ravlic

KS 2020/468

Ärenden till nästa instans
3

Svar på medborgarförslag - Hundrastgård på Centralvallen

KS 2021/167

4

Svar på medborgarförslag – Avverka lindarna på Prästgatan, torget och
delen mellan Coop och Ica.

KS 2021/354

5

Svar på medborgarförslag - nya lekredskap till förskolan i Valskog

KS 2021/271

6

Svar på medborgarförslag – Staket och fler sittplatser till lekparken i
Valskog

KS 2021/331

7

Svar på medborgarförslag – Fler lampor på stigen vid Bergsgatan 18
och 20, Valskog

KS 2021/411

8

Svar på medborgarförslag - Höj pulkabacken på grönområdet uppe i
Runna Eka

KS 2021/470

9

Svar på motion - Bygg upp en utbildningsavdelning för äldrevård i länet

KS 2021/250

10

Svar på motion - Inför en gemensamhetsplan för äldreboendet och nya
förskolan

KS 2021/252

11

Svar på motion – Flyttning av ställplatser för husbilar från gästhamnen

KS 2021/416

12

Revidering av riktlinjer för styrande dokument

KS 2021/403

Ärenden till egen instans
13

Mål och budget 2022 för Kommunstyrelsen

KS 2021/541
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Beslutande organ

Kommunstyrelsen
Datum

2021-12-06

Nr

Ärende

Diarienummer

14

Firmatecknare i Kungsörs kommun 2022

KS 2021/543

15

Rätt att skriva under ekonomiska handlingar i Kungsörs kommun 2022

KS 2021/545

16

Beslutsattestanter jämte ersättare för kommunfullmäktige,
kommunstyrelse, valnämnden och kommunstyrelsens förvaltning 2022

KS 2021/544

17

Uppdrag till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden kring
stiftelser i Kungsörs kommun

KS 2021/332

18

Återrapportering internkontrollplan 2021 - Västra Mälardalens
överförmyndarnämnd

KS 2021/535

19

Granskning av Kungsörs kommuns delårsrapport per 2021-08-31

KS 2021/430

20

Verksamhetsbidrag 2022 - Arkiv Västmanland

KS 2021/494

21

Avtal - Regional samordning av elevhälsans medicinska insats 2022-0101 - tills vidare

KS 2021/113

22

Svar på remiss - Kompetensplan Västmanland 2030

KS 2021/469

23

Svar på remiss - Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram 2022 2035

KS 2021/472

24

Rättelse av tidigare beslut - Översyn av kommunens skol- och
landsbygdstrafik

KS 2021/412

25

Samråd - Ny detaljplan för del av Borgvik

KS 2021/75

26

Planbesked - Klämsbo

KS 2021/417

27

Planbesked - Fiskdammen/Romantica

KS 2021/385

28

Gåva till Kungsörs kommuns medarbetare

KS 2021/553

Anmälningsärenden
29

Meddelanden - Delegationsbeslut 2021

KS 2021/49

30

Meddelanden - Avtal 2021

KS 2020/467

31

Meddelanden - Kommuner och Regioners cirkulär 2021

KS 2020/459

32

Meddelanden - Synpunkter 2021

KS 2020/462

Övrigt
33

Övriga frågor

KS 2021/68
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Beslutande organ

Kommunstyrelsen
Datum

2021-12-06

Mikael Peterson
Ordförande
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Tjänsteskrivelse
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Datum

Diarienummer

2021-12-03

KS 2021/2

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

josephine.hardin@kungsor.se
Kansliet
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Övrig information 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Under mötet informerar kommunalråd Mikael Peterson (S) bland annat om
följande:




Strategisk Regional Beredning (SRB)
Integrationsrådet
Klimatrådet

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-03

Josephine Härdin
Kanslichef

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227 - 60 02 23

212000-2056
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Dokumenttyp
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Tjänsteskrivelse
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Datum

Diarienummer

2021-11-30

KS 2020/468

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

marko.ravlic@kungsor.se
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Ekonomisk uppföljning 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden har inkommit med deras
ekonomiska uppföljning. Socialnämnden prognosisterar nu ett överskott om
plus 1 500 tkr då de har mottagit ytterligare statsbidrag. Socialnämnden
anser att de har genomfört de åtgärderna som behövs för en budget i balans
2021. Barn- och utbildningsnämnden prognosisterar ett underskott om
minus 5600 tkr. Barn- och utbildningsnämnden har inte inkommit med
ytterligare åtgärder för budget i balans.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
SN 2021-11-23 § 112 Ekonomisk uppföljning 2021
BUN 2021-11-24 § 101 Ekonomisk redovisning 2021

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Marko Ravlic
Tf. Ekonomichef

Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 89

212000-2056
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Dokumenttyp

Protokollsutdrag
Beslutande organ

Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2021-11-23

§ 112 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, vilka åtgärder som vidtagits och vilka som
planeras.
Denna månad kan socialnämnden redovisa en prognos på plus 1 000 tkr. Det
som nu bidragit till ett förbättrat resultat är att Arbetsmarknad och försörjning gjort 20 nya åtgärdsanställningar som innebär en reducerad kostnad för
ekonomiskt bistånd med ca 200 tkr/månad.
I övrigt fortgår alla de insatser som tidigare månader beskrivits bl.a.








kompetensväxling till arbetsterapeut istället för sjuksköterska och
aktivitetssamordnare
kompetensutveckling av undersköterskor, sjuksköterskor och
enhetschefer bl.a. för att ställa om till nära vård
kompetensutveckling i planeringsverktyget TES för att kunna mäta
beslutad respektive utförd tid
bedömningsteam inför första beslut inom hemtjänst och vid beslut
om SÄBO
införande av digitala tjänster
utredning av effektivare organisation inom funktionshinderområdet
rekrytering av personal med djup kompetens inom missbruksområdet för att kunna erbjuda fler insatser inom öppenvården

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-16

Skickas till
Kommunstyrelsen för kännedom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

1 (1)
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Dokumenttyp

Protokollsutdrag
Beslutande organ

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2021-11-24

§ 101 Ekonomisk redovisning
Diarienummer BUN 2021/40

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

Sammanfattning
Nämnden ska varje månad redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att
komma i ekonomisk ram under 2021, vilka åtgärder som vidtagits och vilka
som planeras.
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.
Trots detta förväntas årets resultat innebära ett underskott på 7,1 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 2021-11-12

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

1 (1)

Sida 8 (209)
Dokumenttyp
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Tjänsteskrivelse

1 (1)

Datum

Diarienummer

2021-11-18

KS 2021/167

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

ronnie.bjorkrot@kungsor.se
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Medborgarförslag - Hundrastgård på
Centralvallen KS 2021/167
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget.

Sammanfattning
Carina Kjellgren föreslår i ett medborgarförslag, att det byggs en
hundrastgård i hörnet av fotbollsplanen vid Centralvallen mot Västerskolan,
alternativt bakom ishallen mot nya förskolan. Avståndet till hundrastgården
vid Runevallen är för långt, enligt förslagsställaren, för hundägare boende
på Kungsörs västra sida. KKTAB har i ärendet Hundrastgård på södra sidan
i Kungsör, KS 2020/351, tagit fram förslag och kostnadsberäkning på
byggandet av en hundrastgård vid Centralvallen. Detta ärende ligger redan i
budgetprocessen efter beslut i Kommunfullmäktige. KKTAB föreslår därför
att Carina Kjellgrens förslag avslås, då det bedöms som likvärdigt med
förslaget i ärendet KS 2020/351.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Medborgarförslag - Hundrastgård på Centralvallen

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Ronnie Björkrot
Driftchef

Skickas till
Carina Kjellgren
Kungsörs KommunTeknik AB

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 04 40

212000-2056

Sida 9 (209)

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Medborgarförslag till hundrastgård i Kungsör.
Förslag att göra en inhängnad rastgård till hundar i hörnet av
fotbollsplanen vid centralvallen mot Västerskolan där det idag
finns träd.
Några träd kan ju finnas kvar.
Alt på åkern i hörnet bakom ishallen mot det som ska bli nya
förskolan.
Vi är många hundägare på västersidan som önskar att hundarna
får leka tillsammans utan att behöva gå ända till Runevallen.
Några bänkar att sitta på innanför gör att man kan umgås
utomhus med sina hundar där.
Namn
Carina Kjellgren
Postadress
Magasinsgatan 44 Kungsör
Telefonnummer
0706059509
Samtycke
2021-03-16 13.33
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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Tjänsteskrivelse

1 (1)

Datum

Diarienummer

2021-11-19

KS 2021/354

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

ronnie.bjorkrot@kungsor.se
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

Medborgarförslag - Avverka lindarna på
Prästgatan, torget och delen mellan Coop och
Ica
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att avslå
medborgarförslaget.

Sammanfattning
Eddie Durlind föreslår i ett medborgarförslag att lindarna på Prästgatan,
Torget och mellan Coop och Ica tas bort. Anledningen till föreslagen åtgärd
är att dessa savar och skräpar ner med sina frön och frökapslar. KKTAB har
tittat på förslaget, och kan konstatera att ett visst problem med sav och
spridning av frökapslar finns. Detta motiverar dock inte att lindarna
avverkas, då de är en omistlig det av centrala Kungsör. Lindarna är
dessutom hemvist för mistlar och får därför inte avverkas utan medgivande
från Länsstyrelsen. Lindarna är utöver detta skyddade, då de står i allé,
vilket också kräver ett medgivande från Länsstyrelsen, vid eventuella
avverkningar. Viss beskärning av träden har skett under hösten 2021, för att
minska ovan nämnda olägenheter.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Medborgarförslag - Avverka lindarna på Prästgatan, torget och delen mellan
Coop och Ica

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Ronnie Björkrot
Driftchef

Skickas till
Eddie Durlind
Kungsörs KommunTeknik AB

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 04 40

212000-2056
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Ta bort lindarna på prästgatan, torget och delen mellan Coop
och Ica.
Anledningen är att dessa träd förstör fasader, tak och bilar
med sitt savande dessutom skräpar träden med sina frön och
frökapslar så att man tror det är höst. Ändå är det mitten av
juli.
Namn
Eddie Durlind
Postadress
Prästgatan 10
Telefonnummer
0723176005
E-postadress
eddie.durlind@live.se
Samtycke
2021-07-10 17.48
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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Tjänsteskrivelse
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Datum

Diarienummer

2021-11-12

KS 2021/271

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

fredrik.bergh@kungsor.se

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förvaltning

Medborgarförslag - nya lekredskap till förskolan
i Valskog
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att därmed anse
medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning
Jennie Ström har i ett medborgarförslag föreslagit att förskolans gård i
Valskog ska få nya lekredskap.
” Nu när björskogskola har fått det upprustat och fint, så är det väl dags för
förskolan och få det lika fint med nya lekredskap, så det bjuder ännu mer
barn ut till valskog, tanken på att nu det allt mer barn på förskolan och
lekredskapen slits ännu mer. Så nu är det dags att det är deras tur och få det
lika bra som eleverna på skolan!”
Under 2021 har det till förskolan i Valskog beställts ett nytt uteklassrum
samt en vattenbana. Det är prioriteringar som har gjorts av ledningen för
förskolan inom de beviljade investeringsmedel som avsatts för 2021.
Det finns ett generellt behov av att se över fler förskolors utemiljöer inom
Kungsörs kommun. Inför budgetarbetet för 2023 kommer förskolans
ledning att äska medel för fortsatt upprustning av förskolornas utemiljö.
Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Medborgarförslag - nya lekredskap till förskolan i Valskog

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Fredrik Bergh
Barn- och utbildningschef

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 02 22

212000-2056
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Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

Skickas till
Förslagsläggaren
Barn- och utbildningsnämnden

2 (2)

Datum

Diarienummer

2021-11-12

KS 2021/271

Ert datum

Er beteckning

Sida 14 (209)

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Nu när björskogskola har fått det upprustat och fint, så är det
väl dags för förskolan och få det lika fint med nya lekredskap,
så det bjuder ännu mer barn ut till valskog, tanken på att nu
det allt mer barn på förskolan och lekredskapen slits ännu mer.
Så nu är det dags att det är deras tur och få det lika bra som
eleverna på skolan!
Namn
Jennie Ström
Postadress
Bergsgatan 18 73160 valskog
Telefonnummer
0705785669
E-postadress
jenniestrom88@outlook.com
Samtycke
2021-05-18 11.14
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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Dokumenttyp
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Tjänsteskrivelse

1 (1)

Datum

Diarienummer

2021-11-19

KS 2021/331

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

ronnie.bjorkrot@kungsor.se
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

Medborgarförslag - Staket och fler sittplatser till
lekparken i Valskog
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att avslå
medborgarförslaget

Sammanfattning
Jennie Ström föreslår att det byggs ett staket runt lekplatsen vid
Västerlånggatan i Valskog. Dessutom finns förslag på fler sittplatser.
KKTAB har tittat på förslagen och kan konstatera att det inte finns behov av
staket runt lekplatsen, då det är relativt långt till gatan och ett visst motlut
föreligger. Lekplatsen bedöms därför som säker. Inga andra lekplatser i
kommunen är instängslade.
Behovet av fler sittplatser får hanteras som en driftsfråga, om signaler
kommer att det finns ett stort behov av ytterligare parkmöbler, får
förstärkning övervägas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Medborgarförslag - Staket och fler sittplatser till lekparken i Valskog

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Ronnie Björkrot
Driftchef

Skickas till
Jennie Ström
Kungsörs KommunTeknik AB

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 04 40

212000-2056

Sida 16 (209)

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Förra året gjorde man en ordentlig uppfräschning av lekparken
vid västerlångatan i valskog som är jätte roligt, men där
glömde man att sätta upp staket så att det blir säkert för barn
att leka, så nu är det dags för att sätta upp staket och mer
sitt platser
Namn
jennie ström
Postadress
Bergsgatan
18
Telefonnummer
0705785669
E-postadress
jenniestrom88@outlook.com
Samtycke
2021-06-22 16.42
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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Sida

Tjänsteskrivelse

1 (1)

Datum

Diarienummer

2021-11-19

KS 2021/411

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

ronnie.bjorkrot@kungsor.se
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

Medborgarförslag - Fler lampor på stigen vid
bergsgatan 18 och 20, Valskog
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att avslå
medborgarförslaget.

Sammanfattning
Jennie Ström föreslår i ett medborgarförslag att fler lampor sätts upp på
stigen mellan Bergsgatan 18 och 20. Vidare föreslås att uteklassrummet
bakom pulkabacken förses med lampor. KKTAB har tittat på förslaget om
fler lampor på stigen och gör bedömningen att nuvarande belysning är
tillräcklig. När det gäller belysningen vid uteklassrummet så har inga
signaler kommit från skolan om avsaknad av belysning. KKTAB föreslår
därför att medborgarförslaget avslås.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Medborgarförslag -Fler lampor på stigen vid bergsgatan 18 och 20, Valskog

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Ronnie Björkrot
Driftchef

Skickas till
Jennie Ström
Kungsörs Kommunteknik AB

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 04 40

212000-2056
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Förra året satte man upp lampor på den lilla stigen på
bergsgatan mellan 18 och 20, man skulle behöva sätta upp några
till efter som det blir så mörkt på kvällarna skapar en
otrygghet och även lysa upp uteklassrummet bakom pulkan backen.
Namn
Jennie ström
Postadress
Bergsgatan 18
Telefonnummer
070-578 56 69
E-postadress
jenniestrom88@outlook.com
Samtycke
2021-09-14 09.14
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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Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

ronnie.bjorkrot@kungsor.se
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

Medborgarförslag - Höj pulkabacken på
grönområdet uppe i Runna Eka
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att bifalla
medborgarförslaget.

Sammanfattning
Tony Larsson föreslår i ett medborgarförslag att pulkabacken på
grönområdet i Runna Eka, återställs till ursprunglig höjd. KKTAB har tittat
på förslaget och kan konstatera att pulkabacken med åren sjunkit ihop och
att en återställning av ursprunglig höjd bör ske. KKTAB har tidvis behov av
att bli av med schaktmassor, och åtgärden skulle därför kunna genomföras
utan tillskjutande av ytterligare ekonomiska medel. Kostnader för
transporter och liknande kan belasta de aktuella projekten. KKTAB föreslår
därför att medborgarförslaget bifalls.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Medborgarförslag - Höj pulkabacken på grönområdet uppe i Runna Eka

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Ronnie Björkrot
Driftchef

Skickas till
Tony Larsson
Kungsörs KommunTeknik AB

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 04 40

212000-2056
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Medborgarförslag
Hej
Jag föreslår att Pulkabacken på grönområdet uppe i Runna Eka
höjs med några lass jordmassor, fallhöjden har avtagit med åren.
Mvh. Tony
Namn
Tony Larsson
Postadress
Myrstigen 1
Telefonnummer
0706016818
E-postadress
tonyelarsson@gmail.com
Samtycke
2021-10-27 17.02
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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2021-11-10
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Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

lena.dibbern@kungsor.se

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förvaltning

Svar på motion - Bygg upp en
utbildningsavdelning för äldrevård i länet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige konstaterar att det yrkade
förslaget redan är verkställt och att ytterligare åtgärder därmed inte behövs,
motionen anses därmed vara besvarad.

Sammanfattning
Kristdemokraterna via Jenny Andersson föreslår i en motion att en
utbildningsavdelning för äldrevård byggs upp i länet. En motsvarande
utbildningsavdelning som den som finns i Västerås föreslås byggas upp i
länet för legitimerad personal inom den kommunala Hälso- och sjukvården.
Förslagsvis läggs särskilt fokus på Trygg hemgång och rehabilitering, då det
finns ett behov av att förstärka och fördjupa samarbetet mellan Regionens
specialistvård och den kommunala vård och omsorgen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Motion - Bygg upp en utbildningsavdelning för äldrevård i länet

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Lena Dibbern
Socialchef

Skickas till
Motionären

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 27

212000-2056
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2021-11-10

KS 2021/250

Ert datum

Er beteckning

Ärendebeskrivning
Kristdemokraterna via Jenny Andersson föreslår i en motion att en
utbildningsavdelning för äldrevård byggs upp i länet. En motsvarande
utbildningsavdelning som den som finns i Västerås föreslås byggas upp i
länet för legitimerad personal inom den kommunala Hälso- och sjukvården.
Förslagsvis läggs särskilt fokus på Trygg hemgång och rehabilitering, då det
finn ett behov av att förstärka och fördjupa samarbetet mellan Regionens
specialistvård och den kommunala vård och omsorgen.
Redan idag finns en utbildningsavdelning i samverkan mellan länets
kommuner och Regionen, Nätverket för förstärkt kompetens. I denna
samverkan deltar representanter från Region och länets kommun.
Utbildningar genomförs utifrån omvärldsbevakning och de behov som
identifierats av deltagande representanter. Fokus i denna samverkan är inte
enbart på den kommunala hälso- och sjukvården utan även på
baspersonalens kompetensutvecklingsbehov. Samtliga utbildningar som
genomförs i samverkan berör samarbetet mellan Regionen och
kommunerna.
Syfte med den gemensamma utbildningen är
Att stärka kompetensen för anställda inom vård och omsorg (primärvård,
kommuner och slutenvården) för mer sammanhållna vårdprocesser.
Att öka kunskapen för varandras uppdrag genom att hitta
utbildningsområden för en sammanhållen vård- och omsorgskedja.
Nedan redovisas flödesschemat i Nätverket för förstärkt kompetens.
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Diarienummer

2021-11-18
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Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

fredrik.bergh@kungsor.se
lena.dibbern@kungsor.se

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

Svar på motion - Inför en gemensamhetsplan för
äldreboendet och nya förskolan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beviljar motionen.

Sammanfattning
Jenny Andersson har i en motion från Kristdemokraterna föreslagit att det
inleds ett samarbete mellan den blivande förskolan ”Paletten” och
äldreboendet Södergården. Det skulle kunna ge positiva effekter för både
barn och äldre.
Den nya förskolan ”Paletten” beräknas kunna vara färdigställd under augusti
2022. Ett strukturerat samarbete skulle kunna startas i slutet av 2022 eller i
början av 2023. Initialt kan ett samarbete mellan personalgrupperna
innebära att tid från båda organisationerna behöver avsättas för att planera
för hur ett samarbete ska få önskad effekt. Då detta planeringsarbete är
genomfört kommer förvaltningarna att återkomma med en rapport om det är
möjligt eller inte, vilken kostnad ett samarbete eventuellt kan medföra och
om kostnaden kan inrymmas i befintlig budget eller om den behöver äskas.
Motionen anses därmed beviljad.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-18
Motion - Inför en gemensamhetsplan för äldreboendet och nya förskolan

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Fredrik Bergh
Barn- och utbildningschef

Lena Dibbern
Socialchef

Skickas till
Förslagsläggaren
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden

Postadress

Besöksadress

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

0227-60 00 00

0227-60 02 22

212000-2056

Sida 25 (209)

Motion från Kristdemokraterna
Inför en gemensamhetsplan för äldreboendet och nya förskolan.
Studier visar att barn är en av den bästa medicinen för att råda bot på ensamhet och
depression hos äldre. Ni som sett programmet ”4 åringarna på äldreboendet”, har följt Anne
Ekdahl överläkare inom geriatrik och Ingemar Skoog professor och äldrepsykiatriker, när de
studerar äldres hälsa i det dagliga mötet med 4 åringar. Det vi får se är en enorm livsglädje.
De fick uppleva i det närmaste sensationella resultat. Effekten var mycket större än vad de
hade förväntat sig. Som ett par exempel, en självmordsbenägen pensionär fick livsglädjen
tillbaka. En annan presterade bättre minnes-test efter att ha umgåtts med barnen
kontinuerligt.
De äldre och barnen blev vänner. Barnen fick lära sig vad de äldre kunde. Tex. Plantera
blommor, höra sagor och berättelser från förr. De sjöng tillsammans och hade maskerad.
Alla som ville fick klä ut sig. De pysslade och åt mat tillsammans. Det blev en otrolig
livskvalité.
Många gånger tänker vi inte långsiktigt eller utanför ramarna. Många barn har idag inget
eller väldigt lite kontakt med den äldre generationen och tvärtom. Visst kan det vara trevligt
när barn kommer och sjunger för de äldre vid lucia eller liknande högtider. Men vad vi menar
är här ett helt nytt tänk. Genom att låta verksamheter inom både barn och äldreomsorg
flätas samman som ett gemensamt samarbetsmål, kan vi få en friskare och gladare
hälsomiljö. Samt att personal från de båda hållen kan samarbeta och bidra med det som är
deras profession. Detta blir en win-win situation. Det kostar ingenting extra, enbart en
annorlunda planering hur de kan lösa detta på bästa sätt.
Detta förslag anser nog många att det är upp till respektive tjänsteman. Men vi anser att vi
vill trycka på detta viktiga uppdrag som politiker, att Kungsör blir känd som en kommun där
vi inkluderar varje individ oavsett ålder och förmåga. Vi ser möjligheter och värnar om
gemenskapen, generationsutbytet och den stora livskvalité som detta innebär.
Utifrån denna redogörelse yrkar vi:
Att kommunen sanktionerar en gemensamhetsplan för äldreboendet och den nya förskolan.
Där tjänstemännen får utforma planen, men vi politiker visar på att detta är viktigt för
hälsofrämjandet i kommunen.
För Kristdemokraterna 25 april 2021

Jenny Andersson
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2021-11-19

KS 2021/416

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

mikael.nilsson@kungsor.se
Kultur- och fritidsavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

Svar på motion - Flyttning av ställplatser för
husbilar från gästhamnen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att ta med
förslaget i det fortsatta arbetet med utvecklingen av gästhamnsområdet. Med
detta anses motionen besvarad.

Sammanfattning
Gunilla Wolinder (L) föreslår i en motion till kommunstyrelsen att




ställplatserna för husbilar i gästhamnen ska flyttas till Fredsgatan,
efter Elverket, med plats för sex husbilar en bit in på gräsmattan i
Åparken.
Platserna iordningsställs med elstolpar och två rader plattor eller
grus för att markera var bilarna ska stå.
Kajutan, servicehuset i gästhamnen kan även i fortsättningsvis
användas som serviceanläggning för husbilarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Motion - Flyttning av ställplatser för husbilar från gästhamnen

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Mikael Nilsson
Kultur- och fritidschef

Skickas till
Gunilla Wolinder
Kommundirektör

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 35

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 55

212000-2056
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MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

”Flyttning av ställplatser för husbilar från
gästhamnen”
Husbilar har ökat enormt de senaste åren och bra ställplatser behövs i alla kommuner. Nu när
gästhamnen , efter rivningen av silon, blivit ett öppet landskap med lekplats, bord och bänkar,
tycker vi inte att husbilar passar in i miljön.
De skymmer utsikten över vattnet och stör om folk vill sitta vid de bord och bänkar som är under
tak.
Dessutom bör det finnas plats för bodar och ev. foodtruck eller dylikt. Det bör ju även finnas plats
för ett partytält vid olika evenemang.
.
Liberalerna i Kungsör yrkar därför:
Att husbilsplatserna skall flyttas till Fredsgatan, efter elverket
Att man på nämnda plats gör ett utrymme för 6 husbilar en bit in på gräsmattan i Åparken
Att elstolpar och 2 rader plattor (eller grus), för att markera var bilarna skall stå, iordningställs.
Gräsmatta och grillplatser finns ju redan
Att Kajutan, servicehuset i gästhamnen, fortfarande används som serviceanläggning för husbilar
Kungsör 210907
Gunilla Wolinder
Gruppledare Liberalerna Kungsör
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Vår handläggare

Adressat

jasemin.bill@kungsor.se
Utvecklingsenheten
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Mål och budget 2022 för Kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningen återkommer i
januari med detaljbudget för kommunstyrelsens egen verksamhet.
Kommunstyrelsen fastställer följande sex mål för kommunstyrelsen 2022:











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.
Det förebyggande arbetet för ungdomar har stärkts genom att kulturoch fritid och näringsliv inkluderas i arbetet med TSI (tidiga
samordnade insatser) för att främja ett livslångt lärande från skolan,
ut i arbetslivet och föreningslivet.
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.
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.
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.
Kommunstyrelsen stöttar verksamheterna i att öka kännedom för och
i arbetet mot att motverka våld i nära relation.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastslog mål och budget 2022 med ekonomisk plan för
2023 - 2024 för Kungsörs kommun och kommunägda bolag. Därefter har
kommunstyrelsen arbetat med att ta fram mål för att stödja dessa.
Kommunstyrelsen beslutar årligen om maximalt sju mål och inför 2022
finns förslag på sex mål för kommunstyrelsen.

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-600381

212000-2056
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Ett sammanhållet dokument 2022 för kommunstyrelsen är framtaget för mål
och budget där målen i dokumentet beslutas på kommunstyrelsens
sammanträde i december och detaljbudget beslutas på sammanträdet i
januari. Inför beslut om detaljbudget kommer mål och budgetdokumentet att
fyllas på för att bilda helheten.
I dokumentet mål och budget 2022 för kommunstyrelsen framgår även
indikatorer som är kopplade till kommunfullmäktiges mål.

Beslutsunderlag
Mål och budget 2022 med ekonomisk plan för 2023-2024 för Kungsörs
kommun och kommunägda bolag.
Mål och budget 2022 för kommunstyrelsen.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Skickas till
Kommundirektör
Ekonomichef
Kvalitetsstrateg
Kultur och fritidschef
HR-chef
Näringslivschef
Miljöstrateg
Utvecklingsstrateg
Kanslichef
Kostchef

Jasemin Bill
Kvalitetsstrateg
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Vår handläggare

Adressat

jasemin.bill@kungsor.se
Utvecklingsenheten
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

Revidering av riktlinjer för styrande dokument
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad
riktlinje för styrande dokument för Kungsörs kommunkoncern.

Sammanfattning
Under 2014 beslutade kommunfullmäktige att anta en riktlinje för styrande
dokument. Den riktlinjen implementerades aldrig fullt ut i organisationen.
För att få ordning och reda på Kungsörs kommuns dokumenthantering
initierades 2019 ett uppdrag att revidera riktlinjen för styrande dokument för
Kungsörs kommun och Kungörs helägda bolag. I och med att Kungsörs
kommun går in i ett nytt intranät med nya tekniska förutsättningar möjliggör
detta att delar av dokumenthantering kan automatiseras vilket säkerställer att
Kungsörs kommun på ett enklare sätt kan hålla ordning på styrdokumenten.
Syftet med riktlinjen är
-

fastställa definition av begreppet styrande dokument
definiera dokumenttyper
en enhetlig terminologi för att undvika begreppsförvirring
enhetlig struktur för styrdokument i kommunkoncernen
säkerställa att rätt instans beslutar om rätt styrdokument.

Förändringar från tidigare riktlinje är
-

-

begreppen mål och budget samt verksamhetsplan förtydligas. Mål och
budget är politiskt antagna dokument, verksamhetsplaner gäller för
förvaltningar, områden och enheter.
Dokumenttypen plan innefattar även strategier och möjliggör en mer
träffsäker sökning på intranätet.
Beslutsnivåer anges tydligt i dokumentet och visar vilka dokument som är
politiska beslut respektive tjänsteorganisationens beslut.

Beslutsunderlag
Riktlinje för styrande dokument
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-600381

212000-2056
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Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Skickas till
Kvalitetsstrateg socialförvaltningen
Kanslichef
VD-sekreterare bolagen
Förvaltningschefer
VD
Miljöstrateg
Utvecklingsstrateg
Näringslivschef
Kultur- och fritidschef
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Jasemin Bill
Kvalitetsstrateg
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Adressat

Vår handläggare

Riktlinje för styrande dokument i Kungsörs
kommunkoncern
Innehåll

Inledning & syfte ..........................................................................................................................................................2
Kompletterande dokument till riktlinjen.............................................................................................. 2
Vem/vilka styrs av dokumentet? ...............................................................................................................................2
Förklaring av begrepp ..................................................................................................................................................2
Krav på styrande dokument........................................................................................................................................3
Dokumentansvarig ............................................................................................................................... 3
Dokumentets giltighetstid .................................................................................................................... 3
Dokumentets tillgänglighet .................................................................................................................. 3
Dokumentegenskaper ........................................................................................................................... 3
Dokumenttyp med beskrivning och beslutsnivå .....................................................................................................4

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056
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Inledning & syfte
Utöver lagar och förordningar styrs Kungsörs kommunkoncerns verksamheter av
de dokument som tagits fram och beslutats om inom kommunkoncernen.
Riktlinjen för styrande dokument berör de dokument kommunen själv tar fram
och är en komplettering till lagar och annan extern styrning av verksamheten. Vid
konflikt mellan statlig reglering och kommunkoncernens styrande dokument
gäller statlig reglering.
Vid arbetet med ett styrande dokument är det viktigt att undersöka vilka lagar
som finns på området och vilken övrig styrning som redan finns hos till exempel
myndigheter och regioner. När Kungsör kommunkoncern behöver förhålla sig till
övergripande styrning ska denna i första hand fungera som ett underlag till
planeringsprocessen. Innehållet i styrdokument ska sedan in i befintliga
processer, exempelvis i verksamhetsplaner hos de verksamheter som berörs. På
det sättet bryts övergripande styrning ner på lokal nivå.
Riktlinjen beskriver vilka typer av styrande dokument som kan finnas inom
kommunkoncernen, beslutsnivå och vart de ska tillgängliggöras.
Riktlinjen syftar till att:
• Fastställa vår definition av vad ett styrdokument är.
• Fastställa vilka dokumenttyper kommunkoncernen använder.
• Skapa en enhetlig terminologi för att undvika begreppsförvirring.
• Skapa enhetlig struktur för styrdokumenten så att de skrivs likartat.
• Säkerställa att rätt instans beslutar om rätt styrdokument.
• Bidra till att varje styrdokument blir tydligt och användarvänligt.

Kompletterande dokument till riktlinjen
•
•

Rutin för hantering av styrande dokument som på detaljerad nivå
beskriver arbetsgången.
Mallar för styrande dokument för enhetlighet.

Vem/vilka styrs av dokumentet?
I tillämpbara fall ska även kommunalförbund och delägda bolag förhålla sig till
de styrande dokumenten.

Förklaring av begrepp
Biblioteket i Sharepoint är den plats där alla styrande dokument registreras,
lagras och blir tilldelad sina egenskaper. Här finns mallen som används när en
skapar ett nytt styrande dokument.

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Sida 34 (209)

Sida 3 (5)
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

Författningssamling är styrdokument innehållandes föreskrifter som ska finnas
tillgängliga och samlade för allmänheten på kommunens webbplats enligt
kommunallagens 8e kapitel § 13.
Diariet är kommunens gemensamma ärendehanteringssystem och register där
inkommande, utgående och upprättade allmänna handlingar kan registreras för att
uppfylla kraven enligt offentlighetsprincipen. Diariet innehåller samtliga ärenden
som kräver politiskt beslut och övriga ärenden som inte finns i annat
verksamhetssystem. Kommunen har flera verksamhetssystem som hanterar
ärenden på individnivå som också fungerar som diarier.

Krav på styrande dokument
Dokumentansvarig
För varje enskilt styrdokument utses en dokumentansvarig som ska säkerställa
efterlevnad av denna riktlinje och att rutin för styrdokument följs.
Den som är dokumentansvarig kan delegera uppgifter eller delar av uppgifterna
till annan person men är fortfarande ansvarig för att dokumentet är giltigt.

Dokumentets giltighetstid
Varje år ska dokumentansvarig säkerställa att eventuellt behov av revidering
genomförs, rensning av ej giltiga dokument ska göras och att inaktuella
dokument raderas.

Dokumentets tillgänglighet
Det ska vara lätt att hitta styrande dokument, därför ska dokumenten finnas
tillgängliga via länkar på de sidor i intranätet som medarbetarna använder.
Dokument som behöver finnas på kungsor.se ska även länkas dit.
Styrdokument som är beslutade externt, som lagtext, regionala planer etcetera,
ska inte finnas i biblioteket.

Dokumentegenskaper
När ett styrande dokument upprättas ska information om dokumentet fyllas i,
detta är dokumentets egenskaper, även kallat metadata. I sidhuvudet på
dokumentet kommer ett urval av egenskaper automatiskt synas.

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Sida 35 (209)

Sida 4 (5)
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

Dokumenttyp med beskrivning och beslutsnivå
Vilken instans som ska besluta om ett styrande dokument beror på om det är ett
kommunövergripande dokument eller om det är nämndspecifikt. Tabellen speglar
i stort hierarkin mellan dokumenttyper, anger beslutsnivå och giltighetstid. Alla
dokument revideras även vid behov.
Dokumenttyp

Beskrivning

Reglemente

Arbetsordning
Delegationsordning
Förbundsordning
Bolagsordning
Bolagspolicy
Ägardirektiv
Föreskrift

Taxa och avgift
Plan
”Hit ska vi”

Postadress
736 85 KUNGSÖR

I reglemente fördelas ansvar, uppgifter och
beslutanderätt mellan kommunstyrelsen och
nämnder.
Innehåller regler för respektive
kommunstyrelsen/bolagsstyrelsen/ nämndens
interna arbete.
Delegationsordning är en form av
arbetsordning. Den klargör den delegerade
beslutsrätten.
Styrande dokument i förbund.
Styrande dokument i aktiebolag där
kommunen har dominerande ekonomisk
inflytande.
Intentioner för innehav, drift och styrning av
bolagskoncernen.
Anvisningar, riktlinjer och reglemente.
Föreskrifter är exempelvis lokala
bestämmelser med stöd av
speciallagstiftning. Tillsammans med övrig
lagstiftning reglerar de livet i Kungsör.
Bryter man mot föreskrifterna medför det i
regel straffpåföljd.
Taxa eller avgift är en betalning kommunen
kräver för en specifik prestation/tjänst.
Plan används vid framtagandet av
lagstadgade dokument, de visar en
färdriktning och anger övergripande
prioriteringar. Exempel på politiskt beslutade
planer är vision, mål och budget,
översiktsplan, biblioteksplan,
dokumenthanteringsplan och stödjer det
politiska ansvaret för ”VAD” -frågor.
Strategi, enligt NE, är läran om att nå
politiska mål. Strategi är ett övergripande
dokument som syftar till HUR utveckling
sker inom ett visst område utifrån delegation
för att nå beslutade mål. Denna typ utgår i
regel från ett politiskt beslutat dokument och
sorteras som plan.

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Beslutas av

Giltigt

Kommunfullmäktige,
Bolagsstyrelse,

Fyra år/
Ett år

Nämnd/kommunstyrel
sen

Ett år

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige

Fyra år
Fyra år

Kommunfullmäktige

Fyra år

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige

Ett år
Fyra år

Kommunfullmäktige

Ett år

Kommunfullmäktige

Fyra år

Kommunfullmäktige
Fyra år
vid
kommunövergripande
planer. Nämnd- eller
bolagsspecifika beslutas
av nämnden eller
bolagets styrelse.
Kommundirektör,
förvaltningschef, VD

Telefax
0227-60 01 00

Fyra år

Org. nummer
212000-2056

Sida 36 (209)

Sida 5 (5)

Dokumenttyp

Ert datum

Er beteckning

Verksamhetsplan och affärsplan är kopplat
till chefsuppdraget och budgetprocessen och
beskriver aktiviteter som ska genomföras för
att uppnå mål. Dessa nivåer av
verksamhetsplaner kan finnas:
Verksamhetsplan för…
… Förvaltning
… Område
… Enhet
Handlingsplan är en plan av ren
verkställighet i form av aktiviteter och utgår
från övergripande planer eller strategier. Det
är en beskrivning av den planerade
verksamheten inom ett område och beskriver
prioriteringar, önskade åtgärder, ansvarig och
tid.
Anger grundprinciper för värderingar och
agerande inom ett visst område. En policy
ska vara kortfattad och kan konkretiseras i
andra styrande dokument eller i praktisk
tillämpning.
Ska säkerställa korrekt agerande och god
kvalitet i handläggning och utförande.
Riktlinjer avser främst frågor som rör ren
verkställighet och detaljeringsgraden är högre
än i en policy och kan ange både vad som ska
uppnås och hur det ska uppnås.

Policy
”Såhär agerar vi grundvärderingar”
Riktlinje
”Såhär ska vi göra”

Rutin
”Såhär gör vi i detalj
och vem som gör vad”

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Vår beteckning

Beskrivning

Fortsättning plan

Mall

Datum

Är detaljerade instruktioner för hur en viss
fråga kan hanteras. Rutiner skrivs för arbete
som återupprepas.
Anvisningar är ren verkställighet och ofta
knutna till ett större process exempelvis
budget- och bokslutsarbetet. I anvisningar
kan tidsplaner, formkrav mm framgå.
En mall är exempelvis en blankett, checklista
eller skriv- och presentationsmallar.

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Beslutas av

Giltigt

Ansvarig chef

Ett år

Kommunfullmäktige

Fyra år

Kommunfullmäktige
vid
kommunövergripande
riktlinjer.
Nämnd- eller
bolagsspecifika
beslutas av nämnden
eller bolagets styrelse.
Ansvarig chef

Fyra år

Ansvarig chef

Under
angiven
period.

Ansvarig chef

Ett år

Ansvarig chef

Telefax
0227-60 01 00

Ett år

Ett år

Org. nummer
212000-2056

Sida 37 (209)
Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

1 (1)

Datum

Diarienummer

2021-11-30

KS 2021/543

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

marko.ravlic@kungsor.se
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning

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

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 89

212000-2056

Sida 38 (209)
Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

1 (1)

Datum

Diarienummer

2021-11-30

KS 2021/545

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

marko.ravlic@kungsor.se
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Rätt att skriva under ekonomiska handlingar i
Kungsörs kommun 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att följande personer får skriva under
ekonomiska handlingar under 2022:
bank- och plusgiro, checkar, kvitton på värdepost och dylikt: Claes-Urban
Boström, Sara Jonsson, Marko Ravlic, Annika Nilsson, Margareta Larsson,
Maria Jäderholm och Irene Berglund. Tecknandet görs alltid av två i
förening.
uppbörds-, mervärdesskatte- och självdeklarationer: Claes-Urban Boström,
Sara Jonsson, Marko Ravlic, Annika Nilsson, Maria Jäderholm eller
Margareta Larsson. Tecknandet görs av en person.
stats- och EU-bidrag inom kommunstyrelsens ansvarsområde (ansökningar,
rekvisitioner, slutredovisningar och liknande): Kommundirektör, HR-chef
eller ekonomichef. Tecknandet görs av en person

Sammanfattning
Kommunstyrelsen bör årligen besluta om vilka personer som får skriva
under ekonomiska handlingar. Detta kan vara på till exempel bank- och
plusgiro, checkar och deklarationer

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Marko Ravlic
Tf. Ekonomichef

Skickas till
Kommundirektör
Ekonomichef
HR-chef
Ekonomienheten

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 89

212000-2056

Sida 39 (209)
Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

1 (1)

Datum

Diarienummer

2021-11-30

KS 2021/544

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

marko.ravlic@kungsor.se
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Beslutsattestanter jämte ersättare för
kommunfullmäktige, kommunstyrelse,
valnämnden och kommunstyrelsens förvaltning
2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Kommunstyrelsen fastställer de föreslagna
beslutsattestanterna och ersättare för dessa för kommunfullmäktige,
revision, kommunstyrelse, valnämnden och kommunstyrelsens förvaltning
2022.
Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektör kan under löpande
verksamhetsår utse nya attestanter inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde.

Sammanfattning
Enligt 5 § i kommunens tillämpningsföreskrifter för attestreglementet ska
varje nämnd före varje års utgång besluta om attestanter och ersättare för
dessa. Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till attestlista för 2022.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Attestanter KS 2022

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Marko Ravlic
Tf. Ekonomichef

Skickas till
Kommundirektör
Samtliga ekonomer

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 89

212000-2056

Sida 40 (209)

ATTESTANTER KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 2022
Identitet
10001
10010
10020
10025
10026
10051
10058
10059
10060
10062
10063
10064
10068
10070
10077
10078
10081
10090
10091
10092
10094
10096
10097
10099
10102
10130
10132
10200
10201
10202

Rubrik
Kommunfullmäktige
Revision
Kommunstyrelse
Fördjupad samverkan
Parlamentarisk grupp Kultur o Fritid
Näringsliv
Miljöstrateg
Kommunledning
Allmänna val
Kansliet
Utveckling
Information och marknadsföring
Inköpssamordning
Cafeterian
Planverksamhet
Säkerhet
Turistinformation
Överförmyndarverksamhet
Gemensamma kostnader
Tomhyror
Hundrastgård
Sommarlovsaktivitet
Övriga lovaktiviteter
Simskola förskoleklass
Natur- och kulturprojekt
Kvalitetsutveckling
Brottsförebyggande rådet
Stöd till politiska partier
Medlemsavgifter
Stöd till bostadsföretag

Attestanter KS 2022

Beslutsattestant
Kanslichef
Ekonomichef
Kanslichef
Ekonomichef
Kultur- o fritidschef
Näringslivschef
Ekonomichef
Ekonomichef
Kanslichef
Kanslichef
Ekonomichef
Kommunikatör
Ekonomichef
Kanslichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Näringslivschef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidschef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Kanslichef
Kanslichef
Ekonomichef

Ersättare
Ekonomichef
Kanslichef
Ekonomichef
Näringslivschef
Ekonomichef
Ekonomichef
Näringslivschef
Kanslichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Näringslivschef
Ekonomichef
Teknisk chef
Ekonomichef
Teknisk chef
Kanslichef
Ekonomichef
Kanslichef
Kanslichef
Kanslichef
Kultur- och fritidschef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Teknisk chef
Näringslivschef
Teknisk chef
Ekonomichef
Ekonomichef
Kanslichef

Sakgranskare
Maria Jäderholm
Margareta Larsson
Maria Jäderholm
Maria Jäderholm
Linda Jakobsson
Margareta Larsson
Théres Andersson
Maria Jäderholm
Maria Jäderholm
Maria Jäderholm
Théres Andersson
Maria Jäderholm
Maria Jäderholm
Maria Jäderholm
Margareta Larsson
Maria Jäderholm
Margareta Larsson
Maria Jäderholm
Maria Jäderholm
Maria Jäderholm
Margareta Larsson
Linda Jakobsson
Linda Jakobsson
Linda Jakobsson
Théres Andersson
Théres Andersson
Théres Andersson
Margareta Larsson
Maria Jäderholm
Maria Jäderholm

Ersättare
Margareta Larsson
Maria Jäderholm
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Théres Andersson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Maria Jäderholm
Margareta Larsson
Théres Andersson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Maria Jäderholm
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Maria Jäderholm
Margareta Larsson
Margareta Larsson
2021-12-03

Sida 41 (209)

Identitet
10204
10205
10209
10216
10217
10218
10219
10220
10250
10251
10300
105xx
10600
10701
10702
10704
10705
10706
10801
17001
17101
17401
17501
17601
17701
181XX
181XX
181XX
181XX
182XX
20001
21707

Rubrik
Räddningstjänst
Civilförsvar
Buss, bil, spårbunden trafik
Ekonomiadministration
Drift Raindance
Qlikview
Bidrag kollektivtrafikmyndigheten
Hypergene
Kommunhuset
Ulvesund Hus 8 (109)
HR administration
Bilpool
IT-samordning
Gemensam IT-strateg
PUL
Kris och beredskap
Reception/växel
Säkerhetssamordnare
Nya Södergården
Teknisk administration
Skötselplan fastigheter
Skötselplan enskilda vägar
Skötselplan parker
Skötselplan gator
Miljö
Kost
Kost
Kost
Kost
Städ
Teknisk administration
Bostadsmark exploatering

Attestanter KS 2022

Beslutsattestant
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
HR chef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Kostchef
Kostchef
Kostchef
Kostchef
Kostchef
Ekonomichef
Ekonomichef

Ersättare
Kanslichef
Kanslichef
Kanslichef
Kanslichef
Kanslichef
Kanslichef
Kanslichef
Kanslichef
Kanslichef
Kanslichef
Ekonomichef
Kanslichef
Kanslichef
Kanslichef
Kanslichef
Kanslichef
Kanslichef
Kanslichef
Kanslichef
Kanslichef
Kanslichef
Kanslichef
Kanslichef
Kanslichef
Kanslichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Kanslichef
Kanslichef

Sakgranskare
Margareta Larsson
Maria Jäderholm
Margareta Larsson
Maria Jäderholm
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Maria Jäderholm
Maria Jäderholm
Maria Jäderholm
Théres Andersson
Maria Jäderholm
Maria Jäderholm
Maria Jäderholm
Margareta Larsson
Maria Jäderholm
Maria Jäderholm
Maria Jäderholm
Maria Jäderholm
Maria Jäderholm
Maria Jäderholm
Maria Jäderholm
Maria Jäderholm
Maria Jäderholm
Anna Magdic
Erika Karlsson
Tove Alm
Pernilla Gisslander
Charlotta Fuchs
Maria Jäderholm
Maria Jäderholm

Ersättare
Maria Jäderholm
Margareta Larsson
Théres Andersson
Margareta Larsson
Maria Jäderholm
Maria Jäderholm
Théres Andersson
Maria Jäderholm
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Maria Jäderholm
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Charlotta Fuchs
Charlotta Fuchs
Charlotta Fuchs
Charlotta Fuchs
Anna Magdic
Margareta Larsson
Margareta Larsson
2021-12-03

Sida 42 (209)

Identitet
21997
21998
21999
25210
25320
31000
32000
32001
32010
40003
40004
40005
40025
40026
40027
40028
40029
40030
40031
40032
40033
40034
40035
40036
40037
40038
40039
40041
40042
40043
41002
50003

Rubrik
Fakturering KFAB
Fakturering KVAB
Fakturering KKTAB
Underhåll gator och GC vägar
Parker
Bygglovsverksamhet
Miljö- och hälsoskydd
Miljöavgifter
Avg Energikontoret i Mälardalen
Campingplats
Fritidskontor
Stöd till föreningar
Särskilda arrangemang
Utomhusanläggningar för idrott
Björlidens idrottsplats
Elljusspår
Centralvallen
Ishall
Runevallen
Sporthall
Badhus
Utomhusbad
Skillingepaviljongen
Fritidsanläggning Lockmora
Ridanläggning Klämsbo
Ulvesund hus 4 aulan
Stenladan
Kajutan
Gästhamnsbrygga
Fyrar Tegeludden
Lägerverksamhet
Stöd till studieförbund

Attestanter KS 2022

Beslutsattestant
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidschef
Bibliotekschef

Ersättare
Kanslichef
Kanslichef
Kanslichef
Kanslichef
Kanslichef
Kanslichef
Kanslichef
Kanslichef
Kanslichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Kultur- och fritidschef

Sakgranskare
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Linda Jakobsson
Linda Jakobsson
Linda Jakobsson
Linda Jakobsson
Linda Jakobsson
Linda Jakobsson
Linda Jakobsson
Linda Jakobsson
Linda Jakobsson
Linda Jakobsson
Linda Jakobsson
Linda Jakobsson
Linda Jakobsson
Linda Jakobsson
Linda Jakobsson
Linda Jakobsson
Linda Jakobsson
Linda Jakobsson
Linda Jakobsson
Linda Jakobsson
Linda Jakobsson
Linda Jakobsson
Kerstin Jannesson

Ersättare
Maria Jäderholm
Maria Jäderholm
Maria Jäderholm
Maria Jäderholm
Maria Jäderholm
Maria Jäderholm
Maria Jäderholm
Maria Jäderholm
Maria Jäderholm
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
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Identitet
50008
50009
50011
50012
50015
50018
50019
50024
50026
50027
50039
50040
50041
50042
50043
50044
50045
71001
9xxxx
xxxxx

Rubrik
Stöd till föreningar
Övrig kulturverksamhet
Kulturprogram för barn
Litteraturstöd
Bibliotekssystem
Mediainköp HB vuxen
Mediainköp HB barn
Bibliotek
Bokbuss
Kaffeautomat biblioteket
Föreläsare kultur
Debiterings ID
Integration flykting
Vem äger språket
Stärkta bibliotek
Människor, kultur o miljö
Bokstart
Bostadsanpassning
Finansiella identiteter
Alla nämnder och anslag

Attestanter KS 2022

Beslutsattestant
Bibliotekschef
Bibliotekschef
Bibliotekschef
Bibliotekschef
Bibliotekschef
Bibliotekschef
Bibliotekschef
Bibliotekschef
Bibliotekschef
Bibliotekschef
Bibliotekschef
Bibliotekschef
Bibliotekschef
Bibliotekschef
Bibliotekschef
Bibliotekschef
Bibliotekschef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef

Ersättare
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidschef
Kanslichef
Kommundirektör
Kommundirektör

Sakgranskare
Kerstin Jannesson
Kerstin Jannesson
Kerstin Jannesson
Kerstin Jannesson
Kerstin Jannesson
Kerstin Jannesson
Kerstin Jannesson
Kerstin Jannesson
Kerstin Jannesson
Kerstin Jannesson
Kerstin Jannesson
Kerstin Jannesson
Kerstin Jannesson
Kerstin Jannesson
Kerstin Jannesson
Kerstin Jannesson
Kerstin Jannesson
Maria Jäderholm
Margareta Larsson
Maria Jäderholm

Ersättare
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
Margareta Larsson
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Margareta Larsson
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Maria Jäderholm
Margareta Larsson
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Datum

Diarienummer

2021-11-19

KS 2021/332

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

marko.ravlic@kungsor.se
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Uppdrag gällande tidigare granskning av
stiftelser i Kungsörs kommun för 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar ge Socialnämnden och Barn- och
utbildningsnämnden att genomföra de förslag som de inkommit med.

Sammanfattning
Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med
förslag gällande de uppdrag som nämnderna fick av Kommunfullmäktige.
Föreslagen innebär att de fonder som kan förbrukas kommer att förbrukas
och den fonden som inte kan förbrukas ska revideras till dagens samhälle.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
SN 2021-10-26 § 99 Uppdrag till socialnämnden från kommun-styrelsen
kring stiftelser i Kungsörs kommun
BUN 2021-10-27 § 86 Uppdrag - Granskning av stiftelser i Kungsörs
kommun för 2020

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Marko Ravlic
Tf. Ekonomichef

Skickas till
Revisor Lars Wigström
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen Fredrik Bergh
Socialchef Lena Dibbern

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 89

212000-2056
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Datum

Diarienummer

2021-11-19

KS 2021/332

Ert datum

Er beteckning

Ärendebeskrivning
Socialnämnden föreslår att Stiftelsen J H Anderssons fond som uppgick till
19 330 kr ska användas till digitala hjälpmedel för hälsa och aktivitet på
någon av de öppna mötesplatserna.
Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med förslag att:
Stiftelsen Greta och David Norrhammars miljöfond ska ges i förfogande till
skolgemensamma elevrådet i Kungsörs kommun och att de får i uppdrag att
besluta hur medlen ska användas för att skapa strukturerade rastaktiviteter
som bidrar till en god skolmiljö och ett gott kamratskap vid skolorna i
Kungsörs kommun.
Den andra stiftelsen som skulle upplösas, Stiftelsen Kungsörs Motorklubbs
minnesfond, har barn- och utbildningsnämnden föreslagit att förstelärare
inom No får i uppdrag att tillsammans med lärare som undervisar i
No/teknik får i uppdrag att besluta hur medlen ska användas för inköp av
litteratur och undervisningsmaterial som främjar elevernas lärande och
intresse inom No och teknik.
Den sista stiftelsen som barn- och utbildningsnämnden hade i uppdrag att se
över var Stiftelsen Premie- och stipendiefond. Där föreslås att rektorerna för
Kung Karls skola samt Björskogs skola får i uppdrag att tillsammans med
undervisande lärare formulera kriterier som överensstämmer med
intentionerna för stiftelsen samt anpassar den för dagens förutsättningar. Där
utefter ska en årlig utdelning av stipendier ske i enlighet med stiftelsens
intentioner när fonden har de ekonomiska förutsättningarna.
Kommunstyrelsen hade i uppdrag att ansöka om att förbruka Stiftelsen
Johan Olssons fonds totala kapital för sitt ändamål. Kommunstyrelsen
kommer att skicka in ansökan till Länsstyrelsen under 2021.
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Dokumenttyp

Protokollsutdrag
Beslutande organ

Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2021-10-26

§ 99 Uppdrag till socialnämnden från kommunstyrelsen kring stiftelser i Kungsörs kommun
Diarienummer SN 2021/136

Beslut
Socialnämndens förslag: Kommunstyrelsen beslutar att medlen ur Stiftelsen
J H Anderssons fond, 19 330 kr, används till digitala hjälpmedel för hälsa
och aktivitet på någon av de öppna mötesplatserna.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har som svar på granskning av stiftelser i Kungsörs
kommun för 2020 beslutat att uppdra åt socialnämnden att komma in med
förslag på ändamål vartill det totala kapitalet i Stiftelsen J H Anderssons
fond kan förbrukas.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse
KS 2021-08-30 § 163 Granskning av stiftelser i Kungsörs kommun för 2020

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Datum

Diarienummer

2021-11-25

KS 2021/535

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

josephine.hardin@kungsor.se
Kansliet
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Återrapportering internkontrollplan 2021 Västra Mälardalens överförmyndarnämnd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna

Sammanfattning
Västra Mälardalens överförmyndarnämnd har inkommit med uppföljning av
beslutad internkontrollplan 2021 där områdena sekretess, förteckning,
digitalisering, delgivning samt handläggningstid byte undersökts samt
beslutad internkontrollplan för 2022 där områdena delgivning,
digitalisering, arvsskiften, handläggningstid byten samt handläggningstid
fastighetsförsäljning kommer att undersökas. Smärre avvikelser i området
handläggningstid noteras för året 2021, i övrigt inga avvikelser.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-25
VMÖ 2021-09-14 § 144 Internkontrollplan 2022 och 2021-11-09 § 165
Återrapportering internkontrollplan 2021

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Josephine Härdin
Kanslichef

Skickas till
Västra Mälardalens överförmyndarnämnd

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227 - 60 02 23

212000-2056
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Datum

Diarienummer

2021-11-23

KS 2021/430

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

marko.ravlic@kungsor.se
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Delårsbokslut per 31 augusti 2021 - Kungsörs
kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar svar på revisionsrapporten ”Översiktlig granskning
Delårsrapport per 2021-08-31” som sitt eget.

Sammanfattning
Revisionen har inkommit med bedömning kopplat till delårsrapport per den
31 augusti 2021. Deras bedömning är att det inte framgår i delårsrapporten
huruvida kommunen kommer uppnår verksamhetsmålen.
Kommunstyrelseförvaltningen har under 2021 arbetat med målstyrningen
för Kungsörs kommun. Till delårsrapport per den 31 augusti 2021 har
kommunstyrelseförvaltningen genomfört de mätningar som går att
genomföra kopplat till kommunfullmäktiges mål.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Granskning av delårsrapport per 2021-08-31

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Marko Ravlic
Ekonom

Skickas till
Samtliga förtroendevalda revisorer

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 89

212000-2056
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Datum

Diarienummer

2021-11-23

KS 2021/430

Ert datum

Er beteckning

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har antagit fem mål inför 2021. Ett av målen är ett
finansiellt mål och övriga fyra mål är verksamhetsmål. I delårsrapporten för
kommunkoncernen presenteras de resultat som finns för perioden utifrån de
mätningar som kan genomföras kopplade till fullmäktiges mål. För att
tydliggöra målstyrningen i Kungsörs kommunkoncern har ett
utvecklingsarbete pågått under året. Den nya målstyrningen kommer
underlätta i uppföljningen av verksamhetsmålen som kommunfullmäktige
beslutar om. För att på ett enkelt sätt se i vilken riktning mål för
verksamheterna går åt finns 3–5 indikatorer kopplade till målen. Målen med
tillhörande indikatorer ska följas upp och analyseras av ansvarig
nämnd/styrelse/bolag. Den nya målstyrningen startar från och med den
första januari 2022.
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Kungs ör
2021-10-28

Till kommunstyrelsen
Missiv: Granskning av delårsbokslut 2021
Kommunrevisorerna har genomfört granskning av delårsbokslut för 2021
Revisionsrapporten "Översiktlig granskning delårsrapport 2021-08-31", bifogas.
Bedömningen är baserad på en begränsad granskning av delårsrapporten, inriktad på
övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god
revisionssed i kommunal verksamhet.
Vi har inte gjort några iakttagelser av sådan art att bedömningen av kommunens resultat och
ställning per den 31 augusti skulle kunna påverkas väsentligt.
Kommunens resultat per 2021-08-31 uppgår till 26,3 mnkr, vilket är 2 mnkr bättre än samma
period förra året. Skillnaderna mot föregående år är således relativt små och vi kan notera att
skatter och generella statsbidrag har ökat marginellt mer än kommunens nettokostnader vilket är
positivt. Med hänsyn tagen till engångsposter i årets delårsrapport är förutsättningarna omvända,
det vill säga drygt 2 mnkr sämre än föregående år
I den av fullmäktige fastställda budgeten för år 2021 finns följande fmansiella mål formulerat:
"Resultatet skall uppgå till 0,5 % av skatter och bidrag". Vi bedömer att det finansiella målet med
betydelse för god ekonomisk hushållning (ett resultat på 0,5 % av skatteintäkterna) uppnås i
delårsbokslutet och kommer att uppnås för helåret 2021 under förutsättning att kommunens prognos
är korrekt.
För helåret prognostiseras ett resultat om 6,0 mnkr vilket innebär att kommunen bedömer att de
kommer att uppnå balanskravet för 2021.
I den av fullmäktige fastställda budgeten för år 2021 finns fyra verksamhetsmässiga mål
formulerade. Vår sammanfattande bedömning är att det inte framgår i delårsrapporten huruvida
kommunen kommer uppnå verksamhetsmålen. Detta på grund av att det saknas tillräckliga
mätningar och underlag för att göra denna bedömning. Därmed är det inte möjligt för revisorerna
att göra en bedömning av kommunens måluppföljning i samband med delårsbokslutet.
Kommunrevisionen emotser svar senast den 31 januari 2021 på vilka åtgärder kommunstyrelsen
har för avsikt att vidta med anledning av de synpunkter och rekommendationer som framkommer
i bifogad rapport.

För revisorerna i Kungsörs kommun 2021-10-28.

Håkan Sundström
revisionsordförande
Bilaga: De sakkunnigas granskning av delårsrapporten för 2021
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Översiktlig
granskning
-Delårsrapport per
2021-08-31
Kungsör kommun
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1. Sammanfattning
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Sammanfattning
Vi har av Kungsör revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 2021-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år
2021.
Kommunens revisorer ska enligt Kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige
beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.
Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för sin bedömning.

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:
 Kommunens resultat per 2021-08-31 uppgår till 26,3 mnkr, vilket är 2 mnkr bättre än samma period förra året. Årets resultat
påverkas dock positivt av engångsposter om 4,4 mnkr.
 Kommunens prognos för helåret uppgår till 6,1 mnkr, vilket är marginellt bättre än budget som ligger på 3 mnkr.
 Kommunen bedömer att man kommer uppfylla balanskravet för 2021.
Vi har i vår granskning översiktligt granskat kommunens betydande balansposter. Vi har inte gjort några iakttagelser av sådan art att
bedömningen av kommunens resultat och ställning per den 31 augusti skulle kunna påverkas väsentligt.
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Sammanfattning forts.
1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den
ekonomiska förvaltningen.
Kommunfullmäktige har likt tidigare år fastställt 5 mål med betydelse för god ekonomisk hushållning. Det femte målet avser kommunens
ekonomiska resultat och utgör kommunens finansiella mål. Uppföljning av både verksamhetsmässiga och finansiella mål framgår av
delårsrapporten. Vi bedömer dock att målen för god ekonomisk hushållning som följs upp i delårsrapporten generellt kan presenteras på ett
tydligare sätt. Men vi noterar samtidigt att kommunen I skrivandestund utvecklar ett nytt system får måluppfyllelse med helt nya mål och
indikatorer för 2022 och framåt. Vi välkomnar en ny och utvecklad målstyrning I Kungsörs kommunkoncern.
Finansiella mål
Vår sammanfattande bedömning är att det finansiella målet med betydelse för god ekonomisk hushållning (ett resultat på 0,5 % av
skatteintäkterna) uppnås i delårsbokslutet och kommer att uppnås för helåret 2021 under förutsättning att kommunens prognos är korrekt.
Verksamhetsmål
Vår sammanfattande bedömning är att det inte framgår i delårsrapporten huruvida kommunen kommer uppnå verksamhetsmålen. Detta
på grund av att det saknas tillräckliga mätningar och underlag för att göra denna bedömning. Därmed är det inte möjligt för revisorerna att
göra en bedömning av kommunens måluppföljning i samband med delårsbokslutet.
Kungsör den 28 oktober 2021

Nils Nordqvist
Auktoriserad revisor

Karin Helin-Lindqvist
Certifierad kommunal revisor
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2. Inledning
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Inledning
Av kommunala bokförings- och redovisningslagen (LKBR) framgår att kommuner ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en
period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader. Det är även
den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning
av.
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige
beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

2.1 Syfte och revisionsfråga
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:
 Kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, kommunal bokförings- och redovisningslag och god redovisningssed i kommuner och regioner
 Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning
Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av utlåtandet till Kommunfullmäktige.
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Inledning forts.
2.2 Avgränsning
Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2021-08-31.
Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av
SKR5 och Skyrev6. Det innebär att vi planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med begränsad säkerhet försäkra oss att
delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som
vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade
om en fullständig revision utförts.
Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk.
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.
I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har enbart granskats med
utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.

Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.
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Inledning forts.
2.3 Revisionskriterier
Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:
 Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
 Interna regelverk och instruktioner
 Fullmäktigebeslut
Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av kommunfullmäktige beslutade målen för ekonomi och verksamhet som
är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

2.4 Ansvarig nämnd
Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § Kommunallagen ska behandlas av kommunfullmäktige.
Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.

2.5 Metod
Granskningen har genomförts genom:
 Dokumentstudie av relevanta dokument
 Intervjuer med berörda tjänstemän
 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi
 Översiktlig analys av resultat- och balansräkningen
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3. Resultat av
granskningen

Sida 65 (209)

Resultat av granskningen
3.1 Förvaltningsberättelse
Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR
preciserar i rekommendation 17 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.
Vi noterar att kommunens förvaltningsberättelse i allt väsentligt uppfyller kraven som preciseras i RKR R17, den information som skall finnas
finns med. Förvaltningsberättelsen är också uppställd på ett bra och tydligt sätt.

3.2 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.
Kommunfullmäktige har likt tidigare år fastställt 5 mål med betydelse för god ekonomisk hushållning. Det femte målet avser kommunens
ekonomiska resultat och utgör kommunens finansiella mål. Uppföljning av både verksamhetsmässiga och finansiella mål framgår av
delårsrapporten.
Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för
god ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt.
Vi vet att kommunens målstyrning även inkluderar kommunens dotterbolag men vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning som
följs upp i delårsrapporten på ett tydligare sätt kan presentera att de omfattar eller utvärderas för kommunkoncernen som helhet.
Vi bedömer dock att målen för god ekonomisk hushållning som följs upp i delårsrapporten generellt kan presenteras på ett tydligare
sätt. Men vi noterar samtidigt att kommunen I skrivandestund utvecklar ett nytt system får måluppfyllelse med helt nya mål och indikatorer
för 2022 och framåt. Vi välkomnar en ny och utvecklad målstyrning I Kungsörs kommunkoncern.
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Resultat av granskningen forts.
3.2.1 Finansiella mål
Kommunen redovisar i delårsrapporten utfallet för sitt kommunövergripande finansiella mål för 2021.
 Resultatet skall uppgå till 0,5 % av skatter och bidrag.
Det övergripande målet avseende kommunens resultat kommer uppnås 2021, enligt prognosen uppnår man 1,0 %.
Vi noterar att kommunen i delårsrapporten gör en bedömning av det individuella finansiella målet som överensstämmer med ovan.
Resultatet enligt delårsrapporten är således att kommunen kommer uppfyller det enda finansiella målet. Utifrån detta resultat gör kommunen
ingen bedömning av om kommunen kommer uppfylla god ekonomisk hushållning ur det finansiella perspektivet för 2021. Kommunen
skriver:
”Resultatet bärs upp av flertalet rättelser av historisk bokföring. Om dessa inte gjorts hade det varit ett budgetunderskott för kommunen i år,
dock är dessa rättelser inte likviditetspåverkade.”
Vidare skriver kommunen: ”Det största hindret för att uppnå en god ekonomisk hushållning i dagsläget är trenden med vikande
verksamhetsresultat. För att möta framtidens utmaningar och även kunna utveckla verksamheten krävs ett ekonomiskt utrymme.”
Vi håller med om kommunens analys men saknar en bedömning om kommunen anser att god ekonomisk hushållning kommer uppfyllas
eller inte. Utvärderingen skall göras utifrån de mål med avseende på god ekonomiskhushållning som fullmäktige beslutat om, detta mål är
uppfyllt både i delårsbokslutet och i prognos för helåret. Målet tar inte hänsyn till budgetavvikelser i särskilda verksamheter eller framtidens
utmaningar. Vilka mål och indikatorer kommunen vill utvärdera framgent får övervägas i den process som pågår för målstyrning från 2022
och framåt.
Vår sammanfattande bedömning är att det finansiella målet med betydelse för god ekonomisk hushållning (ett resultat på 0,5 % av
skatteintäkterna) uppnås i delårsbokslutet och kommer att uppnås för helåret 2021 under förutsättning att kommunens prognos är korrekt.
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Resultat av granskningen forts.
3.2.2 Verksamhetsmål
Utöver det finansiella målet finns som vi tidigare nämnt också fyra verksamhetsmål med bäring på god ekonomisk hushållning som
fullmäktige har fastställt. Dessa är:
 Kommunen ska ha minst 9 000 invånare år 2025
Befolkningsökningen ligger över prognos. 8 805 invånare den sista juni 2021.
 I skolan ska andel elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet öka varje år med 2017 som basår.
Utfallet är 77% för kommunala skolor. Utfallet kan under hösten komma att variera beroende på hur det beräknas med meritvärden och sett
till kommunal skola eller hemkommun. Resultatet är en ökning från 2020 med 5,9 procentenheter.
Kommunen ska, i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten med målet att den
ska vara lägre än genomsnittet för jämförbara kommuner 2025.
Utfallet är 10,5% den sista augusti för inskrivna arbetslösa. Arbetslösheten är högre i Kungsör än riket och övriga kommuner i länet, men
arbetslösheten sjunker snabbare i Kungsör än i andra kommuner i länet.
 Kungsör ska förbättra sitt resultat i rankingen årets miljökommun. Vi ska vara bland de 90 bästa 2020.
Plats 77.
Vi noterar att kommunen i delårsrapporten gör en bedömning av de individuella fullmäktigemålen som överensstämmer med ovan.
Resultatet enligt delårsrapporten är således att två av målen är svåra att prognostisera men förefaller ha en positiv trend, samt att två mål
förväntas uppnås. Utifrån detta resultat gör kommunen ingen tydlig bedömning av om kommunen kommer uppfylla god ekonomisk
hushållning ur det verksamhetsperspektivet för 2021. Kommunen skriver:
” Den sammanvägda bedömningen är att flertalet av kommunfullmäktiges mål går åt rätt håll.”
Det är en svaghet i målstyrningen att en utvärdering inte kan göras löpande under året och vi rekommenderar, även i år, kommunen att ta
fram mått som i större utsträckning kan följas upp i delårsrapporten. Positivt att notera att kommunen startat ett utvecklingsarbete av målen
och målstyrningen inför 2022.
Vår sammanfattande bedömning är att det inte framgår i delårsrapporten huruvida kommunen kommer uppnå verksamhetsmålen. Detta
på grund av att det saknas tillräckliga mätningar och underlag för att göra denna bedömning. Därmed är det inte möjligt för revisorerna att
göra en bedömning av kommunens måluppföljning i samband med delårsbokslutet.
© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG
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Resultat av granskningen forts.
3.3 Balanskravet
En kommun ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen.
Från och med 2013 har kommuner och kommunalförbund möjlighet att använda sig av de nya reglerna om resultatutjämningsreserv, RUR.
Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter
balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och regioner som tänker göra det måste besluta om hur
reserven ska hanteras. Detta ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om.
Kungsörs kommun presenterar i förvaltningsberättelsen att man kommer att uppfylla balanskravet för 2021, stämmer kommunens prognos
för året resulterar det i ett positivt balanskravsresultat om 6,0 mnkr då kommunen får göra avdrag för årets realisationsvinster.

Årets resultat enligt resultaträkningen (tkr)
- samtliga realisationsvinster
+ realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
+ realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
-/+ orealiserade vinster och förluster i värdepapper
+/- återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper
= årets resultat efter balanskravsjusteringar
- reservering av medel till resultatutjämningsreserv
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv
= Balanskravsresultat

6 161
-156
6 005
6 005

Vår bedömning är att kommunen kommer att klara balanskravet för helåret under förutsättning att kommunens prognos är korrekt.
Vi anser dock att kommunen i delårsrapporten bör specificera hur mycket man historiskt har satt av till resultatutjämningsreserven (RUR)
och om det finns några historiska underskott som skall återställas. Båda dessa poster bör uppgå till noll, men vi anser att det är bra om detta
framgår av delårsrapporten.

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG
International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

14

Sida 69 (209)

Resultat av granskningen forts.
3.4 Analys av Resultaträkning
Kommunens resultat per 2021-08-31 uppgår till 26,3 mnkr, vilket är 2 mnkr bättre än samma period förra året. Skillnaderna mot föregående
år är således relativt små och vi kan notera att skatter och generella statsbidrag har ökat marginellt mer än kommunens nettokostnader vilket
är positivt. Med hänsyn tagen till engångsposter i årets delårsrapport är förutsättningarna omvända, det vill säga drygt 2 mnkr sämre än
föregående år. Engångsposterna består bland annat i kommunens innehav i Kommuninvest vilket har justerats och påverkar resultatet
positivt med ca 5 mnkr. Kommunen har också justerat tidigare felaktigt hanterade exploateringsfastigheter som ger en positiv resultateffekt
på 3,4 mnkr. Kommunen har också i år tagit upp rivnings- och saneringskostnader om 4 mnkr som jämförelsestörandeposter. Totalt ger
dessa engångsposter ett positivt netto om 4,4 mnkr. Noterbart för övrigt i tabellen nedan är att avskrivningarna i år är i princip i nivå med
föregående år men att kommunen har justerat rättelsen av exploateringsfastigheterna som en nedskrivning.

Belopp i mnkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar på anläggningar
Varav Jämförelsestörande
Nettokostnad verksamhet
Skatteintäkter och statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Periodens resultat

2021-08-31

2020-08-31

93,7
-469,7
-1,7
6,7
-377,7
403,3
6,1
-5,4
26,3

82,0
-450,0
-4,9
0,0
-372,9
395,1
5,2
-3,1
24,3

Procentuellskillnad
12,5%
4,2%
-188,2%
100,0%
1,3%
2,0%
14,8%
42,6%
7,6%

Driftsmässigt noteras större
underskott mot budget främst inom
barn och utbildningsnämnden som
prognostiserar ett budgetunderskott
om 7,6 mnkr. Budgetavvikelsen är
främst hänförlig till särskolan och
förvaltningsledningen.
Nämnden nämner ett flertal
sparåtgärder som genomförts under
året och man nämner också olika
åtgärder som skall genomföras
framåt. Vi saknar en tydlig
åtgärdsplan där förväntat effekt av
åtgärder och tidsplan framgår.

Övriga verksamheter gör ett resultat i linje med budget eller lite där över vilket genererar ett totalt överskott för verksamheterna på 3,4 mnkr. I
årsredovisningen finns för respektive nämnd en förklaring till de olika verksamheternas ekonomiska utveckling kopplat delårsrapportens
driftredovisning. Det finns också ett mindre överskott i finansverksamheten om 2,9 mnkr.
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Resultat av granskningen forts.
3.5 Balansräkning
Den översiktliga granskningen utgår från att periodiseringar har skett i enlighet med god redovisningssed och på den nivå som är rimligt i ett
delårsbokslut. Vi har i delårsrapporten översiktligt granskat kommunens betydande balansposter.
Kommunens soliditet både exklusive och inklusive ansvarsförbindelsen avseende pensioner har ökat marginellt jämfört med årsskiftet och
föregående delårsbokslut. Kommunen redovisar ett överskott i delåret samtidigt som ansvarsförbindelsen avseende pensioner har i princip
legat still jämfört med föregående år.
Likt tidigare år finns avvikelser från god sed avseende leasing och vi rekommenderar kommunen att framgent se över sin hantering av
leasingobjekt, inklusive hyreskostnader för fastigheter, med hänvisning till RKRs rekommendation 5 om leasing.
Vi har i vår granskning översiktligt granskat kommunens betydande balansposter. Vi har inte gjort några iakttagelser av sådan art att
bedömningen av kommunens resultat och ställning per den 31 augusti skulle kunna påverkas väsentligt.

Investeringsredovisning

Kungsörs kommuns årsbudget för investeringar 2021
uppgår till 26 mnkr. Till och med augusti har
kommunen investerat 22 mnkr. Årsprognosen visar att
kommunen kommer att utnyttja hela sin
investeringsbudget om 26 mnkr under 2021.
I samband med inlämnandet av denna rapport över
delårsrapporten lämnar revisionen också in en separat
granskning av kommunens investeringsprocess där
revisionen påpekar ett antal brister. Bland annat
bristande samverkan mellan kommunen och de
kommunala bolagen. Vi saknar denna aspekt även i
delårsrapporten, då merparten av de större
investeringsprojekten genomförs och i de flesta fall
även ägs av dotterbolag borde information ingå i
delårsrapporten även om dotterbolagens investeringar.

Belopp i mnkr
Balansomslutning
Redovisat eget kapital
Soliditet redovisad
Pensioner utanför balansräkningen
Soliditet (inkl pensioner utanför balansräkningen)
Omsättningstillgångar
Kortfristiga skulder
Balanslikviditet

2021-08-31
605,0
352,7
58,3%
162,5
31,4%

2020-08-31
598,6
342,6
57,2%
162,9
30,0%

317,4
177,6
178,7%

332,3
188,3
176,5%
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Resultat av granskningen forts.
3.6 Sammanställd redovisning
Enligt kommunal bokförings- och redovisningslagen 12 kap 2§ ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska personer i vilka
kommunen har ett betydande inflytande. Av författningskommentarerna framgår att ett betydande inflytande förutsätts föreligga när
kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk person. Det finns dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget
har en ringa omsättning eller balansomslutning.
I RKR R17 Delårsrapport är det upp till varje kommun att avgöra om de kommunala bolagen ska omfattas av delårsrapporten. Att de
kommunala bolagen ska ingå torde dock vara nödvändigt eftersom det är fullmäktiges måls för hela kommunkoncernen som ska bedömas.
Kungsörs kommunens delårsrapport innehåller inte någon sammanställd redovisning (koncernredovisning) för kommunkoncernen men
kortfattade kommentarer till de kommunala företagens resultatutfall hittills under året, även en prognos för helåret framgår.
Trots att det inte finns ett explicit krav på att upprätta en sammanställd redovisning i delårsrapporten anser vi att det finns ett mervärde i att
ändå ha med denna rapport i delårsrapporten då en sammanställd redovisning gör det enklare för en läsare att skapa sig en bild av hela
kommunkoncernens ställning och resultat per 2021-08-31.

3.7 Redovisningsprinciper
I delårsrapporten redogörs för tillämpade redovisningsprinciper, vilket är ett krav enligt RKR:s rekommendation 17. Vissa av upplysningarna
kan behöva ses över och uppdateras. Enligt samma rekommendation är det obligatoriskt med vissa andra upplysningar som att vissa
poster förklaras med upplysningar såsom säsongsvariationer och cykliska effekter. Denna information saknas i kommunens delårsbokslut
och skulle kunna förklara varför det är så stor skillnad mellan delårsrapportens resultat (26,3 mnkr) och det prognostiserade resultatet för
helåret (6,2 mnkr).
Hyreskontrakt och leasing av bilar och fastigheter ses normalt som finansiell leasing vilket innebär att en fiktiv anläggningstillgång och skuld
skall redovisas och skrivas av över återstående hyresperiod. Kommunen hanterar kostnaden för leasing av bilar som en finansiell leasing
men ingen justering eller genomgång har gjorts avseende hyreskontrakt av fastigheter. Detta skulle kunna vara ett avsteg från RKR R5. Vi
rekommenderar därför kommunen likt föregående år att gå igenom sina hyreskontrakt för att bedöma om dessa skulle kunna innebära
väsentliga fel i kommunens räkenskaper.

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG
International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

17

Sida 72 (209)

kpmg.com/socialmedia
The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any
particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no
guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the
future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of
the particular situation.
© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

Document Classification: KPMG Confidential

Sida 73 (209)
Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

1 (1)

Datum

Diarienummer

2021-11-25

KS 2021/494

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

josephine.hardin@kungsor.se
Kansliet
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Verksamhetsbidrag 2022 - Arkiv Västmanland
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Arkiv Västmanland bidrag på 25 000
kronor för året 2022.

Sammanfattning
Arkiv Västmanland är en ideell medlemsorganisation och en av regionens
kulturarvsinstitutioner. Arkiv Västmanland är länets sammanhållande
funktion för enskilda arkiv, det vill säga arkiv från civilsamhället så som
förenings- och företagsarkiv.
Ansökan baseras på överenskommelsen från 2012 mellan Arkiv
Västmanland och Västmanlands kommuner. Arkiv Västmanland ansöker
årligen sammanlagt om 799 000 kronor från länets kommer. Region
Västmanland bidrar med motsvarande 800 000 kr. Den ansökta summan
från Kungsörs kommun är angiven inklusive den summa som Västmanlands
kommuner och landsting (VKL) kom överens om år 2012.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-25
Arkiv Västmanland - Ansökan om verksamhetsstöd för verksamhetsåret
2022

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Josephine Härdin
Kanslichef

Skickas till
Arkiv Västmanland
Kommunstyrelsens ekonom

Postadress
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Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00
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212000-2056
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fredrik.bergh@kungsor.se
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Avtal - Regional samordning av elevhälsans
medicinska insats 2022-01-01 - tills vidare
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget gällande avtalet om regional
elevhälsosamordning mellan Region Västmanland och länets kommuner.

Sammanfattning
Sedan september 2018 har det funnits en funktion som samordnare för
elevhälsans medicinska insats i Västmanland. Det nuvarande arbetet har
bedrivits i projektform och pågår till och med december 2021.
I samarbete mellan länets kommuner och Region Västmanland har det tagits
fram ett avtalsförslag om en fortsättning på arbetet som gäller till dess att
någon av kommunerna eller Region Västmanland väljer att säga upp avtalet.
Funktionen regional elevhälsosamordnare är inriktad mot elevhälsans
medicinska insats (EMI) och ska verka för att skapa goda förutsättningar för
alla skolsköterskor och skolläkare att verka för jämlik vård och hälsa för
barn och ungdomar i åldrarna 6–19 år i Västmanland. Funktionen ska bidra
till ökad kunskap och ökad kvalitet i elevhälsans medicinska insats i länets
samtliga kommunala och fristående skolor.
Samordningsfunktionen ska utgöra en länk mellan regionens hälso- och
sjukvård riktad till barn och unga, samt elevhälsans medicinska insats.
Samverkan sker också med nationella aktörer som Länsstyrelsen,
Skolverket, Socialstyrelsen, SKR och Folkhälsomyndigheten.
Den länsgemensamma funktionen innefattar en samordnande skolsköterska
80% och en samordnad skolläkare 20%.
Kostnaden kommer att delas lika mellan Region Västmanland och länets
kommuner. Fördelningen mellan länets kommuner kommer att göras utifrån
en fördelningsnyckel som utgår från antalet invånare i åldersgruppen 6-19år.
För Kungsörs del motsvarar det ca 16 000 kr per år.

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 02 22

212000-2056
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Datum

Diarienummer

2021-11-15

KS 2021/113

Ert datum

Er beteckning

Erfarenheten från projekttiden hittills har från Kungsörs personal varit
positiv. Förslaget är därför att Kungsörs kommun ställer sig bakom
avtalsförslaget.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
SRB 2021-02-05 § 6 Regional elevhälsosamordning 210205

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Skickas till
Region Västmanland
Barn- och utbildningsnämnden

Fredrik Bergh
Barn- och utbildningschef
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Regional elevhälsosamordning
Avtal mellan Region Västmanland och länets kommuner

Region Västmanland
Regionhuset
721 89 Västerås
region@regionvastmanland.se
www.regionvastmanland.se

Detta avtal är framtaget i samarbete mellan Region Västmanland, Arboga kommun, Fagersta kommun, Hallstahammars kommun, Kungsörs kommun,
Köpings kommun, Norbergs kommun, Sala kommun, Skinnskattebergs kommun, Surahammars kommun och Västerås stad.
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Parter
Mellan samtliga kommuner i Västmanlands län och Region Västmanland träffas härmed följande
avtal om regional elevhälsosamordning.

Kort beskrivning av elevhälsosamordningen
Funktionen regional elevhälsosamordnare är inriktad mot elevhälsans medicinska insats (EMI)
och ska verka för att skapa goda förutsättningar för alla skolsköterskor och skolläkare att verka
för jämlik vård och hälsa för barn och ungdomar i åldrarna 6–19 år i Västmanland. Funktionen
ska bidra till ökad kunskap och ökad kvalitet i elevhälsans medicinska insats i länets samtliga
kommunala och fristående skolor.
Samordningsfunktionen ska utgöra en länk mellan regionens hälso- och sjukvård riktad till barn
och unga, samt elevhälsans medicinska insats. Samverkan sker också med nationella aktörer
som Länsstyrelsen, Skolverket, Socialstyrelsen, SKR och Folkhälsomyndigheten.
Den länsgemensamma funktionen innefattar en samordnande skolsköterska 80% och en
samordnad skolläkare 20%.

Planering, utvärdering och uppföljning
Planering och prioritering av insatser görs löpande av elevhälsosamordnarna med utgångspunkt
i vad som är aktuellt på nationell och regional nivå och vad som framkommer i dialog med
berörda parter. Elevhälsosamordnarna informerar om det pågående arbetet, följer upp och för
dialog om framtida prioriteringar i länets nätverk för kommunala skolchefer två gånger per år.
Utvärdering, effektmätning och uppföljning görs löpande. Större utvärderingsinsatser planeras
och genomförs vid behov, i samråd med länets nätverk för kommunala skolchefer.

Uppdrag och former för samverkan
I uppdraget ingår:

2

•

Stöd och rådgivning till skolsköterskor, skolläkare och skolchefer/skolledare i frågor
gällande elevhälsans medicinska insats

•

Ansvar för och sammankallande till nätverksträffar med medicinskt ledningsansvariga
(MLA) tre gånger per termin
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•

Ansvar för och sammankallande till nätverksträffar med länets skolläkare tre gånger per
termin

•

Ansvar för och sammankallande till nätverksträffar med länets skolsköterskor
kommunvis en gång per termin

•

Anordna utbildningsdagar för skolsköterskor och skolläkare en gång per termin

•

Förmedla nyhetsbrev en gång i månaden med uppehåll för jul och sommarlov

•

Uppdatering och utveckling av samordningsfunktionens webbsida

•

Verka för god samverkan mellan elevhälsans medicinska insats och den regionala hälsooch sjukvården som riktas till barn och unga

•

Verka för metodutveckling inom prioriterade områden, exempelvis patientsäkerhet,
informationssäkerhet, hälsokontroller, förbyggande och hälsofrämjande arbete och
psykisk hälsa

Omfattning och finansiering
Den länsgemensamma funktionen innefattar en samordnande skolsköterska, 80% och en
samordnad skolläkare, 20%.
Grundkostnaden beräknas till 1 miljon kronor per år som fördelas lika mellan Region
Västmanland och länets tio kommuner. Kommunernas del av kostnaden, 500 tkr, fördelas
utifrån en fördelningsnyckel baserat på antal invånare i åldersgruppen 6–19 år. Utöver Region
Västmanlands grundkostnad på 500 tkr bidrar regionen med ytterligare 200 tkr per år avsett för
utbildnings- och möteskostnader.
Elevhälsosamordnarna anställs av Region Västmanland och kommunerna faktureras inom första
kvartalet varje år.
Uppräkning avseende kostnaden sker vart tredje år med start 2025 enligt Landstingsprisindex
(LPIK). LPIK-prognos från februari används. I samband med uppräkning sker också en omräkning
av fördelningsnyckel baserat på antal invånare i åldersgruppen 6–19 år.

3
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Avtalsperiod
Avtalet gäller tills vidare.

Uppsägning
Uppsägning kan ske av endera parten och ska skriftligen meddelas samtliga övriga parter senast
nio månader innan årsskiftet. Om någon part säger upp avtalet så omförhandlas avtalet för
samtliga kvarvarande parter utifrån de nya förutsättningarna.

Tolkning av avtal
Frågor om avtalets tolkning och tillämpning hanteras i första hand gemensamt av parterna.

Av detta avtal har upprättats elva likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

4
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Att
-----------------------------------------------------------------------------------------Organ

Strategisk regional beredning

Plats

Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås

Tidpunkt

Fredagen den 5 februari 2021
------------------------------------------------------------------------------------------

§6

Regional elevhälsosamordning - fortsättning efter 2022
Projektet ”Regional samordning av elevhälsans medicinska insats” föreslås efter
projekttidens slut övergå i ett tillsvidareavtal mellan Region Västmanland och länets
kommuner. Tillsvidareavtalet föreslås bygga på samma omfattning och princip för
kostnadsfördelning som varit gällande under projekttiden. Tillsvidareavtalet föreslås
tas fram i samråd mellan parterna under 2021 för att träda i kraft från och med 2022.
Lise-Lotte Eriksson inleder med att kort informera om bakgrunden till projektet.
Jeanette Källstad presenterar projektet och den utvärdering som gjorts, samt
förslaget som finns för att ta fram ett tillsvidareavtal.
Beredningens ledamöter är positiva till projektet och avtalet och diskuterar
eventuella planer på ett nästa steg samt vikten av att sprida information om arbetet.
Beredningens beslut
1.

Beredningen rekommenderar regionen och länets kommuner att besluta om
att ingå ett tillsvidareavtal gällande regional samordning av elevhälsans
medicinska insats från och med 1 januari 2022.

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

Vid protokollet
Cecilia Skanser, mötessekreterare
Justerat 2021-02-15
Denise Norström

Jonna Lindman

Ordförande

Justerare
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Datum
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2021-11-19

KS 2021/469

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

ida-maria.rydberg@kungsor.se
Näringsliv
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Svar på remiss - Kompetensplan Västmanland
2030
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta anta remissyttrandet som sitt eget.

Sammanfattning
Region Västmanland har ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet i länet
och har beslutat om en Regional utvecklingsstrategi för perioden som
sträcker sig till 2030. I den regionala utvecklingsstrategin är
kompetensförsörjningsfrågorna högt prioriterade. Utkast till kompetensplan
Västmanland är nu utskickat till kommunerna på remiss och ska besvaras
senast 8 december 2021, där Kungsör har fått förlängd remisstid till
kommunstyrelsen hunnit sammanträda i december.
Här följer Kungsörs synpunkter:
Ger utvecklingsområdena, mål och prioriteringar i kompetensplanen
vägledning för hur länet gemensamt ska nå de mål som pekas ut i den
regionala utvecklingsstrategin avseende kompetensförsörjning i
Västmanland?
Ja, till viss del. Kompetensplanen lyfter utvecklingsområden, mål och
prioriteringar men det stora och mer konkreta arbetet i form av
genomförandet kommer i de handlingsplaner, projektbeskrivningar och
aktörers verksamhetsplaner som nämns på sidan 12. Samordnar region
Västmanland dessa insatser samt följer upp och sprider goda exempel? Hur
kommer arbetet med handlingsplaner, projektbeskrivningar och
verksamhetsplaner att gå till? Kommer det att samordnas och stöttas så att
det blir en likvärdighet?
Inom de olika utvecklingsområdena, finns förslag på ytterligare
prioriteringar som är viktiga för att stärka arbetet med
kompetensförsörjning Västmanland?
Vi ser gärna att perspektivet och vikten av att lokala nätverk också är viktiga
lyfts in.

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 04 24

212000-2056
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KS 2021/469
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Er beteckning

s.4, 2.1 livslångt lärande: vikten av vuxenutbildningens roll kunde lyftas
ytterligare. Vuxenutbildningen är oftast en nyckel för att kunna ta nästa steg
i utbildningskedjan.
s.4, 2.2 Digitalisering fortsätter att vara ett viktigt utvecklingsområde och
här vill vi lyfta fram vikten av att öka kommunmedborgarnas digitala
kompetens. Många kontakter sker idag digitalt och det kan i sin tur utesluta
en del människor som kan komma att hamna i ett ännu större utanförskap
s.8, 3.2.1 Ökad kännedom om länets kompetensbehov är väldigt viktigt.
Finns det någon tanke kring hur det ska genomföras? Var kommer ansvaret
att ligga?
Under hållbar utveckling på s. 4 skulle vi vilja lägga in lite fokus på att det
även ska vara långsiktigt hållbara lösningar för individerna. Att vi erbjuder
insatser som håller på lång sikt.
S. 7 Här står det under 3.1.1.1 arbetsmarknadspersonal, är det personal inom
arbetsmarknadsenheterna eller avses någon annan personal?
Övrigt
Språk och meningsbyggnad behöver generellt ses över i Kompetensplan
Västmanland 2030
Remissversionen av Kompetensplan Västmanland 2030 har besvarats av
Kristin Fernerud, Fredrik Bergh samt Ida-Maria Rydberg.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Remiss - Kompetensplan Västmanland 2030

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Skickas till
Kristin Fernerud
Fredrik Bergh
rus@regionvastmanland.se

Ida-Maria Rydberg
Näringslivschef
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Regional utvecklingsförvaltning
Näringsliv och Kompetensförsörjning

Remiss
Datum 2021-10 -26
Diarienummer: RUF210059

Remiss Kompetensplan Västmanland 2030
Bakgrund
Region Västmanland har ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet i länet och
har beslutat om en Regional utvecklingsstrategi för perioden som sträcker sig till
2030. I den regionala utvecklingsstrategin är kompetensförsörjningsfrågorna högt
prioriterade (delmål 18 – Fler företag och organisationer hittar rätt kompetens).
Kompetensplan Västmanland är en konkretisering av den Regionala
utvecklingsstrategin avseende en hållbar och inkluderande kompetensförsörjning.
Förslaget till plan har tagits fram genom en nära samverkan med länets kommuner,
arbetsförmedling, utbildningsaktörer och övriga aktörer som på olika sätt arbetar
inom kompetensförsörjningsområdet. Samverkan har skett genom enskilda
dialoger, deltagande i olika forum och projektsatsningar. Till grund för
handlingsplanen ligger också en omvärldsanalys och underlag som rapporter och
utvärderingar om de olika områden kompetensförsörjningen spelar in på.
Västmanlands kompetensråd1 har fungerat som styrgrupp för arbetet och står
bakom de prioriteringar som beskrivs i planen. Under framtagandet har
kontinuerlig dialog och avstämningar med rådet genomförts.

Syfte och innehåll
Kompetensplanen ligger till grund för planering av insatser som rör
kompetensförsörjning och kompetensutveckling och berör ett flertal aktörer som
skapar utvecklingskraft inom kompetensförsörjningsområdet, både enskilt och
gemensamt i samverkan.

Läsanvisning

RV4001, v5.0, 2018-05-16

Kompetensplanen ska läsas tillsammans med den Regionala utvecklingsstrategin.
RUS pekar ut riktningen och ligger till grund för kompetensplanen.

Strategiskt råd i syfte att uppnå bättre resultat och resursutnyttjande inom det regionala
kompetensförsörjningsarbetet och matchningen på arbetsmarknaden i länet. Representanter från
utbildningsväsendet, myndigheter, företrädare för offentliga och privat organisationer med bäring på
kompetensförsörjningsområdet. Region Västmanland samordnar gruppen och leds av regionens
Regionala utvecklingsdirektör
1

1 (2)
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Hur svarar ni?
Region Västmanland ser gärna att ni särskilt bedömer och lämnar synpunkter på
följande frågor:
• Ger utvecklingsområdena, mål och prioriteringar i kompetensplanen vägledning
för hur länet gemensamt ska nå de mål som pekas ut i den regionala
utvecklingsstrategin avseende kompetensförsörjning i Västmanland?
• Inom de olika utvecklingsområdena, finns förslag på ytterligare prioriteringar som
är viktiga för att stärka arbetet med kompetensförsörjning Västmanland?
Svaren lämnas in digitalt per epost till:
rus@regionvastmanland.se
Vi önskar ert svar senast 2021-12-08

Hur behandlas synpunkterna?
Region Västmanland sammanställer och behandlar de inkomna synpunkterna i
Regionala utvecklingsförvaltningen. Av resursskäl har vi inte möjlighet att
återkoppla till varje enskilt yttrande.
Efter remissperioden utarbetas en ny version av Kompetensplan, som sedan
kommer att beslutas av Regionstyrelsen.

Frågor
Välkommen att kontakta:
David Lundgren
Ledningsstaben
Regional utvecklingsförvaltning
david.lundgren@regionvastmanland.se

Remisshandlingar
• Remissversion av Kompetensplan Västmanland
• Missiv (detta brev)
RV4001, v5.0, 2018-05-16

Med vänliga hälsningar,
Christer Alzén
Verksamhetschef näringsliv och kompetensförsörjning Regional
utvecklingsförvaltning, Region Västmanland

2 (2)
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Kompetensplan
Västmanland
För en hållbar och inkluderande
kompetensförsörjning 2030
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Remissversion
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1 Inledning
1.1 Syftet med Kompetensplan Västmanland
Kompetensplan Västmanland är ett verktyg för att stärka förutsättningar för en hållbar och
inkluderande kompetensförsörjning i länet. Västmanland behöver kraftsamla och samverka för att
länet ska ha tillgång till den kompetens som behövs för att skapa tillväxt i länet. Kompetensplan
Västmanland 2030 är en regional plan för arbetet med kompetensförsörjning och
kompetensutveckling i länet från 2022 till 2030. Planen har arbetats fram tillsammans med flertalet
olika aktörer i länet och beslutats av regionstyrelsen. 1
Tillgången till rätt kompetens är avgörande för företagens möjligheter att växa och vara
konkurrenskraftiga och för att den offentliga sektorn ska ha tillgång till den kompetens de behöver. En
fungerande kompetensförsörjning är också en viktig förutsättning för att platser, orter,
kommuner och regioner ska vara attraktiva för boende, företag och besökare. I sammanhanget har
regionalt utvecklingsansvariga aktörer en central funktion att samordna och driva på arbetet med att
åstadkomma en effektiv matchning av utbud och efterfrågan av kompetens i hela regionen. Avsikten
är att Kompetensplan Västmanland ska ange prioriteringar samt riktning för länet att samlas kring och
styra mot.
Kompetensplanen utgår från länets Regionala utvecklingsstrategi 2030 (RUS) Vår strategi för ett
livskraftigt Västmanland och främst målområdet Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt
med tillhörande delmål.
I Kompetensplan Västmanland siktar vi framförallt mot de tre delmålen i RUS 2030;
•
•
•

Delmål 17 Öka andelen elever som fullföljer sina studier med godkända resultat
Delmål 18 Öka andelen företag och organisationer som upplever att de har lätt att hitta rätt
kompetens vid rekrytering (prioriterat)
Delmål 19 Öka andelen sysselsatta

Kompetensplanen kopplar också an till Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet
2021–2030 där kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela landet är ett prioriterat
område. Planen samspelar även med Affärsplan Västmanland och andra strategier och
handlingsplaner på lokal-, regional-, samt nationell nivå som berör området kompetensförsörjning.

1.2 Ambitionen är hög i den Regionala utvecklingsstrategin
Kompetensplan Västmanland ska bidra till länets gemensamma vision i RUS 2030, Ett livskraftigt
Västmanland genom hållbar utveckling.
Med Kompetensplan Västmanland vill vi tillsammans skapa möjligheter för fler individer, företag och
organisationer i länet att utvecklas. Vi behöver sikta framåt med gemensamma mål och göra det på
ett sätt som ger förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning i hela länet.
Ambition till 2030 är att organisationer och företag i Västmanland hittat en bra samverkan för
ett hållbart och inkluderande arbetsliv där individens och organisationens möjlighet till ett livslångt
lärande tas tillvara och år 2030 har andelen sysselsatta ökat i hela länet.

1

Kompetensplan Västmanland ska upp för beslut i Regionstyrelsen i början av 2022.

2

Sida 111 (209)

Remissversion
Diarienummer: RUF210059
Våra utbildningar är bättre planerade i samråd mellan utbildningsanordnare och arbetsgivarare så att
den kompetens som efterfrågas i länet finns att tillgå.
Att se på kompetensförsörjning som en kedja av insatser som sätts in redan i tidig skolålder och sedan
följa över tid blir allt viktigare för att kunna tillvara ta hela länets kompetensresurs och att fler
individer kommer ut på arbetsmarknaden med efterfrågad kompetens. 2030 har andelen elever som
genomgår utbildning med godkänt resultat ökat på alla nivåer i hela länet.
Mötesplatser för att stärka samverkan och öka möjligheterna att även på sikt ha tillgång till rätt
kompetens är etablerade och funktionella. År 2030 kan länets företag och organisationer lättare hitta,
utveckla och rekrytera den kompetens de behöver.

1.3 För vem finns Kompetensplan Västmanland
Kompetensplanen anger riktning och ligger till grund för prioriteringar inom arbetet med
kompetensförsörjning i Västmanlands län.
Planen ska vara ett stöd och ange ramen som möjliggör att utvecklings- och förändringsarbete
tydligare kan definieras, initieras, och drivas mot en gemensam målbild. En majoritet av det
utvecklings- och förbättringsarbete som sker behöver genomföras av länets olika aktörer.
Kompetensplan Västmanlands aktörer som tillsammans utvecklar och genomför arbetet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Utbildningsaktörer - både inom det offentliga och privata utbildningsystemet
Arbetsgivare - både privata och offentliga inom länet
Kommuner – länets kommuner i form av arbetsgivare, utbildningsanordnare och ansvarig för
försörjningsfrågor
Mälardalens högskola/universitet samt SLU med innovation och forskning
Arbetsgivar-/arbetstagarorganisationer
Myndigheter -som till exempel Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen samt
samordningsförbund
Övriga aktörer inom kompetensförsörjningsområdet
Politiker och beslutsfattare

Kompetensplanen är framskriven under ledning av Region Västmanland i dialog med länets
kommuner, arbetsförmedling, utbildningsaktörer och övriga aktörer som på olika sätt arbetar inom
kompetensförsörjningsområdet. Västmanlands kompetensråd2 har varit delaktiga i framtagande av
utvecklingsområden och de prioriteringar som beskrivs här i planen. Planen har vidare remissas med
länets kommuner3.

2

Strategiskt råd i syfte att uppnå bättre resultat och resursutnyttjande inom det regionala
kompetensförsörjningsarbetet och matchningen på arbetsmarknaden i länet. Representanter från
utbildningsväsendet, myndigheter, företrädare för offentliga och privat organisationer med bäring på
kompetensförsörjningsområdet. Region Västmanland samordnar gruppen och leds av regionens Regionala
utvecklingsdirektör.
3
Remissrunda mellan 26/10 t.om. 8/12-2021.

3

Sida 112 (209)

Remissversion
Diarienummer: RUF210059

2 Gemensamma utgångspunkter
Idag sker en snabb förändring på arbetsmarknaden, nya yrken tillkommer och befintliga yrken
förändras i karaktär vilket ställer krav på en hög förändringstakt hos individ och arbetsgivare. I relation
till detta påverkar även kompetensbristen inom flera yrkesområden i länet och även en brist på
arbetskraft med matchande utbildningsnivå och inriktning.

2.1 Livslångt lärande
Kompetensplan Västmanland ska genomsyras av det livslånga lärandet. Begreppet livslångt lärande
kan ses ur två perspektiv. Den ena syftar på individens lärande under hela livet. Den andra syftar på
att individer utvecklar kunnande kontinuerligt i alla de olika sammanhang de vistas, såväl formellt,
icke-formellt som informellt. Med det kan vi säga att livslångt lärande är en enskild individs möjlighet
och ansvar att utvecklas och lära sig nya saker under livet. Begreppet kan också ses ur ett
systemperspektiv, hur olika utbildningsaktörer samverkar med företag och det omgivande samhället
när det gäller kompetensförsörjning och kompetensutveckling. För att synliggöra, bedöma och ge
erkännande och värde åt kunnande som människor har tillägnat sig i sammanhang utanför formell
utbildning är validering ett bra verktyg och komplement inom kompetensförsörjningsarbetet.

2.2 Hållbar utveckling
Kompetensplanen tar hänsyn till de hållbarhetsperspektiv som genomsyrar Regionala
utvecklingsstrategi 2030.
Hållbarutveckling innehåller tre dimensioner, ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Alla dessa
tre har bäring på kompetensförsörjningsområdet då det behövs olika kompetenser för att lösa både
ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter av hållbarheten. Utmaningarna är globala men en del av
lösningarna är regionala och lokala och här spelar kompetensförsörjning en viktig roll.
Den sociala hållbarheten handlar om att arbete och möjlighet till försörjning för länets invånare och är
en av de mest centrala faktorerna för att utjämna skillnader i livsvillkor, förbättra förutsättningarna
för hälsa, social sammanhållning och tillit i Västmanland. Idag ser vi ökade skillnader i livsvillkor, ökad
tendens till social oro och minskad tillit i Västmanland. Utmaningar står i att det finns skillnader i
förutsättningar för olika grupper vad gäller utbildning, arbete, goda arbetsmiljöer, boende och till
jämlika välfärdstjänster. Skillnader i livsvillkor och hälsa syns utifrån ålder, kön, ursprung,
funktionsnedsättningar.
Den ekologiska hållbarheten handlar om effekterna av de pågående klimatförändringarna som
kommer att påverka arbetslivet eller näringslivet på olika sätt, samtidigt som omställningsarbetet för
att möta klimat- och miljöproblem kommer innebära en strukturomvandling. Förutsättningarna att
ställa om för att möta klimat- och miljöutmaningar är olika för olika företag, branscher, material och
produkter. Efterfrågan på socialt, miljö- och klimatmässigt hållbara samt cirkulära varor och tjänster
ökar.
I den digitala omställningen finns behov av innovation och förnyelse genom entreprenörskap att lösa
både sociala och miljömässiga utmaningar. Digitaliseringen fortsätter att vara ett viktigt
utvecklingsområde genom hela Västmanlands Kompetensplan.
Den ekonomiska aspekten av hållbar utveckling är integrerad del i de övriga dimensioner och en
förutsättning, men det handlar också om att vårda och underhålla och hushålla (både mänskliga och
materiella) resurser. Kompetensplanen bidrar till att vi tar vara på mänskliga resurser och kompetens i
Västmanland som kan skapa tillväxt och ekonomisk förnyelse för kommande generationer.
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Dessa perspektiv har och kommer att ha en allt större påverkan inom det regionala
utvecklingsarbetet.

2.3 Hälsofrämjande och inkluderande arbetsmiljö
Arbetslivet förändras i snabb takt och så även vår arbetsmiljö. Inte minst har pandemin satt fokus på
ett hälsosamt arbetsliv. Ett hållbart, hälsofrämjande och inkluderande arbetsliv kommer också vara
avgörande för att säkerställa kompetensförsörjningen i olika sektorer och kommer också att bli ett
framtida konkurrensmedel. En god arbetsmiljö med ett systematiskt arbetsmiljöarbete, kan dessutom
betyda att fler stannar kvar i arbetslivet längre, personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av
funktionsnedsättning eller sjukdom kan stanna kvar längre i arbete eller börja arbeta igen,
diskriminering och trakasserier minskar. Jämställdhetsarbetet behöver också fortsätta då kvinnor och
män delvis möter helt olika arbetsmiljöer och förutsättningar utifrån de branscher de verkar inom
men också på samma arbetsplats.
En god arbetsmiljö är också ett framtida konkurrensmedel och höjer Västmanlands attraktivitet att bo
och verka i samt ökar möjligheten att locka den arbetskraft som behövs för tillväxt.
En säker och utvecklande arbetsmiljö och ett livslångt lärande spelar därmed också central roll för en
ett förbättrat arbetsliv och företagsklimat i Västmanland, för att fler företag och organisationer hittar
rätt kompetens.
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3 En hållbar och inkluderande kompetensförsörjning för länet
För att nå ett hållbart och inkluderande arbetsliv för alla i Västmanland, där individers kapacitet och
kompetens kommer till rätta och arbetsgivare har möjlighet att anställa den kompetens som de
behöver och där länet har tillgång till de utbildningar och kompetensinsatser som behövs för vår
arbetsmarknad, har vi tillsammans med aktörer i länet tagit fram mål och prioriteringar. De är
uppdelade i tre utvecklingsområden.
Första utvecklingsområdet 4.1 Matcha och bygga kompetens har ett individfokus för att fler av
Västmanlands invånare ska hitta rätt plats i arbetslivet. Det sker bland annat genom en aktuell och
förbättrad arbetsmarknadskunskap, säkrare insatser för arbetslösa, förbättrade språkträningsinsatser,
fler platser för arbetsförlagt lärande och lärlingar och flexibla utbildningsmöjligheter som främjar
karriärväxling och omställning för individen.
Andra utvecklingsområdet 4.2 Samverkan för framtidens arbetsmarknad, fokuserar på de strukturer
och system som vi har tillgång till, för att förbättra länets möjligheter till kompetensförsörjning. Där
blir samverkansarenor en av de viktigaste prioriteringarna och också arbetet med att vi i länet har en
god analyskapacitet och att vi tar fram rätt prognoser som stödjer arbetet. Vi behöver också stärka
utbudet av flexibla utbildningslösningar och möjligheter till validering.
Tredje utvecklingsområdet 4.3 Strategisk kompetensförsörjning är riktat mot arbetslivet och
arbetsgivarnas utveckling och kapacitet att ta emot/rekrytera, utveckla och behålla den kompetens
som de behöver. Här är insatser för en förbättrad förmåga att arbeta strategiskt med
kompetensförsörjning och breddad rekrytering prioriterade. Företag behöver ges bättre
förutsättningar att identifiera kompetensbehov och genomföra insatser för att tillgodose behoven.

3.1 Matcha och bygga kompetens
I Västmanland använder vi alla invånares kompetens
För att lyckas med att motivera och matcha till arbete inom framtidens arbetsmarknad och där
rekryteringsbehov finns behöver vi arbeta på olika plan. Det behövs en större kunskap om
arbetsmarknaden i Västmanland för de som ska utbilda sig kan välja utbildning som matchar
arbetsgivarnas behov och den egna kompetensen. För de individer som står inför ett inträde på
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arbetsmarknaden behöver vi prioritera insatser som stärker individen på olika sätt, det kan handla om
att träna språk på en arbetsplats eller i en trygg miljö, arbetsplatsförlagt lärande, lärlingsplatser eller
andra insatser med koppling till arbetsmarknaden men det kan lika väl handla om att bygga
spetskompetens inom specifika områden. För de individer som redan idag befinner sig i arbete
behöver vi förbättra möjligheter att ställa om eller karriärväxla allt utifrån att yrken förändras och nya
tillkommer. För att på sikt matcha och bygga rätt kompetens i Västmanland har vi tagit fram fyra
delmål;
Mål 1: Ökad kunskap om kompetens för framtidens arbetsmarknad
Mål 2: Goda kunskaper i yrkessvenska för utlandsfödda
Mål 3: Ökade möjligheter för inträde på arbetsmarknaden
Mål 4: Ökade möjligheter för omställning och karriärväxling

3.1.1 Mål 1: Ökad kunskap om kompetensbehov för framtidens arbetsmarknad
För att få till en bra matchning där alla invånares kompetens tas tillvara behöver kunskapen om hur
arbetsplatserna i länet ser ut och vilka styrkeområden som länet vilar på öka. Länets invånare,
utbildningsanordnare samt studie- och yrkesvägledare behöver kunskap om detta för att
utbildningsutbudet ska passa både individ och yrkesstrukturen i länet. Bland annat behöver vi fler
sökande till yrkesutbildningar i hela länet. Även vård och omsorg och industrin i länet har ständiga
behov av kompetens. Arbetsplatsbesök och olika typer av praktik är en viktig del för att öka kunskap
om arbetsmarknaden. Vi behöver samsas genom ett stärkt arbete med vägledning mot arbete och
studier från grundskolan och genom hela livet i omställningsbehov och kompetensutveckling.
3.1.1.1 Prioriteringar
• Aktiviteter för vägledning, arbetsplatsförlagt lärande och arbetsmarknadskunskap
• Initiativ för samverkan mellan elever/studenter och arbetsliv
• Forum för information till individ, arbetsgivare samt pedagogisk- och arbetsmarknadspersonal
om utbildning och tillgång till utbildning i hela länet

3.1.2 Mål 2: Goda kunskaper i yrkessvenska för utlandsfödda
Genom att förbättra insatser för språkträning och yrkessvenska för utlandsfödda underlättar och ökar
inträdet på arbetsmarknaden. Oavsett utbildningsnivå är arbetslösheten tydligt högre för utrikes
födda. Arbetslösheten är särskilt hög bland personer som är födda utanför Europa och saknar en
gymnasieutbildning. Det faktum att många av dessa helt eller delvis även saknar
grundskolekompetens ger dem en särskilt utsatt ställning på arbetsmarknaden. Studieovana kan ge en
svag progression i svenska språket och många fastnar i SFI under lång tid utan att närma sig
arbetsmarknaden. Insatser som ger progression och förflyttning mot arbete är viktiga delar för att fler
ska komma i arbete.
3.1.2.1 Prioriteringar:
• Utbildningslösningar där språk- och yrkeskunskaper integreras
• Vidareutveckla insatser för språkträning kopplat till arbetslivet

3.1.3 Mål 3: Ökade möjligheter för inträde på arbetsmarknaden
För att fler av de individer som idag står utanför arbetsmarknaden finns ett behov av förbättrade och
säkrare arbetsmarknadsinsatser. Trots brist på arbetskraft i en del branscher i länet finns fortfarande
en stor del individer som står utanför arbetsmarknaden. I den reformering Arbetsförmedlingen
genomgår uppkommer ett behov av en ny samverkansform mellan Arbetsförmedling, fristående
aktörer och kommuner. Insatser som leder mot arbete och studier prioriteras så som kortare
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yrkesintegrerade utbildningsinsatser. Även folkhögskolor fortsätter ha en betydande roll med bland
annat studiemotiverande folkhögskolekurser.
3.1.3.1 Prioriteringar:
• Insatser för arbetsplatsförlagt lärande, lärlingsmöjligheter och handledning
• Insatser för att hitta nya lösningar för inträde på arbetsmarknaden

3.1.4 Mål 4: Ökade möjligheter för omställning och karriärväxling
På en föränderlig och framtida arbetsmarknad kommer nya yrken att tillkomma och andra yrken att
försvinna. För personer med en svag ställning på arbetsmarknaden eller personer i en yrkeskår som
förväntas minska behövs möjligheter till omskolning, validering och vidareutbildning. Att kunna bo
kvar på sin hemort och studera eller att studera samtidigt som man arbetar blir en viktig förutsättning
för att få till omställning och karriärväxling. Likaså behövs individanpassade lösningar stärkas genom
digitalisering, lärcentra och yrkesnära satsningar. För redan anställda blir smidiga lösningar för
omställning, kompetensutveckling och möjlighet till karriärväxling allt viktigare.
3.1.4.1 Prioriteringar:
• Utveckla länets lärcentra och möjlighet till distansstudier
• Stödjande aktiviteter för att förenkla möjlighet till utbildning som anställd

3.2 Samverkan för framtidens arbetsmarknad
I Västmanland matchar vi utbildning och arbetsliv utifrån regionala och lokala behov
Att det finns framtagna analyser och prognoser kring kompetensbehoven i länet är viktigt för
att stärka samverkan mellan länets utbildningsanordnare och arbetsgivarna. Dessa behöver samlas
och spridas till berörda aktörer. För att träffa rätt med utbildningarna i länet behövs lösningar med
kortare, flexibla utbildningsinsatser för att trygga det behov som finns nu men också kunskap om
vilken kompetens som behövs för framtidens arbetsmarknad. Hur länet bäst kan bygga strukturer för
att trygga kompetensförsörjningen är inriktningen i detta utvecklingsområde, bland annat en
utvecklingsplan som stöttar en regional struktur för validering. Fyra delmål som stöttar samverkan för
framtidens arbetsmarknad är;
Mål 5: Ökad kännedom om länets kompetensbehov
Mål 6: Stärkt samverkan mellan utbildning och arbetsliv
Mål 7: Utbildningar som matchar länets kompetensbehov
Mål 8: Etablerad regional struktur för validering

3.2.1 Mål 5: Ökad kännedom om länets kompetensbehov
Flera aktörer i länet men även nationella aktörer arbetar med analys och prognosarbete, som ger
länet ett underlag för det arbete som ska bedrivas. Bland annat finns utmaningar kopplat till åldrande
befolkning och ökad digitalisering som kommer att kräva stor tillgång på rätt kompetens inom
yrkesområden som bland annat vård och omsorg samt industrin. För att förbereda och säkra arbetet
med att kunskapshöja länet med rätt kompetens är ett bra prognos- och analysarbete en grund.
Därför behövs en ökad kompetens att ta emot rapporter, prognoser, tabellpaket och att paketera och
föra dialog kring kunskapsunderlagen.
3.2.1.1 Prioriteringar:
• Kontinuerligt kartlägga kompetensbehov
• Tillgängliggöra kartläggningar
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•

Sprida kunskap om kompetensförsörjningsbehovet i länet

3.2.2 Mål 6: Stärkt samverkan mellan utbildning och arbetsliv
För att möjliggöra en bättre matchning till länets kompetensförsörjning behöver arbetslivets aktörer
samtala med länets utbildningsaktörer. Arenor som möjliggör möten bör utvecklas och så även arenor
för kunskapsöverföring mellan bransch och utbildning. Forskning och innovation är en stor del i detta
arbete och där behövs ytor och arenor för kunskapsöverföring. Detta arbete kan med fördel utföras
på både lokal och regional nivå och även utifrån de samverkansnoder som redan idag finns etablerade
i länet. Här är även andra aktörer som Arbetsförmedlingen och dess fristående aktörer viktiga för att
hitta gemensamma lösningar och samverkansformer och forum.
3.2.2.1 Prioriteringar:
• Utveckla samverkan inom befintliga och nya bransch- och programråd
• Pröva och initiera samverkanslösningar mellan utbildningsanordnare, branschorganisationer
och arbetsgivare
• Samverkansnätverk mellan branschorganisationer, utbildning och arbetsgivare

3.2.3 Mål 7: Utbildningar som matchar länets kompetensbehov
Med en bred bas av kunskapsunderlag och möjliga arenor att samverka på skapas ett klimat där vi kan
matcha utbildning mot länets kompensbehov. För att detta ska vara möjligt behövs nya utbildningar
formas, befintliga utbildningar utvecklas och nya lösningar för lärande tas fram. Länets
utbildningsaktörer är centrala i den regionala kompetensförsörjningen. Att arbetsgivarna i länet
förstår och har kunskap om framtida kompetensbehov blir en viktig del i att kunna planera med
utbildningsaktörerna. Här är det viktigt att ta fram både korta snabba utbildningslösningar samt ha en
utbildningsdialog för utbildningar som har en längre tidsaspekt för att säkra kompetensförsörjningen
just nu och på sikt.
3.2.3.1 Prioriteringar:
• Insatser för att öka antalet utbildningar inom bristyrken och länets styrkeområden, stärka
länets utbildningsplanering
• Stärka utbudet av kompetensutvecklingsinsatser genom främjandet av flexibla korta kurser
och utbildningar.

3.2.4 Mål 8: Etablerad regional struktur för validering
Många enskilda kommuner är för små för att kunna erbjuda validering inom alla områden. Därför är
det viktigt att samverka för att kunna komplettera varandra. Det är också viktigt att
Arbetsförmedlingen, utbildningsanordnare och det regionala arbetsgivarna involveras i
samverkansarbetet. Man kan också se att regionala strukturer för validering bidrar till ett likvärdigt,
tillgängligt och sammanhållet nationellt system för validering och i slutändan kan bidra till att fler
individer får sin kompetens validerad.
3.2.4.1 Prioriteringar:
• Verka för att validering blir en del av utbildningsanordnares arbete
• Verka för att validering blir en del av länets arbetsgivares strategiska kompetensförsörjning
• I samverkan med länets aktörer ta fram en utvecklingsplan för arbetet med en regional
struktur för validering
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3.3 Strategisk kompetensförsörjning
I Västmanland stärker vi arbetsgivarnas arbete med strategisk kompetensförsörjning
Att arbeta aktivt och strategiskt med sin kompetensförsörjning handlar om att långsiktigt attrahera,
rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetens i organisationen. För att utveckla länets attraktivitet
och för att möta framtida demografiska utmaningar behöver alla arbetsgivare arbeta aktivt för en god
och hållbar arbetsmiljö. En nyckelfaktor för detta är ett gott ledarskap som främjar både hälsa,
effektivitet och prestation. Med hjälp av fungerande kompetensförsörjning kan organisationen
anpassa sig utifrån behov och önskat läge på ett följsamt sätt. Företag behöver ges bättre
förutsättningar att identifiera kompetensbehov och genomföra insatser för att tillgodose behoven.
Affärsutveckling och kompetensförsörjning behöver gå hand i hand när arbetsgivare ska digitalisera,
robotisera eller ställa om till mer klimatsmarta och cirkulära affärsmodeller.
Mål 9: Arbetsgivarna i länet har kunskap för att kompetensplanera sin verksamhet
Mål 10: Höjd kapacitet hos arbetsgivare att arbeta med kontinuerlig kompetensutveckling
Mål 11: Öka arbetsgivarnas rekryteringsmöjligheter genom breddad rekrytering
Mål 12: Stärkt kompetensförsörjning inom länets styrkeområden

3.3.1 Mål 9: Arbetsgivarna i länet har kunskap för att kompetensplanera sin verksamhet
Förändringar i omvärlden ställer nya krav på företag och organisationer att ständigt utvecklas. Bland
annat ställer globalisering, digitalisering, gröna omställningsprocesser och ändrade
konsumtionsmönster, krav på företag och organisationer att inneha förmågan att blicka framåt och
identifiera behov av nya kompetenser. Även de befintliga kompetenserna behöver kartläggas inom
respektive företag och organisation. Dessa kompetensbehov behöver formuleras och synliggöras för
att kommuniceras till utbildningsaktörer, det vill säga att arbetsgivarna stärker sin
beställarkompetens.
3.3.1.1 Prioriteringar:
• Omvärldsbevakning av trender och faktorer som kan påverka framtida behov av nya
kompetenser
• Behovsinventering av kompetensbehov på olika kvalifikationsnivåer
• Kartläggning och behovsinventering av både befintligt och framtida kompetensbehov

3.3.2 Mål 10: Höjd kapacitet hos arbetsgivarna att arbeta med kontinuerlig
kompetensutveckling
Att ha strategier, strukturer och system för att skapa kontinuerlig kompetensutveckling för de
anställda blir viktigt för att organisationer ska fortsätta vara konkurrenskraftiga. Processer för
kompetensutveckling ger förutsättningar för en lärande organisation, som kontinuerligt förbättrar sin
förmåga att hantera verksamhetens och omvärldens utmaningar och krav. Små och stora företag har
olika förutsättningar för arbetet och därför behövs olika stödfunktioner. Kompetensutveckling
och/eller validering av befintlig personal ger möjligheter att ta tillvara den kompetens man innehar
och skapar förflyttning så att ny personal kan komma in.
3.3.2.1 Prioriteringar:
• Synliggöra goda exempel på hur arbetsgivare arbetar med kompetensutveckling
• Riktade kompetensutvecklingsinsatser inom prioriterade branscher och sektorer
• Tillgängliggöra olika metoder och verktyg som stöd i arbetet med kompetensutveckling, så
som validering och behovsinventering.
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3.3.3 Mål 11: Öka arbetsgivarnas rekryteringsmöjligheter genom breddad rekrytering
Samtidigt som kompetensbehoven är stora finns många personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden. Arbetsgivare spelar en viktig roll genom att tidigt knyta kontakt och möjliggöra
praktik och anställning. Jämställda arbetsplatser är attraktiva arbetsplatser för både kvinnor och män.
Personer med funktionsnedsättning, utlandsfödda och ungdomar har svårare att få och att behålla ett
arbete. Därför behövs kunskapshöjande insatser för att arbetsgivare ska kunna ta tillvara den
kompetensresurs som finns i länet är viktigt. Även inom utbildning är breddad rekrytering och breddat
deltagande viktigt, men det är också av vikt att arbetslivet arbetar med ett breddat mottagande vilket
står för att öppna upp för att ta emot individer med annan bakgrund än vad som vanligtvis rekryteras.
3.3.3.1 Prioriteringar:
• Kunskapshöjande insatser om hur arbetsgivare kan utveckla breddad mottagarkapacitet.
• Handledarutbildningar
• Visa på möjligheter med olika former av arbetsplatsförlaglärande och andra
anställningsformer som en del i breddad rekrytering.

3.3.4 Mål 12: Förstärkt kompetensförsörjning inom länets styrkeområden
Genom ett aktivt arbete med de områden där Västmanlands län har kapacitet att bli bäst, nationellt
och internationellt, skapas möjligheter att adressera viktiga samhällutmaningar och framtida
tillväxtområden. Styrkeområdena som identifierats här i Västmanland är inte branscher utan ska
snarare ses som ansamlingar av kompetens och förmågor inom områden som Automation, Energi,
Järnväg och Välfärd och Hälsa. Offentlig sektor är och kommer vara en viktig del av insatser inom de
områden som är av intresse för smart specialiseringsarbetet i Västmanland. Behov av viss
specialistkompetens eller spetskompetens som inte finns i länet eller i Sverige behöver kunna
rekryteras internationellt och nationellt.
3.3.4.1 Prioriteringar:
• Kompetensutvecklingsinsatser riktade mot länets styrkeområden
• Kunskapshöjande nätverk
• Insatser som stärker arbetsgivarnas möjligheter att rekrytera kompetens både nationellt och
internationellt
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4 Genomförande och uppföljning
Kompetensplanen ska ses som ett verktyg som möjliggör att utvecklings- och förändringsarbete
tydligare kan definieras, initieras och därefter drivas mot gemensam målbild. Samtliga aktörer som
nämnts tidigare i kompetensplanen är viktiga och nyckeln till framgång är att tydliggöra de olika
rollerna och att ansvariga axlar sin del i det regionala kompetensförsörjningspusslet. Prioriteringarna
rör frågor där flera aktörer arbetar med olika delar som gemensamt har betydelse för att nå en effekt
i länet. Ingen enskild aktör kan helt på egen hand skapa förutsättningar för en hållbar och
inkluderande kompetensförsörjning i länet, utan genomförandet måste ske genom en hög grad av
samverkan. Detta betyder att initiativ, insatser och åtaganden där samverkan krävs, välkomnas och
uppmuntras från alla aktörer.
Utifrån respektive aktörs ansvar och uppgifter sker aktiviteter inom olika områden. Genomförandet av
de olika prioriteringarna kommer tas fram i handlingsplaner, projektbeskrivningar och aktörers
verksamhetsplaner. Samverkan på flera nivåer och över olika sektorer kommer att vara nödvändigt för
ett framgångsrikt genomförande. Det krävs också gemensamma kontaktytor på såväl politisk som
tjänstemannanivå.
Genomförande av kompetensplanen har ingen egen finansiering utan störst effekt av planen får vi
genom att medverkande aktörer av sätter egen tid och resurs. När genomförande kräver extern
finansiering kan aktörer behöva ansöka om projektmedel för att genomföra vissa insatser.
Region Västmanland samordnar det regionala utvecklingsarbetet i Västmanlands län och har tillgång
till statliga och egna regionala utvecklingsmedel och medel från EU:s strukturfonder för det regionala
tillväxtarbetet. Ett nära samarbete har utvecklats mellan regionerna i Östra Mellansverige kring den
europeiska regionalfonden ERUF och den europeiska socialfonden ESF+. Genom dessa medel, men
också andra, kan riktade insatser genomföras.
Uppföljningen av Kompetensplan Västmanland följer den regionala utvecklingsstrategin för
Västmanland i de delar som rör kompetensförsörjning och livslångt lärande, främst avsnitt 4.3 Ett
nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt. Uppföljningen presenteras i samband med RUSkonferens. Inom de olika delmålen finns olika tidsintervall för när data uppdateras, vilket innebär att
allt inte kan uppdateras årligen. Det kommer också att genomföras uppföljning av insatser som
tillkommer i genomförandefasen, exempelvis kvantitativa och kvalitativa mål, kortsiktiga och
långsiktiga mål, indikatorer och mätetal. Delmålen från RUS som är särskilt relevanta att följa upp för
Kompetensplan Västmanland är:
•
•
•

Delmål: 17 Öka andelen elever som fullföljer sina studier med godkända resultat
Delmål: 18 Öka andelen företag och organisationer som upplever att de har lätt att hitta rätt
kompetens vid rekrytering (prioriterat)
Delmål: 19 Öka andelen sysselsatta
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4.1 Gemensamma och vägledande principer
Fem principer vägleder oss i hur vi vill uppfattas och agera i det regionala
kompetensförsörjningsarbetet i Västmanlands län. Principerna ska bidra till att vidga och samtidigt
ena våra perspektiv. De ska också uppmuntra till ökad samverkan i genomförandet av
kompetensplanen och bidra till en stark gemensam kultur.
Vi inspirerar till samarbete
Vi är ett system av aktörer som uppmuntrar att dela med oss och arbeta tillsammans för att
inspirera varandra och skapa mervärde för arbetet med kompetensförsörjning i länet.
Vi länkar en helhet
Vår fördel ligger i att vara öppna, prestigelösa och länka samman oss operativt för att ge
människor relevant stöd från ett helt nätverk av aktörer med olika styrkor.
Vi har ett entreprenöriellt mindset
Vi experimenterar och lär tillsammans, där tidigare resultat, utforskade problem och
möjligheter är lika centrala som att vi vågar testa nytt och förstå våra misslyckanden.
Vi är inkluderande
Vi inkluderar människor med ett brett spektrum av bakgrunder, åsikter, idéer och
färdigheter för att det bidrar till en bättre kompetensförsörjning
Vi tar samhällsansvar
Vi tar oss an rollen att aktivt göra skillnad på våra tids globala utmaningar, från klimat till
social sammanhållning.
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Ärendebeskrivning
Kungsörs kommun har erbjudits att yttra sig över Sörmlands regionala
trafikförsörjningsprogram 2022–2035.
Enligt kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065) ska det i varje län finnas en
regional kollektivtrafikmyndighet och denna myndighet ska ansvara för att
det finns ett regionalt trafikförsörjningsprogram. Region Sörmland är sedan
1 januari 2019 regional kollektivtrafikmyndighet i Södermanlands län och
därmed ansvarig upprättare av Sörmlands regionala
trafikförsörjningsprogram.
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är det övergripande
styrdokumentet för kollektivtrafiken i Södermanlands län. Enligt Lag
(2010:1065) om kollektivtrafik ska trafikförsörjningsprogrammet
regelbundet fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken och dessutom
redovisa sådant som behovet av kollektivtrafik, åtgärder för
tillgänglighetsanpassning samt skydd av miljö.
Detta regionala trafikförsörjningsprogram för Södermanlands län har som
huvudsakligt syfte och fokus att fastställa långsiktiga mål för
kollektivtrafiktrafikförsörjningen samt presentera vilka strategier som ska
användas för att nå dessa.
Kungsörs kommuns synpunkter
Inledningsvis anser Kungsörs kommun att trafikförsörjningsprogrammet är
välskrivet och informativt. Strukturbilden ger en enkel och bra överblick på
regionens interna och externa transportsamband och utvecklingsstråk.
Vidare anser Kungsörs kommun att beskrivningen av kopplingen mellan
den regionala utvecklingsstrategin, strukturbilden och insatser är intressant
och tydliggör de olika planerna och strategiernas roll.
Beskrivningen av stor- och mellanregional tågtrafik för sammankoppling
med omgivningen är viktig och här kan det vara lämpligt att lyfta fram den
utvecklingspotential sträckan Eskilstuna-Örebro på Svealandsbanan har när
Mälartåg/Mälardalstrafiken utvecklar tågtrafiken på sträckan. Här finns en
stor potential att utveckla resandet och arbetsmarknaden mellan nodstäderna
Örebro och Eskilstuna samt mellanliggande stationer/tätorter längs banan.
I figur 7 saknas tätorten Kungsör. På sid 39, under länsöverskridande allmän
trafik, saknas den länsöverskridande busstrafiken mellan Eskilstuna och
Kungsör som körs av VL/Svealandstrafiken. För Kungsörs kommun är det
ett prioriterat pendlingsstråk som är betydelsefullt för utvecklingen av den
lokala arbetsmarknaden i Kungsör och Eskilstuna. Här är det viktigt att de
angränsade länens Kollektivtrafikmyndigheter har att utarbetat samarbete
för att utveckla den länsöverskridande trafiken.
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Region Sörmland har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet i
Sörmlands län tagit fram ett förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram för
perioden 2022-2035. Förslaget har godkänts av Regionala utvecklingsnämnden
att skickas ut på remiss. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet beskriver
Sörmlands läns behov av kollektivtrafik, förslag till inriktning för
kollektivtrafikens utveckling, tydliga och uppföljningsbara mål samt ett antal
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Förord
Kompletteras senare.
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Sammanfattning
Region Sörmland är sedan 1 januari 2019 regional
kollektivtrafikmyndighet i Södermanlands
län. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten
har några lagstadgade uppgifter såsom
framtagandet av ett trafikförsörjningsprogram.
Det ska bland annat innehålla en redovisning av
behovet av regional kollektivtrafik samt mål för
kollektivtrafikförsörjningen. Programmet är ett av
de viktigaste dokumenten för styrningen av den
regionala kollektivtrafiken.
Kollektivtrafiken ska bidra till en hållbar
regional utveckling och utgör ett viktigt verktyg
för genomförandet av Sörmlands regionala
utvecklingsstrategi, Sörmlandsstrategin. Utifrån
prioriteringar i Sörmlandsstrategin, samt
Strukturbild Sörmland, har fyra funktionsmål
för trafikförsörjningsprogrammet identifierats
inom vilka kollektivtrafiken ska utvecklas
fram till år 2035. För att nå målen krävs ett
systematiskt arbete där varje beslut, projekt
och genomförande verkar i riktning mot
målen. Strategier är inriktningar i detta arbete,
flera av strategierna har effekt på mer än ett
funktionsmål.

kopplingarna till viktiga utvecklingsområden
i omkringliggande län. På så sätt kan
förutsättningar ges att stärka invånarnas
möjligheter till sysselsättning och att öka
företagens möjligheter att rekrytera arbetskraft.
En attraktiv kollektivtrafik i Sörmland och
Stockholm-Mälarregion är också ett viktigt
bidrag till att minska klimatpåverkan och en del i
regionens arbete med att skapa ett jämlikt och
jämställt samhälle.

Kollektivtrafik för hållbar regional utveckling
Funktionell
kollektivtrafik

MÅL

MÅLTAL

• Integrerat med omvärlden
• God tillgänglighet
• Attraktiva miljöer

• Marknadsandel
• Geografisk tillgänglighet

Utveckling av
systemet och
koncepten i
Sörmlands kollektivtrafik

Effektiv
kollektivtrafik

• God kvalitet, användarvänlig, sammanhållning
och samordnad
• Enkelhet och bekvämlighet

• Antal resor
• Resenärers nöjdhet

Resenären
i fokus

ÖVERGRIPANDE
STRATEGIER

RIKTADE
STRATEGIER

Attraktiv
kollektivtrafik

Stor- och
mellanregional
tågtrafik för
sammankoppling
med omgivningen

• Kostnadseffektivitet
• Energieffektivitet

• Tillgänglighet oavsett
funktionsvariation

• Kostnadstäckningsgrad
• Energianvändning

Enhetlighet

Samhällsplanering
som ger goda
förutsättningar
för kollektivtrafiken

Tillgänglighetsanpassad
kollektivtrafik

• Tillgänglighetsanpassade
hållplatser

Samverkan

Infrastrukturutveckling för bättre
trafikeringsoch resmöjligheter

Kontinuerliga
förbättringar för en
hållbart driven trafik.

Figur 1. Översiktlig bild av trafikförsörjningsprogrammets mål, måltal och strategier.

De långsiktiga utmaningarna för samhället i
allmänhet och kollektivtrafiken i synnerhet
är stora och det är angeläget att formulera
ambitioner för ett längre tidsperspektiv. För
Sörmlands län består utmaningarna i att stärka
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Introduktion –
det regionala
trafikförsörjningsprogrammet
Enligt kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065) ska det i
varje län finnas en regional kollektivtrafikmyndighet
och denna myndighet ska ansvara för att det
finns ett regionalt trafikförsörjningsprogram.
Region Sörmland är sedan 1 januari 2019 regional
kollektivtrafikmyndighet i Södermanlands län
och därmed ansvarig upprättare av Sörmlands
regionala trafikförsörjningsprogram. Detta
trafikförsörjningsprogram som du nu läser
är därmed det första som Region Sörmland
upprättat.
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet
är det övergripande styrdokumentet för
kollektivtrafiken i Södermanlands län.
Enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik ska
trafikförsörjningsprogrammet regelbundet
fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken
och dessutom redovisa sådant som
behovet av kollektivtrafik, åtgärder för
tillgänglighetsanpassning samt skydd av miljö.
I programmet ska också ske en redovisning av
den kollektivtrafik som finns i länet som bedöms
kunna utföras på grundval av allmän trafikplikt
8

såväl som på kommersiell grund.
Detta regionala trafikförsörjningsprogram
för Södermanlands län har som huvudsakligt
syfte och fokus att fastställa långsiktiga mål för
kollektivtrafiktrafikförsörjningen samt presentera
vilka strategier som ska användas för att nå dessa.
Programmet har år 2035 som bortre tidshorisont
men kommer att revideras vid behov och prövas
utifrån sin aktualitet flera gånger innan dess.
Trafikförsörjningsprogrammet bidrar till att
nå målet och prioriteringarna i den regionala
utvecklingsstrategin och flera övergripande mål för
hållbar utveckling och Agenda 2030.

FRAMTAGANDE AV PROGRAM

Programmet har utvecklats av en
projektorganisation på Region Sörmland.
I processen i framtagandet av denna
remissversion har tidigt samråd och förankring
skett med länets kommuner, trafikföretag,
resenärer och intresseorganisationer.
Under remisstiden samråds innehållet i
en helhet, då även med andra regionala

kollektivtrafikmyndigheter, Länsstyrelsen och
andra statliga myndigheter samt andra relevanta
aktörer. Förankring har även skett via regionala
utvecklingsnämndens utskott för regional
samhällsplanering.

PROGRAMMETS DISPOSITION

Dokumentet inleds med ett avsnitt om mål
följt av ett avsnitt om strategier. Underlag
och framtidsspaningar som ligger till grund
för programmets ställningstaganden
kommer senare i programmet. Genom
denna disposition presenteras omedelbart
trafikförsörjningsprogrammets andemening.
Målavsnittet och strategiavsnittet lägger fokus
på den allmänna kollektivtrafikens utveckling i
länet, den särskilda kollektivtrafiken har ett eget
avsnitt efter mål- och strategiavsnitten, enligt
den ansvarsfördelning som finns i länet idag.
Ambitionen är att den särskilda och allmänna
kollektivtrafiken alltmer ska beskrivas och fungera
som en helhet.
9
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Vad som styr
trafikförsörjningsprogrammet
Som nämnts inledningsvis är trafikförsörjningsprogrammet ett strategiskt styrdokument för
kollektivtrafikens utveckling för att uppnå såväl
nationella som regionala mål och strategier.
De lagar, mål och styrdokument som styr
inriktningen för trafikförsörjningsprogrammet är:
• Lagen om kollektivtrafik, SFS 2019:950
• Överenskommelse om Kollektivtrafik i
Södermanlands län
• Nationella transportpolitiska mål
• Regional utvecklingsstrategi för
Södermanlands län/Sörmlandsstrategin och
dess Strukturbild
• Regional cykelstrategi för Södermanlands län
Därtill påverkar den storregionala
samverkansprocessen En bättre sits samt mål
om samverkan inom Mälardalstrafik Region
Sörmlands inriktning. Nationell- och Länsplan för
transportinfrastrukturen påverkar möjligheten
att genomföra de mål och strategier som finns
utifrån behov av investeringar i infrastrukturen.
Vidare beskrivs de styrdokument som Region
Sörmland ansvarar för och som har en stark och
tydlig koppling till trafikförsörjningsprogrammet.

SÖRMLANDSSTRATEGIN, SÖRMLANDS
STRUKTURBILD SAMT ANDRA
STYRDOKUMENT
Sörmlands regionala utvecklingsstrategi,
Sörmlandsstrategin, visar inriktningen för det
regionala utvecklingsarbetet genom att ange
de långsiktiga prioriteringarna för hur vi skapar
10

hållbar regional utveckling i Sörmland.
Sörmlandsstrategin tar sin utgångspunkt i FN:s
globala mål, Agenda 2030, och sätter människan
i centrum. Social hållbarhet är målet, ekonomin
medlet och ekologin sätter ramarna för att nå ett
hållbart samhälle. En hållbar utveckling där social
hållbarhet är målet innebär ett jämställt och
jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader.
Det är ett samhälle
• där alla människors grundläggande behov
tillgodoses och de mänskliga rättigheterna
säkerställs,
• där alla människor är inkluderade – oavsett
kön, utbildnings- och inkomstnivå, social
status, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, bostadsort, sexuell läggning,
könsöverskridande identitet och uttryck,
ålder eller funktionsnedsättning,
• som anpassas och utformas utifrån de
grupper som har störst behov.
Sörmlands modell för hållbar regional utveckling
belyser utifrån människan och befolkningen i
centrum hur boende, hälsa, arbete, utbildning
och näringsliv påverkar varandra. Modellen
beskriver även ett antal förutsättningar som
påverkar detta samspel.

Figur 2. Sörmlands modell för hållbar regional utveckling. Modellen beskriver hur boende, hälsa, arbete, utbildning och
näringsliv påverkar varandra
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Sörmlandsstrategin har i dagsläget två beslutade
prioriteringar:
• En växande arbetsmarknad, där efterfrågan
på kompetens och utbud av arbetskraft med
olika utbildningsbakgrunder och erfarenheter
kan mötas.
• En växande befolkning, där
bostadsmarknaden fungerar och utbudet av
bostäder möter efterfrågan.

STRUKTURBILD SÖRMLAND

Strukturbild Sörmland kan beskrivas som den
fysiska dimensionen av Sörmlandsstrategin och
utgör det fysiska perspektivet i det regionala
utvecklingsarbetet. Strukturbildens strategiska
områden ger det rumsliga perspektivet på
Sörmlandsstrategin och visar en ortsstruktur
och funktionella samband inom länet och med
omvärlden. Det är strukturer och samband
som behöver vidareutvecklas och stödjas
av flera samhällsnivåer och aktörer genom
exempelvis fysisk planering och insatser inom
infrastruktur och kollektivtrafik för en mer
funktionell och hållbar region. Strukturbilden
utgörs av en karta och tre strategiska områden
med ställningstaganden som är vägledande
ur ett funktionellt/strukturellt perspektiv
i genomförandet av Sörmlandsstrategins
prioriterade inriktningar Växande arbetsmarknad
och Fungerande bostadsmarknad
• Sörmland är väl integrerat med omvärlden
• Sörmland har god tillgänglighet inom länet
med en flerkärnig struktur
• Sörmland har attraktiva miljöer, för invånare,
företag och besökare

Ur både själva strukturbilden och tillhörande
strategiska områden går att utläsa prioriterade
funktioner och olika strategiska frågor
för kollektivtrafikens utveckling. Dessa
perspektiv återfinns i mål och strategier för
trafikförsörjningsprogrammet. .
• Strukturens och sambandens funktionalitet
är av betydelse för att Sörmland ska vara
en konkurrenskraftig region för ett mer
diversifierat näringsliv och arbetsmarknad.
Förutom god tillgänglighet mellan arbete
och bostad, är det av betydelse med god
tillgänglighet till utbildning, service, kultur och
fritid, för attraktiva och hållbara livsmiljöer.

Arlanda

ESKILSTUNA
STRÄNGNÄS

Stockholm

MARIEFREDLÄGGESTA

Örebro

Flemingsberg
VINGÅKER

FLEN

Södertälje

GNESTA

KATRINEHOLM

• En bärande del i strukturbilden är flerkärnighet
som möjliggör hållbar regional utveckling i
hela Sörmland där de olika platserna i länet,
nodstäderna, orterna och deras omland är
beroende av och kompletterar varandra för att
skapa en hållbar geografi.
• Digital- och transportinfrastruktur i
kombination med kollektivtrafik skapar god
tillgänglighet mellan nodstäder och orter med
viktiga funktioner som exempelvis bostäder,
arbetsplatser, utbildning, kultur och service.
God tillgänglighet möjliggör också utveckling
i hela regionen och Sörmlands attraktivitet
ökar i och med att en större region med
varierande miljöer kan attrahera människor,
företag och kapital.

Uppsala

Västerås

TROSAVAGNHÄRAD

NYKÖPING
OXELÖSUND

Norrköping

Linköping

Figur 3. Strukturbild Sörmland illustrerad.
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TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAMMET
I FÖRHÅLLANDE TILL
SÖRMLANDSSTRATEGIN

Trafikförsörjningsprogrammet spelar en viktig
roll för att genomföra Sörmlandsstrategin,
såväl direkt som indirekt genom att exempelvis
möjliggöra hållbara mobilitetslösningar,
förbättrad tillgänglighet och bidra till förbättrad
folkhälsa och minskad klimatpåverkan. Relationen
blir tydligast genom de direkta kopplingar som

RUS

Strukturbild

Insatser

finns mellan trafikförsörjningsprogrammet och
Strukturbild Sörmland. Sambandet beskrivs i
Figur 4.

LÄNSTRANSPORTPLANEN OCH
REGIONAL CYKELSTRATEGI FÖR
SÖRMLAND

Länstransportplanen och den regionala
cykelstrategin är två viktiga styrdokument för
genomförandet av trafikförsörjningsprogrammet

Jämställt och jämlikt samhälle där människor lever
ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga
skillnader
Sörmland är väl
integrerat med
omvärlden

ÖMS 2050
EBS

Sörmland har god
tillgänglighet inom länet med
en flerkärning struktur

Länstransportplan

Trafikförsörjningsprogram

Sörmland har
attraktiva miljöer,
för invånare,
företag och
besökare

Cykelstrategi

Regional fysisk
planering

och Sörmlandsstrategin. I länstransportplanen
avsätts medel för kollektivtrafikåtgärder utmed
det statliga vägnätet samt medel i form av
statsbidrag som kommunerna kan ansöka om för
att medfinansiera kollektivtrafikåtgärder utmed
det kommunala vägnätet. En medfinansiering
som är helt avgörande för arbetet med
tillgänglighetsanpassning av hållplatser till
exempel. Länstransportplanen bidrar också
med andra åtgärder utmed vägnäten, kring
resecentrum, cykel- och gångtrafik till och från
hållplatser för att bidra till att uppnå de mål som
finns i trafikförsörjningsprogrammet.
Regional cykelstrategi för Sörmland syftar till att
främja och öka cyklingen i Sörmland. Ökad cykling
bidrar till minskad klimatpåverkan, förbättrad
trafiksäkerhet, minskat buller och lokala utsläpp,
förbättrad tillgänglighet i städer och förbättrade
hälsoeffekter från ökad fysisk aktivitet. Cykling
tillsammans med gång och kollektivtrafik
är viktiga delar för att nå våra långsiktiga
strategiska mål för hållbar regional utveckling.
Här knyts trafikförsörjningsprogrammet och
cykelstrategin samman kring kombinationsresor,
mobilitetstjänster och hela-resan-perspektivet.

Från överenskommelse:
Transportpolitiska målen, lagen om kollektivtrafik, EBS-mål,
Mål om samverkan kring Mälardakstrafik, RUS

Figur 4. Illustration över sambandet mellan trafikförsörjningsprogrammet och olika regionala mål och styrdokument.
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Mål
FUNKTIONELL KOLLEKTIVTRAFIK
–STÖDJER REGIONAL OCH LOKAL
UTVECKLING
•
•
•

Sörmland är väl integrerat med om världen.
Sörmland har god tillgänglighet inom länet
med en flerkärning struktur.
Sörmland har attraktiva miljöer för invånare
företag och besökare.

Målet om en funktionell kollektivtrafik som stödjer
regional och lokal utveckling handlar om hur
kollektivtrafiken ska vara en del av och bidra till
en hållbar utveckling i Sörmland. Genom detta
huvudmål görs en direkt koppling till Strukturbild
Sörmland, den fysiska dimensionen av den
regionala utvecklingsstrategin.
Målsättningen för en funktionell kollektivtrafik
handlar både om stora och små geografier.
Sörmland ska vara väl integrerat med omvärlden
vilket ger förutsättningar för resmöjligheter
till och från de storregionala stadskärnorna,
de prioriterade stadskärnorna i Stockholms
län och nodstäderna i Östra Mellansverige
(Uppsala, Stockholm, Västerås, Eskilstuna,
Örebro, Nyköping, Norrköping och Linköping).
Ett funktionellt kollektivtrafiksystem binder också
samman Sörmland och skapar tillgänglighet inom
länet och inte minst en lokalt viktig funktion för
Sörmland och dess kärnor.
En funktionell kollektivtrafik bidrar till att
Sörmland är attraktivt för invånare, företag och
besökare genom de förutsättningar som resor
med kollektivtrafiken ger. Med tillgänglighet
16

till noder storregionalt och inom regionen ges
ökade möjligheter för invånare att nå flera olika
arbetsmarknader och lärosäten samtidigt som
arbetsgivare ges förutsättningar att rekrytera
arbetskraft från större geografiska områden. I
det lokala perspektivet bidrar kollektivtrafiken
till de dagliga transporterna för arbete, studier,
service och i viss mån även förutsättningar för
andra resor i den funktionella vardagen.
Tillhörande måltal:
Marknadsandel för allmän kollektivtrafik i
prioriterade stråk*.
Förslag till mål år 2035: 35 % (Nivå 2019: 25%)
*Mäts för relationer utmed utpekade
prioriterade stråk, inkl. regionaltåg.
Geografisk tillgänglighet till allmän kollektivtrafik
• 100 % av Sörmlands invånare har
tillgänglighet till en grundnivå (lägsta nivå)
av allmän kollektivtrafik som består av flera
resmöjligheter i veckan t/r år 2035.
(År 2021 är tillgängligheten ca 100 % fast till ett
utbud om endast en t/r i veckan)
• Fler av Sörmlands invånare ska få tillgänglighet
till en definition av gott kollektivtrafikutbud
till år 2035. Ett utbud i ett stråk som kan
vara en tröskel för dagligt resande till/från
arbete och studier. Stråk med gott trafikutbud
har hållplatser som trafikeras av minst 12
dubbelturer dagligen och 6 dubbelturer under
helgerna året om. Utbudet kan utgöras av en
eller fler linjer tillsammans.
(År 2021 beräknas denna tillgänglighet ligga vid
85–88% av Sörmlands invånare)

ATTRAKTIV KOLLEKTIVTRAFIK – ÄR
ANVÄNDARVÄNLIG MED HÖG KVALITET
•

•

Kollektivttrafiken håller en god kvalitet, är
användarvänlig, sammanhållen och samordnad.
Kollektivtrafiken fokuserar på enkelhet och
bekvämlighet för resenären.

Målet med en attraktiv kollektivtrafik som är
användarvänlig med hög kvalitet sätter resenären
i fokus. Resenärerna ska känna att kollektivtrafiken
är ändamålsenlig och prisvärd, att den är enkel
att använda, medför trygghet och komfort
ombord. Trafikutbudet ska uppfattas som snabbt
och sammanhållet samt bestående över tid
av såväl resenärer som övriga samhällsaktörer.
Det långsiktiga målet för trafiksäkerheten i
kollektivtrafiken är att ingen ska dödas eller skadas
allvarligt. Det är även viktigt att kollektivtrafiken
upplevs som ett tryggt resealternativ med trygga
och säkra trafikmiljöer. Målet handlar också om
välkomnande och informativa stationsmiljöer och

hållplatser med anslutande gång- och cykelstråk,
pendlarparkeringar med mera.
Tillhörande måltal:
Antal resor. Målsättning 2035: 19 miljoner (15,7
miljoner 2019)
Resenärers nöjdhet. Svar på frågan: ”Hur nöjd är
du sammanfattningsvis med Sörmlandstrafiken?”
från vår ombordundersökning. Föreslagen
målsättning år 2035: 80 % (Vår 2021 73%)

17

Sida 136 (209)
Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram 2022-2035 – Remissversion

EFFEKTIV KOLLEKTIVTRAFIK
– ÄR HÅLLBAR OCH SAMORDNAD
•
•

kollektrivtrafikens kostnadseffektivitet ökar.
Kollektivtrafikens energieffektivitet ökar.

Målet med en effektiv kollektivtrafik som är
hållbar och samordnad handlar om att använda
de gemensamma resurserna på ett ansvarsfullt
sätt och så att största möjliga miljöeffekt uppnås.
Kollektivtrafiken i Sörmland ska utvecklas mot
att stärkas som en del i ett långsiktigt hållbart
transportsystem. Kollektivtrafiken i Sörmland
finansieras inte ens till hälften av biljettintäkter,
en klart övervägande del av finansieringsbehovet
täcks av tillskott från Region Sörmland och
länets kommuner. Utveckling av kollektivtrafiken
samtidigt som de offentliga kostnaderna hålls
på en önskad nivå kräver att verksamheten drivs
kostnadseffektivt samtidigt som intäkterna och
kostnadstäckningsgraden höjs från dagens nivåer.
Att fler människor väljer att resa kollektivt
med tåg eller buss i stället för med bil medför
stordriftsfördelar. Ambitionen att öka resandet
i kollektivtrafiken kräver att de ekonomiska
resurserna används effektivt, kollektivtrafiken ska
därför i första hand byggas ut där resbehoven
är störst. Genom minskade restider kan
trafikföretagen också utföra mer trafik för
samma ersättning, alternativt att behovet av
ekonomiskt tillskott till trafiken kan minska.
Snabbare resor är också ett starkt önskemål från
många resenärer och är därmed också en viktig
konkurrensfaktor.
Målet om effektiv kollektivtrafik handlar också om
en kontinuerlig process för att kollektivtrafikens
miljöbelastning ska minska och här finns bland
annat kopplingar till regionen hållbarhetsarbete.
Idag är andelen förnybara drivmedel 100%
för den allmänna kollektivtrafik som körs
av Sörmlandstrafiken. Förnybara drivmedel
betraktas därmed nu som en hygienfaktor, det
vill säga en självklarhet, av Region Sörmland.
Målsättningar för en effektiv kollektivtrafik riktas
nu mot att minska energianvändningen per körd
kilometer.
18

tillgänglighetsanpassning är större än så.
Tillhörande måltal:
Kostnadstäckningsgrad: 40% (innan pandemin
35%, 2020 ca 25%)
Talet gäller än så länge endast Sörmlandstrafikens
egen busstrafik inom allmän kollektivtrafik.
Energianvändning: 2,2 kWh/km (2020: ca 3,1)

TILLGÄNGLIGHETSANPASSAD
KOLLEKTIVTRAFIK – ERBJUDER GODA
RESMÖJLIGHETER
•

Tillhörande måltal:
• 100% tillgänglighetsanpassade* hållplatser
och bytespunkter i kollektivtrafiknoder** år
2035. (År 2021 ca 24%, stora lokala skillnader
mellan noder)
• Andelen tillgänglighetsanpassade*
hållplatser och bytespunkter utanför
kollektivtrafiknoder** ska öka med 10% till
2035. (År 2021 ca 1%)

*Beräknat på lägsta nivå av tillgänglighetsanpassad
hållplats. Kantstenshöjd 12-17cm,
kontrastmarkering och taktilt ledstråk till
påstigningspunkt.
** Definitionen av kollektivtrafiknod är
kopplad till de prioriterade stråken se figur 5.
Kollektivtrafiknod innefattar samtliga utpekade
nodorter i bilden samt en eller några centrala
hållplatser eller bytespunkter i varje tätort längs
med de prioriterade stråken.

Kollektivtrafiken är anpassad för att ge
tillgänglighet till Sörmlands invånare och
besökare oavsett funktionsvariation

Målet med en tillgänglig kollektivtrafik som
erbjuder goda resmöjligheter handlar om
att förbättra tillgänglighetsanpassningen och
uppnå en kollektivtrafik som är anpassat
för det vardagliga behovet av resor hos fler.
Tillgänglighetanpassning handlar både om den
fysiska miljön på fordonen samt vid platser för påoch avstigning, men även om förutsättningar som
information och andra företeelser som behövs
inför, under och efter en resa.
Olika former av funktionsvariationer kan utgöra
ett hinder för att resa med kollektivtrafiken.
Sådana hinder kan till exempel avse svårigheter
att röra sig, att se, att höra, att tolka och
bearbeta information eller att tåla vissa ämnen.
Målet är en kollektivtrafik i Sörmland som tar
hänsyn till alla resenärers behov och utvecklas
så att olika former av funktionsvariationer inte
hindrar människor att använda kollektivtrafiken.
Utvecklingen i att fordonen ska vara
tillgänglighetsanpassade har gått framåt i länet
och idag betraktas tillgänglighetsanpassade
fordon som en hygienfaktor, snarare än
ett mål. Målsättningarna i detta program
fokuserar primärt på anpassning av hållplatser
och bytespunkter även om arbetet med
19

Sida 137 (209)
Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram 2022-2035 – Remissversion

Strategier
För att uppnå målen för kollektivtrafiken har
åtta strategier tagits fram som visar vägen
för kommande arbete med den allmänna
kollektivtrafiken. Tre strategier är generella
strategier som ska genomsyra arbetet mot
samtliga mål. Fem strategier är mer specifika
och har en huvudsaklig riktning mot ett eller två
huvudmål.

utveckling. Kollektivtrafiken har olika roller och
finns i olika sammanhang utifrån vem du är och
vad du ska göra. För att möta den utveckling
som sker ska kollektivtrafiken i Sörmland vara
enhetlig och vara en helhet. Det ska vara enkelt
att åka kollektivtrafik genom biljettsystem, utbud,
kopplingar mellan färdmedel och information,
oavsett trafikkoncept inom kollektivtrafiken.

ÖVERGRIPANDE STRATEGIER:

Samverkan
Kollektivtrafik är en viktig del i samhället och
dess utveckling, där många processer pågår
parallellt och interagerar med varandra.
Sammansättningen av aktörer är komplex med
olika roller och ansvar. Dels i olika nivåer och
skeden, kommunalt, regionalt, storregionalt och
på statlig nivå, dels mellan olika processer som
måste ske samordnat och parallellt. Samverkan
är därför av avgörande betydelse för att få en
sammanhållen helhetsbild i utvecklingen.

Resenärsfokus
Resenärsfokuset är det mest centrala i det
kontinuerliga arbetet med kollektivtrafiken.
Resenärer som reser med kollektivtrafiken i länet
ska veta vad de kan förvänta sig. Resenärerna ska
uppleva att det är enkelt, förutsägbart och tryggt
att resa med kollektivtrafiken. En väl använd tid
och ett bra val. Upplevelsen av resan kan också
förstärkas genom en kundkommunikation som
syftar till att göra resenärerna nöjda och stolta
över sin kollektivtrafik som bland annat är ett
klimatsmart och hållbart val.
Ett resenärsfokus innebär även satsningar på
intelligenta digitala lösningar för biljetter och
tjänster som hanterar hela resan. En viktig del
är också att uppnå en attraktiv produktstruktur
med en prissättning som styrs av efterfrågan
och ökar kollektivtrafikens marknadsandel. Det
behövs en prissättning och intäktssäkring som
skapar balans mellan beläggning, konkurrenskraft
och uppnår grundkvaliteten kostnadseffektivt.
Enhetlighet
Kollektivtrafiken inom och till och från vår region
är ett viktigt verktyg för en hållbar regional
20

Samverkan är en av nycklarna för att uppnå
flera av målen och strategierna i det regionala
trafikförsörjningsprogrammet. Flertalet mål
är beroende av åtgärder som görs av eller
tillsammans med exempelvis trafikföretagen,
kommunerna, grannregionerna, Trafikverket
eller annan berörd aktör. I de fall en annan aktör
slutligen är utförare av en åtgärd innehar dock
ofta Region Sörmland en viktig samordnande
eller beställande roll.

RIKTADE STRATEGIER FÖR ATT UPPNÅ
ETT ELLER FLERA MÅL:

Utveckling av systemet och koncepten i Sörmlands kollektivtrafik
För ett såväl funktionellt som effektivt
trafiksystem så behöver kollektivtrafiknätet
utvecklas ytterligare för att bli mer
sammanhållet, stabilt och vara tydligare uppbyggt
av trafikkoncept som prioriteras och används
utifrån de olika förutsättningar och syften
som finns. I grunden handlar det om ett mer
differentierat utbud med tydligare definition och
funktion från länets regionala stomtrafik ner till
trafikkoncept i områden där tillgängligheten till
den linjelagda kollektivtrafiken är svag. Genom
ett fortsatt strategiskt arbete med trafiksystemet
utifrån dessa grunder ges förutsättningar för
en mer ändamålsenlig och sammanhållen idé
för trafiksystemet. En mer tydlig strategisk bild
kommer sedan ligga till grund för beslut och råd
samt fungera som ett verktyg i en aktiv dialog
med trafikens finansiärer tillsammans med andra
centrala faktorer så som linjernas beläggning och
nettokostnadsutveckling.
Inriktningar i det fortsatta strategiska
arbetet med trafiksystemet för den allmänna
kollektivtrafiken:
• Ett stomlinjenät av regional och storregional
tågtrafik och busstrafik som binder
samman länets kollektivtrafiknoder med
varandra samt med omgivande län där stark
persontransportkoppling finns. I Sörmland
och till/från omgivande län finns prioriterade
kollektivtrafikstråk av två typer, en med

starkt resande och en med i dagsläget lägre
resa men med en prioriterad funktionell
betydelse, se Figur 5. Stomlinjenätet ska
ha en tydlig koppling till dessa utpekade
prioriterade kollektivtrafikstråk. Det
regionala stomlinjenätet utmärker sig
genom snabba kopplingar, med få stopp.
Stomlinjeutveckling bygger i flera fall på
god samverkan med grannlänens regionala
kollektivtrafikmyndigheter.
• Landsbygdstrafik som binder ihop de olika
lokala arbetsmarknaderna och de flera
kärnstrukturerna som finns i länet samtidigt
som de ger förutsättningar för byten
till stomlinjenätet. Dessa trafikkoncept
har huvuduppdrag och prioritering kring
dagligt resande till exempelvis arbete,
studier och servicefunktioner. Vid behov
kan lokala stomstrukturer skapas av lokal
landsbygdstrafik. Landsbygdstrafik kan
också agera som komplement till en regional
stomlinje. Den idag breda funktionen av
landsbygdstrafik kan vara föremål för en
ytterligare konkretisering av olika trafikkoncept
eller upplägg av den linjelagda trafiken.
• Stadstrafik som skapar resmöjligheter i de
städer i länet där behovet och underlaget är
stort nog. Stadstrafiken har huvuduppdrag och
prioritering kring dagligt resande till exempelvis
arbete, studier och servicefunktioner. Vid
förutsättningar och behov kan stomstrukturer
skapas inom ett stadsnät.
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• Trafikkoncept som kompletterar det robusta
linjenätet där den geografiska tillgängligheten
är sämre. Ett trafikkoncept med begränsat
men funktionellt utbud och med syfte att
ge tillgänglighet till service och för byte till
andra delar av kollektivtrafiksystem. Dessa
trafikkoncept har samordningsmöjligheter
med den särskilda kollektivtrafiken.
Huvudsaklig målkoppling: Funktionell
kollektivtrafik, Effektiv kollektivtrafik

Stor- och mellanregional tågtrafik för sammankoppling med omgivningen
Sörmland är väl integrerat med övriga
regioner inom Stockholm-Mälardalen med en
omfattande arbets- och studiependling över
länsgräns. Att det finns en attraktiv och väl
fungerande kollektivtrafik med tåg är av stor
betydelse för Sörmland. Tågtrafikens särdrag
i förhållande till annan trafik är att den är
kapacitetsstark och genom sin förmåga att
snabbt knyta samman kommuner, nodstäder
och regionala kärnor utgör ryggraden i det
regionsammanbindande transportsystemet.
Tågtrafiken kännetecknas dessutom av mycket
låga klimatutsläpp. Sammantaget utgör
den därmed ett grundläggande verktyg för
samhällsutveckling och ett svar på många av
dagens utmaningar såsom obalanser på arbetsoch bostadsmarknaden, segregation och
klimatutsläpp.

Trafiken med regionaltåg har förbättrats successivt
de senaste åren inom ramen för Mälardalstrafiks
satsningar. För kommande perioden är det för
Sörmlands vidkommande av högsta prioritet att
säkerställa denna trafik med en långsiktigt stabil
tidtabell. Härvid är också korta restider viktiga,
framförallt i relationerna mellan nodstäderna.
Eftersom Sörmland inte har ett eget tågsystem
utan är delägare och ingår i Mälardalstrafiks
storregionala system är samverkan och dialog
med övriga ägare, det vill säga grannlänen, ett
viktigt arbetssätt. För Gnestapendelns del sker
samverkan med Region Stockholm som beställare
av pendeltågen.

till grund för det strategiska arbetet med att
vidareutveckla kollektivtrafikens konkurrenskraft
i Stockholm-Mälarregionen. Trafikeringen enligt
bilderna utgör en viktig förutsättning för att nå
viktiga storregionala och regionala mål med bäring
på kollektivtrafik och hållbar regional utveckling.
Huvudsaklig målkoppling: Funktionell
kollektivtrafik

För utvecklingen av den storregionala tågtrafiken
på längre sikt är målbilderna framtagna inom
ramen för En Bättre Sits vägledande, se Figur
6. Bilderna visar länens gemensamma syn på
tågtrafikens omfattning och kommer att ligga

Prioriterade stråk med starkt
resande (omfattande arbets-/
studiependling)

Prioriterade funktionella stråk
(pendling i mindre omfattning
men stråk av strukturell betydelse

Figur 5. Region Sörmlands prioriterade regionala kollektivtrafikstråk med kollektivtrafiknoder. Stråken symboliserar kopplingar mellan
noder och inte en specifik kollektivtrafiklinje eller väg. De prioriterade stråken med noder har kopplingar till flera mål och strategier i det
regionala trafikförsörjningsprogrammet.
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Figur 6a och 6b. Inriktning för den storregionala kollektivtrafiken. T.v. före Ostlänken och fyrspår Uppsala-Stockholm, t.h. efter Ostlänken
och fyrspår Uppsala-Stockholm. Källa: Storregional systemanalys för Stockholm-Mälarregionen 2020.
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konkurrenskraftig i restid och restidspålitlighet
gentemot bilen där kollektivtrafikens
fordon prioriteras och ges möjligheter för
restidsreduceringar. Detta gäller såväl vid
utredning och planering av framtida åtgärder
som under genomförandet av åtgärder och i
det förvaltande skedet innefattande drift- och
underhållsåtgärder.
Den andra kategorin av åtgärder handlar om
ett hela-resan-perspektiv. Där förutsättningar
skapas för goda kundmiljöer, att kunna nå
bytespunkter och hållplatser på ett säkert, tryggt
och förhållandevis enkelt sätt och att skapa
förutsättning att resa med olika kombinerade
trafikslag och färdmedel. Kundmiljöer, inklusive
miljön ombord på fordonen, har en nyckelroll
för att hela resan ska upplevas på ett positivt
sätt. Kundmiljöer ska tillgänglighetsanpassas för
resenärer med funktionsvariation. Här har Region
Sörmland en möjlighet att skapa förutsättningar
genom inriktningar i Länstransportplanen men
förutsättningar skapas också genom samverkan
med och åtgärder av väghållare och andra
infrastrukturägare vari framför allt kommunen
och Trafikverket bär ett stort ansvar.

Samhällsplanering som ger goda förutsättningar
för kollektivtrafiken
En förutsättning för att kunna nå mål kring
geografisk tillgänglighet, attraktiv och en
mer robust och snabb kollektivtrafik är en
samhällsplanering som ger förutsättningar
för detta. Att planering av bebyggelse och
infrastruktur sker med ett fokus och perspektiv
på kollektivtrafiken har en stark påverkan om
målsättningar ska uppnås.
Bebyggelseutveckling av nya bostäder
och verksamheter behöver planeras i
kollektivtrafiknära lägen eller med goda
förutsättningar att kunna kollektivtrafikförsörjas
på ett effektivt sätt. Här har kommunerna
24

verktygen genom planmonopol och
förutsättningar för att nå denna utveckling är
från Region Sörmlands sida att samverka och att
bli involverade i planeringsprocesserna. Genom
planering för starka kollektivtrafikstråk och noder
så kan trafiken utvecklas och anpassas därefter.
Huvudsaklig målkoppling: Funktionell
kollektivtrafik, Effektiv kollektivtrafik

INFRASTRUKTURUTVECKLING
FÖR BÄTTRE TRAFIKERINGS- OCH
RESMÖJLIGHETER

Infrastrukturutvecklingen behöver prioritera
kollektivtrafiken allt mer utifrån flera perspektiv.
Dels behövs åtgärder som gör kollektivtrafiken

Förutsättningar för att tågtrafiken långsiktigt ska
kunna bidra till att nå målsättningar bygger på
utveckling av järnvägsinfrastrukturen. Väsentliga
utvecklingsområdena för järnvägssystemet
är ökad driftsäkerhet och ökad kapacitet.
Ett viktigt samarbetsforum för framför allt
infrastrukturfrågor utgör Mälardalsrådet
med En Bättre Sits. För att vidareutveckla
transportsystemet har länen i StockholmMälarregionen tillsammans tagit fram mer
långsiktiga målbilder för trafiken, se Figurer 6a
och 6b. Målbilderna ligger också till grund för
infrastrukturbehoven som pekas ut i En Bättre
Sits storregionala systemanalys. Gällande de
regionala behoven av infrastruktursatsningar
hänvisas istället i Länstransportplanen.
Trafikverket som ägare av spåren och ansvarig
för tilldelning av kapacitet utgör en mycket viktig
samarbetspart. Kollektivtrafiksystemets stora
betydelse för samhällsutveckling behöver lyftas

så att regional- och pendeltågen, som del av
systemet, värderas högre när Trafikverket vid
kapacitetsbrist måste prioritera mellan olika
tågslag. Det är generellt angeläget med en
ändring av detta regelverk för att kunna skapa ett
långsiktigt och förutsägbart utbud men också
för att säkerställa en balans mellan tågtrafikens
olika marknadssegment. I detta avseende
behöver också införandet av TTR (Timetabling
and Capacity Redesign, ny process för tilldelning
av kapacitet på den svenska och europeiska
järnvägsmarknaden) bevakas.
En dialog och fortlöpande uppföljning av stora
och små åtgärder i spårinfrastrukturen är en
annan angelägen kontinuerlig strategisk insats
för att säkerställa att nödvändiga åtgärder
genomförs snarast.
Huvudsaklig målkoppling: Attraktiv kollektivtrafik,
Tillgänglighetsanpassad kollektivtrafik

KONTINUERLIGA FÖRBÄTTRINGAR FÖR
EN HÅLLBART DRIVEN TRAFIK

En av de större förutsättningarna för att
nå fortsatt utveckling mot mer hållbar och
energieffektiv kollektivtrafik är genom ett
kontinuerligt arbete för att påverka hur
fordonen drivs men också energianvändning
på depåer, terminaler och bytespunkter. Det
främsta verktyget är att använda detta som
kravställning i samband med upphandlingar. För
att använda detta verktyg krävs det samtidigt
att följa utvecklingen, samla expertis och att
i god tid identifiera möjliga lösningar som på
lång sikt kan fortsätta trenden av den minskade
energianvändningen per körd kilometer.
Långsiktigt behöver också arbete bedrivas för
att identifiera och arbeta utefter andra aspekter
och faktorer kopplat till att trafiken ska bedrivas
mer hållbart. Förutom energianvändning kommer
sannolikt andra saker få allt mer betydelse i
definitionen av hållbarhet framöver. Det kan
exempelvis vara kopplat till tillverkningskedjor,
användning av råvaror och dess ursprung.
Huvudsaklig målkoppling: Effektiv kollektivtrafik
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Särskild
kollektivtrafik
Detta kapitel beskriver den särskilda
kollektivtrafikens förutsättningar, samt mål och
strategier.
Sjukresor, färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts
kallas gemensamt särskild kollektivtrafik och är
ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken
för personer som behöver en särskilt anpassad
resa. Särskild kollektivtrafik är inte öppen för
alla utan kräver någon form av tillstånd och
dessa resor skapar möjligheter för personer
med specifika behov att på lika villkor kunna
arbeta, studera och delta i olika aktiviteter
i samhället. Den särskilda kollektivtrafiken
har sin utgångspunkt i olika lagrum och har
organisatoriskt olika uppdragsgivare och
kostnadsbärare.
Framtidens särskilda kollektivtrafik påverkas av
flera faktorer. Antalet äldre personer förväntas
öka i Sörmland, vilket kan leda till ett ökat behov
av resor med särskild kollektivtrafik. Resmönster
påverkas även av kommunernas framtida
stadsplanering med ny bebyggelse, skolor och
verksamheter.
All trafik inom särskild kollektivtrafik utförs från
2022 med 100 % förnybara drivmedel.
Sjukresor
Grunderna för sjukresor styrs av Lag (1991:419)
om resekostnadsersättning vid sjukresa. Region
Sörmland har det övergripande ansvaret för
sjukresor, och regionfullmäktige beslutar om
regelverk för sjukresor och egenavgifter. För att
få resa med särskild kollektivtrafik till sjukvård
26

krävs ett sjukreseintyg från vården eller att man
redan innehar ett färdtjänsttillstånd.
Nuvarande regelverk för sjukresor är från 2012.
Det finns därmed ett behov av att se över
regelverket.
Färdtjänst och riksfärdtjänst
Färdtjänst regleras i Lag (1997:736) om
färdtjänst och är respektive kommuns ansvar.
Riksfärdtjänst (Lag om Riksfärdtjänst 1997:735)
avser de resor inom Sverige som görs utanför
färdtjänstområdet. Kommunerna ansvarar för
regelverk, egenavgifter och myndighetsutövning
med utfärdande av tillstånd för färdtjänst och
riksfärdtjänst, samt för samtliga kostnader.
Det finns lagstöd för kommunen att, efter
överenskommelse med regionen, överlåta sina
uppgifter enligt denna lag till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten.
I Sörmland har länets kommuner det
övergripande ansvaret för färdtjänst och
riksfärdtjänst. Enligt den överenskommelse som
finns mellan Region Sörmland och kommunerna
har samtliga kommuner i länet överlåtit till
Region Sörmland ansvar för upphandling och
avtalsförvaltning av färdtjänst- och riksfärdtjänst,
samt för planering av färdtjänstresor. Ingen
kommun har i övrigt överlåtit det övergripande
ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst.
Därmed är det respektive kommun som ska
upprätta trafikförsörjningsprogram avseende
färdtjänst och riksfärdtjänst.

Om kommunerna i framtiden så önskar,
kan Region Sörmland ta över ansvaret för
handläggningen av tillstånd för färdtjänsten.
Skolskjuts
Enligt Skollagen (2010:800) är kommuner
skyldiga att anordna skolskjuts och ansvarar för
myndighetsutövning och samtliga kostnader.
Myndighetsutövningen, beslut om vem som har
rätt till skolskjuts och hur, får inte överlåtas till
någon annan organisation utan det är kommunens
angelägenhet.
I den överenskommelse som finns mellan
Region Sörmland och kommunerna, samt
med stöd av kollektivtrafiklagen (2010:1065),
har sju kommuner överlåtit upphandling
och avtalsförvaltning av skolskjuts till Region
Sörmland. Till detta har Eskilstuna, Nyköpings och
Oxelösunds kommuner även överlåtit planering
av all eller en del skolskjuts till Region Sörmland.

MÅL FÖR DEN SÄRSKILDA
KOLLEKTIVTRAFIKEN

I Sörmland har länets kommuner det
övergripande ansvaret för färdtjänst och
skolskjuts och ansvarar därmed för att sätta mål
och ambitioner för dessa. Den grundläggande
ambitionen för dessa kollektivtrafikslag sätts
därmed inte på regional nivå. För de delar av
den särskilda kollektivtrafiken som kommunerna
har lagt över ansvaret samt för sjukresor som
regionen tillhandahåller har Region Sörmlands
två mål.

I DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN
SKA RESENÄREN UPPLEVA GOD
KVALITET UNDER HELA RESAN

Region Sörmland definierar god kvalitet utifrån
de aspekter som resenären upplever är viktigast
för att denne ska uppleva god kvalitet under hela
resan. Dessa aspekter har tagits fram med hjälp
av resenärsundersökningar.
Tillhörande måltal:
Andel nöjda resenärer med särskild
kollektivtrafik: 92 %
Bemötande vid beställning och under
resan: 95 %
Servicenivå vid beställning i telefon: 70 %
God kvalitet följs upp för färdtjänst- och
sjukresor. Under programperioden ska ett sätt
att följa upp god kvalitet för den skolskjuts som
kommunerna lagt över ansvaret till regionen för
arbetas fram.

DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN
SKA ANORDNAS OCH UTFÖRAS PÅ ETT
EFFEKTIVT VIS

Region Sörmland följer upp att resorna inom den
särskilda kollektivtrafiken anordnas och utförs på
ett effektivt vis med fyra indikatorer.
Tillhörande måltal:
Andel besparade kilometrar till följd av
samordning av resor: 15 %
Andel tomkörningskilometer: Ska minska
Andel aktiv tid i fordonsflottan: Ska öka
Punktlighet färdtjänst- och sjukresor: 90 %
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STRATEGIER FÖR DEN SÄRSKILDA
KOLLEKTIVTRAFIKEN

För att nå de två målen som Region Sörmland
själva satt upp i detta trafikförsörjningsprogram
har tre strategier identifierats. Strategierna är
begränsade till de förutsättningar som Region
Sörmland själva har rådighet över.
Samverkan
Den särskilda kollektivtrafiken har sin
utgångspunkt i olika lagrum och har
organisatoriskt olika uppdragsgivare och
kostnadsbärare. Regelverk och riktlinjer ser olika
ut men den gemensamma nämnaren är fokus
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på användare och den tjänst som ska levereras,
samt under vilka förutsättningar. Region
Sörmland ska därför samverka med kommuner
och trafikföretag för att identifiera faktorer som
styr verksamheten och driver kostnader och
för att hitta möjliga åtgärder för att uppnå en
social- och ekonomisk hållbarhet. Särskilt viktigt
är det att samverka inför förändringar av gällande
regelverk och riktlinjer eller förändringar inom
verksamheten inför upphandling och för att
uppnå en god samplanering och samordning av
resorna.

Samordning
Resor ska i möjligaste mån planeras och bokas så
att resor samordnas med andra resor, både inom
den särskilda och den allmänna kollektivtrafiken,
men med hänsyn taget till gällande avtal,
regelverk och resenärens behov. Detta är inte
bara kostnadseffektivt, utan skapar också
miljömässiga vinster genom minskad trafik.

.
Tillgänglighet till service
Resenärer och medborgare ska ha en hög
tillgänglighet till den särskilda kollektivtrafiken
och det sätt som resenären blir bemött på är
direkt avgörande för hur resenären upplever
kvaliteten. Region Sörmlands Servicecenter är
i egenskap av bokningscentral och kundtjänst
därmed en nyckel för hög tillgänglighet och gott
bemötande.

Region Sörmland kan ta över ansvaret för
upphandling, avtalsförvaltning och planering
av skolskjuts från kommunerna i den takt
som kommunerna önskar. På så sätt ökar
förutsättningarna för samordning och effektivt
resursutnyttjande ytterligare.
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Finansiering

Finansieringen av den upphandlade allmänna
kollektivtrafiken i länet sker med offentliga
medel samt intäkter från biljettförsäljningen
och försäljning av vissa andra tjänster. De
offentliga medlen står för den större delen
av finansieringen, och utgörs främst av
skatteintäkter från både Region Sörmland och
Sörmlands kommuner. I praktiken fungerar det
som så att de offentliga medlen täcker det
underskott som finns kvar efter biljettintäkter
och de övriga intäkterna.
I samband med att Region Sörmland
bildades och tog över ansvaret som regional
kollektivtrafikmyndighet, 1 januari 2019, ändrades
även grunderna för finansieringen. För den
allmänna kollektivtrafiken finns en princip som
förenklat innebär att Region Sörmland genom
regionskatteintäkter täcker finansieringen
för stommen av regional tåg- och busstrafik,
medan respektive kommun står för den lokala
landsbygdstrafiken, kompletteringstrafiken,
skärgårdstrafiken och stadstrafiken. Ovan

30

nämnda princip är dock inte alltid lika tydliga
i praktiken, det finns specifika linjer som
kan ses som undantag från ovan förenklade
finansieringsprinciper.

En mer omfattande fördjupning kring ansvar och
finansiering av kollektivtrafiken i länet finns i den
gällande Överenskommelse om kollektivtrafik i
Södermanlands län.

Den trafik som kommunerna, och även regionen,
finansierar beställs och kan ändras årligen
genom en tillköpsprocess där det förutom
utbudsförändringar finns möjlighet att beställa
och bekosta ytterligare utredningar.
När det gäller den särskilda kollektivtrafiken ligger
finansieringsansvaret uppdelat efter den form av
trafik det gäller. Sjukresor finansieras av Region
Sörmland medan färdtjänst, riksfärdtjänst och
skolskjuts finansieras av respektive kommun.
Därutöver har vissa kostnader för såväl den
allmänna som den särskilda kollektivtrafiken
skatteväxlats i samband med regionbildningen.
För den allmänna kollektivtrafiken finns även vissa
specifika principer avseende tekniska system och
depåer.
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Öppet marknadstillträde och allmän
trafikplikt
KOMMERSIELL TRAFIK OCH ÖPPET
MARKNADSTILLTRÄDE

Trafikföretag får med stöd av kollektivtrafiklagen
fritt etablera kommersiell kollektivtrafik inom alla
geografiska marknadssegment. För att underlätta
marknadsanalys för kommersiell trafik upprättar
Region Sörmland varje år ett trafikbokslut med
redovisning av data över bland annat antal
resande, intäkter och kostnadstäckningsgrad på
linjenivå för innevarande avtal.
Region Sörmland ställer sig positiv till
kommersiell kollektivtrafik i länet, och har
som utgångspunkt att den kommersiella och
den upphandlade kollektivtrafiken ska fungera
väl tillsammans och komplettera varandra för
resenärernas bästa. Med nuvarande erfarenhet
gör Region Sörmland bedömningen att fjärrtrafik
med tåg och buss till de tre storstadsregionerna,
länsöverskridande busstrafik samt busstrafik till
och från flygplatser inom och utanför länets
gränser är de kommersiella kollektivtrafiktyper
som har bäst förutsättningar att utvecklas.
Trafikföretag som avser bedriva kommersiell
trafik i Sörmland ska anmäla detta till
kollektivtrafikmyndigheten.
Tillgång till infrastruktur, biljett- och
informationssystem
Tillträde till befintliga och framtida bytespunkter,
hållplatser och annan offentligt ägd infrastruktur
i Sörmland ska behandlas konkurrensneutralt
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för att underlätta etableringen av kommersiell
kollektivtrafik. Vid anmälan av kommersiell trafik
till kollektivtrafikmyndigheten ska trafikföretaget
ange vilka hållplatser som ska angöras, samt bifoga
tidtabeller.
I Sörmland tillämpas principer för tillträde till
hållplatser, terminaler och resecentra samt
prissättning enligt den vägledning som tagits
fram i ett branschgemensamt samarbete
(Bytespunkter – övergripande principer för
tillträde och prissättning, Svensk Kollektivtrafik
m fl, 2014). I Sörmland bedöms risken för
kapacitetsbrist vid bytespunkter vara liten. I
de fall det ändå skulle uppstå kapacitetsbrist
kallar kollektivtrafikmyndigheten berörda parter
till dialog där utgångspunkten är att företräde
ges utifrån trafikens utbud, kundnytta och
funktion. Trafik som avser att tillgodose resbehov
för arbets- och studiependling samt annat
vardagsresande värderas högt.
Samverkan kring biljetter och information
är också möjligt men ställer höga krav på
kontinuitet och långsiktighet och hanteras från
fall till fall.

ALLMÄN TRAFIKPLIKT

Inför upphandling ska Region Sörmland i sin
roll som regional kollektivtrafikmyndighet fatta
beslut om allmän trafikplikt för sådan regional
kollektivtrafik som samhället avser att ta ansvar
för och teckna avtal om. I de fall trafiken
är länsövergripande sker samverkan med
aktuell regional kollektivtrafikmyndighet inför
övervägande och beslut om allmän trafikplikt.
Ett beslut om allmän trafikplikt kan sägas
säkerställa sådan kollektivtrafik som myndigheten
anser nödvändig för regionens utveckling och
som inte bedöms komma till stånd i önskvärd
omfattning genom kommersiella aktörer. I ett
beslut om allmän trafikplikt ska syftet med den
planerade trafiken beskrivas. Trafiken ska också
stå i överensstämmelse med mål och intentioner
i trafikförsörjningsprogrammet.

Om ett trafikföretag visar intresse av att utföra
trafik utan samhällsstöd kan Region Sörmland
välja att helt eller delvis avstå från trafikplikt för
just den trafiken.
En samlad bedömning görs av hur målen i
trafikförsörjningsprogrammet kan uppfyllas
innan ett ställningstagande görs kring att
avstå trafikplikt till förmån för kommersiell
trafik. Långsiktigheten och stabiliteten i det
kommersiella alternativet, att trafiken inte
förutsätter subventioner samt att det finns
betalningsvilja hos resenären för hela kostnaden
för tjänsten är av stor vikt. Andra aspekter
som vägs in är påverkan på resandeutveckling,
kundnöjdhet, miljöpåverkan och tillgänglighet för
personer med funktionsnedsättning.

För att pröva marknadens intresse för att utföra
den planerade trafiken på kommersiella villkor
genomförs ett samråd inför upphandling (SIU).
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Kollektivtrafiksystemet i
Sörmland
Till grund för programmets mål och strategier
ligger ett brett underlag av olika faktorer kopplat
till Sörmlands utveckling och resandeutvecklingen.
Underlaget innehåller historik, trender och
bedömning utifrån dagens förutsättningar. I detta
avsnitt presenteras först dagens kollektivtrafik och
därefter flera av de viktiga förutsättningarna för
kollektivtrafiken i Sörmland.

DAGENS KOLLEKTIVTRAFIK I
SÖRMLAND
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Figur 7 . Linjer med upphandlad persontågstrafik i Sörmland
(Region Sörmland, 2021)
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Kollektivtrafiken i länet består även av den
särskilda kollektivtrafiken. Upplägget för denna
skiljer sig en aning mellan olika delar i länet.

Uppsala
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Kollektivtrafiken i Sörmland består och körs
av flera aktörer och under flera varumärken.
Det mest framträdande inom den allmänna
kollektivtrafiken inom länet är Sörmlandstrafiken,

vilket är Region Sörmlands upphandlade
trafik som i huvudsak körs med buss. En viktig
del av Sörmlands kollektivtrafik är även den
regionaltågstrafik som binder samman flera
delar av länet och länet med omgivande läns
arbetsmarknadsregioner. Dessutom finns
pendeltågen mellan Gnesta och Södertälje. Den
upphandlade buss- och tågtrafiken kompletteras
också av kollektivtrafik som körs på kommersiella
grunder samt ett antal linjer som bedrivs av
andra regioner.

(Uppsala–)Stockholm–Eskilstuna(–Arboga–Örebro)
(Svealandsbanan)
Sala–Västerås–Eskilstuna–Katrineholm–Linköping
(UVEN)
Gnesta–Södertälje C
(Gnestapendeln)

Mer om detta och hur de olika trafikslagen och
koncepten för den allmänna kollektivtrafiken
fungerar idag kan läsas i följande delavsnitt.

REGIONAL TÅGTRAFIK

Samtliga järnvägar i Sörmland har persontrafik
med undantag av södra delen av den så kallade
TGOJ-banan mellan Flen och Oxelösund. För
att reglera trafiken utifrån samhällets behov
har regionaltågstrafiken, genom Mälardalstrafik,
upphandlats. Denna trafik bedrivs under
varumärket Mälartåg. Gnesta omfattas av SL:s
pendeltågssystem vilken upphandlas av Region
Stockholm. De sträckor som trafikeras av den
upphandlade trafiken och dess uppehåll framgår
av Figur 7.
Satsningar på fler turer med regionaltåg har
genomförts på samtliga linjer genom Sörmland
sedan 2017. Samma år introducerades också
Movingobiljetter, en periodbiljett (”månadskort”)
som gäller både på regionaltågen och den
anslutande lokaltrafiken. I december 2019
lanserades Regionexpressen på Svealandsbanan,
ett koncept som ska säkerställa att nodstäder

i västra delen av Mälardalen, Örebro och
Eskilstuna, ska kopplas närmare Stockholm.
Vid samma tidpunkt började infasningen av de
nya regionaltågen ER 1. Dessa marknadsförs
som ”Mälartåg” och har ersatt äldre lok, vagnar
och motorvagnar i all trafik som handlas upp
av Mälardalstrafik och därmed på samtliga
linjer genom Sörmland. Inom ramen för
Mälardalstrafiks nya trafikavtal (”Etapp 2”) har
ytterligare utbudsförbättringar genomförts
på samtliga linjer, det innebär bland annat
30-minuters trafik i rusningstid på delsträckor på
vardagar.
Resandet med regionaltåg till och från Sörmland
är störst på Svealandsbanan, där är också trafiken
mest omfattande inklusive regionexpresståg
Eskilstuna-Stockholm. Linjen med lägst resande
och utbud är Sörmlandspilen, detta beror också
på att det finns kompletterande trafikupplägg från
Katrineholm (kommersiella fjärrtåg) och Gnesta
(SL:s pendeltåg). Mellan Trosa och Liljeholmen
körs även Trosabussen på kommersiell bas, men
Movingokorten gäller. Denna busslinje skapar
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attraktiva förbindelser i ett stråk med omfattande
pendling som saknar direktförbindelse med tåg.
Dagliga pendlingsresor till arbete och utbildning
har stor betydelse i den regionala tågtrafiken.
UVEN avviker något från mönstret vilket
beror på att den dessutom har kopplingar till
fjärrtågtrafiken i främst Katrineholm, Sala och
Linköping.

Resandet har utvecklats positivt, framför
allt mellan 2017 och 2019. Detta ska ses mot
bakgrund av utbudsförbättringarna, men
även den nya pendlarbiljetten Movingo har
bidragit. Dessutom har omvärldsutvecklingen
varit gynnsam med låg arbetslöshet och ökade
inkomster vilket mer generellt bidragit till ett
ökat transportarbete. Ökad medvetenhet om
transporternas klimatpåverkan är en annan
underliggande trend med positiv påverkan på
resandet med tåg, inte bara i Sörmland utan
i hela Sverige och många andra länder. Det
tillfälligt minskade resandet med Gnestapendeln
2017 kan bero på att Södertäljekortet slopades
då - med en prishöjning för pendlare GnestaSödertälje som följd.

Tabell 1. Resandet med regional- och pendeltåg från Sörmland 2019, d.v.s. senaste ”normalår” innan Corona
(Källa: SJ, Mälardalstrafik och Region Stockholm 2019).

Påstigande
2 579 000

Påstigande i länet med SJ färdbevis och Movingo för regionaltåg
varav Svealandsbanan från stationerna Eskilstuna, Strängnäs och Läggesta

1 066 000

varav Sörmlandspilen från stationerna Vingåker, Katrineholm, Flen och Gnesta

342 000

varav Nyköpingsbanan från stationerna Nyköping och Vagnhärad

501 000

varav UVEN från stationerna Katrineholm, Flen, Hälleforsnäs, Eskilstuna och Kvicksund

670 000

Påstigande i tågtrafiken med Sörmlandstrafikens periodkort (totalt för alla stationer)

415 000

Påstigande i Gnesta på SL:s Gnestapendel

308 000

Utveckling av resandet med regional– och pendeltåg från Sörmland sidan 2012 (index)
130

SJ Regional 25 %

120
Gnestapendeln 8 %

110
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Figur 8 . Utveckling av antalet påstigande från de sörmländska järnvägsstationerna sedan 2012 (Index) (exklusive påstigande med
Sörmlandstrafikens periodkort). ). Källa: Bearbetning av Region Sörmland efter data från SJ och Region Stockholm.
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Dagens spårinfrastruktur i StockholmMälarregionen kännetecknas av kapacitetsbrister,
det vill säga den av marknaden och
trafikorganisationer efterfrågade kapaciteten
överstiger delvis den tillgängliga kapaciteten.
Detta medför ryckiga tidtabeller med många
avvikelser och förlängda restider med negativa
effekter också på planeringen av anslutande
trafik. Trafikverkets regelverk kring tilldelning
av kapacitet, där i praktiken långväga fjärrtåg
prioriteras före regionaltåg, skapar också en
osäkerhet i ett långsiktigt perspektiv då det
omöjliggör för ett långsiktigt och förutsägbart
utbud.

REGIONAL OCH LOKAL BUSSTRAFIK

Busslinjenätet i Sörmland som körs under
varumärket Sörmlandstrafiken utgörs av
landsbygdstrafik och stadsbusstrafik. Stadstrafik
finns i Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Nyköping
och Strängnäs. Omfattningen och karaktären av
stadstrafik skiljer sig stort mellan städerna där
Eskilstuna med sin storlek har överlägset störst
utbud medan Flen har ett jämförelsevis litet
utbud.
Landsbygdstrafikens linjer delas i dagsläget upp
i två huvudtyper; regionala stomlinjer och lokala
linjer. Den regional stomlinjetrafiken förbinder
länets kommunhuvudorter och har linjenummer
från 700 och uppåt. Dagens stomlinjer har
lite olika karaktär och innefattar både snabba
regionala expressbusslinjer med färre stopp
samt längre mellankommunala linjer med en mer
yttäckande karaktär som också kan försörja ett
lokalt resande på landsbygderna.
De lokala landsbygdslinjerna körs i huvudsak
inom respektive kommun. Landsbygdslinjernas
utbud varierar tydligt och är anpassat utefter
den variation av befolkningskoncentrationer i
olika områden och stråk. Vissa landsbygdslinjer
har ett utbud som skapar många resmöjligheter
över dagarna medan ett stort antal linjer runt
om i länet endast har några enstaka turer per
dag. Flera av de lokala landsbygdslinjerna är
starkt anpassade utefter skoltider och terminer
och trafikerar därmed endast under skoldagar.

Vissa linjer är helt eller delvis anropsstyrda, vilket
innebär att resenären på förhand måste ringa
och boka sin resa. Dessa turer körs vanligtvis
med taxifordon.
Resandet med den regionala och lokala
busstrafiken har succesivt ökat under en längre
tid fram till och med coronapandemins start
år 2020. Under 2019 genomfördes nästan 12,5
miljoner resor med den regionala busstrafiken
(Sörmlandstrafiken). 66 % av resorna skedde med
stadstrafiken, vilket därmed är en klar majoritet av
resorna i Sörmlandstrafikens regi.
Från 2012 till 2019 hade det totala resande med
Sörmlandstrafiken ökat med drygt 30 %. Störst
ökning återfinns i stadstrafiken, men också
regionala och lokala landsbygdslinjer har fått
många fler resenärer. Det ökande resandet kan
delvis ses som ett resultat av satsningar på mer
attraktiv trafik (linjeöversyn 2012, successivt
ökat utbud med cirka 25 %, införandet av
Sörmlandstaxan 2016). Underliggande faktorer i
omvärlden har också varit gynnsamma, det vill
säga en sjunkande arbetslöshet, ökade inkomster
och en trend till klimatvänliga transporter. En
förklaring är också den omfattande invandringen
2015/16 och därmed en grupp som utmärker
sig genom mycket lågt bilinnehav åtminstone
de första åren efter etableringen i Sverige; här
har kollektivtrafiken fyllt en viktig funktion för
etablering och integrering av nyanlända.
En grupp som står för en stor andel av
resandet är skolungdomar. Exempelvis är
skolkortsresor mycket betydelsefulla, mer
än var tredje resenär åker med någon form
av skolkort. Motsvarande nivå i Sverige
ligger kring 10 % (Svensk kollektivtrafik Kollektivtrafikbarometern, Årsrapport 2020).
Att nivån är extra hög i Sörmland skulle kunna
kopplas till att många elever erbjuds ett elev-/
skolkort samt att flertalet busslinjer och turer
är direkt inriktade på skolresor. Samtidigt
som det är positivt att många skolungdomar
reser med Sörmlandstrafiken visar den höga
andelen skolresor på att andelen av andra
resor till exempelvis arbete bör ha en stor
utvecklingspotential.
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Länsöverskridande allmän trafik
Länsgränsöverskridande busstrafik finns mot
samtliga angränsande län, varav Region Sörmland
ansvarar för trafik till och från Stockholms och
Östergötlands län. Störst länsöverskridande
utbud och resande har Sörmlandstrafikens linjer
Strängnäs-Södertälje C samt Trosa-Södertälje C,
det vill säga stråk som saknar direktförbindelse
med tåg. En annan linje med funktionell
betydelse är den mellan Strängnäs och Enköping
som körs av UL. Mälardalens universitet (innan
2022 Mälardalens högskola) har sedan tidigare
handlat upp busstrafik mellan Eskilstuna
och Västerås för transport av studenter och
anställda.

Figur 9. Översiktlig bild av Sörmlandstrafikens busstrafik samt länsöverskridande tåg- och busstrafik som samfinansieras med
andra län. Bilden visar utbudet vid inledningen av år 2022.

Utveckling av bussresandet i länet (index)
Stad +37 %

140

130

Regional landsbygd +23 %

Kompletteringstrafik
I områden där avståndet till närmsta hållplats för
allmän kollektivtrafik överstiger 2 km finns idag
ett trafikkoncept som kallas kompletteringstrafik.
Syftet med denna trafik är att åtminstone ge
någon enstaka möjlighet i veckan att resa för att
exempelvis ett serviceärende med den allmänna
kollektivtrafiken. Kompletteringstrafiken ger
möjlighet till resa en eller ibland två bestämda
tillfällen i veckan beroende på vilket utbud
som respektive kommun beslutat om. Resan
med kompletteringstrafiken går i regel från
resenärens hemadress och fram till närmsta
hållplats för att matcha en specifik tur med
en landsbygdsbuss. Vid några undantag går
denna resa direkt till närmsta ort med service.
Kompletteringstrafiken körs med taxifordon.

Skärgårdstrafik
Skärgårdstrafik är del av den anropsstyrda
kompletteringstrafiken och körs med båt eller,
under vintertid, med svävare längs och strax
utanför kusten i Nyköpings kommun. Under 2019
reste drygt 1 200 personer i skärgårdstrafiken.
Kommersiell trafik
Förutom trafiken som drivs med stöd från
samhället finns också kommersiell trafik som helt
finansieras genom biljettintäkter. Kommersiell
busstrafik finns utefter vägarna E20 och E4,
där trafiken genom Sörmland är en del av
interregionala sträckor. Flygbussarna trafikerar
sträckan Stockholm - Stockholm Skavsta
flygplats. Också Trosabussen mellan Trosa och
Liljeholmen drivs på kommersiell bas. Länet
berörs även av kommersiell tågtrafik, främst på
Västra stambanan där Katrineholm är en viktig
bytespunkt.
Särskild kollektivtrafik
Region Sörmland tillhandahåller särskild
kollektivtrafik såsom sjukresor, färdtjänst,
riksfärdtjänst och skolskjuts till regionens
invånare enligt det som tidigare beskrivits i
kapitel Särskild kollektivtrafik. Antalet resor
har stadigt ökat de senaste åren, fram till
dess att coronapandemin år 2020 medförde
begränsningar i resandet.

120
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Lokal landsbygd +14 %
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90
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Figur 10. Utveckling av antalet påstigande i Sörmlandstrafikens busstrafik (Index) sedan linjeomläggningen 2013 och fram till år 2019. Sorterat
efter typ av trafik.
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2016

2017

2018

2019

324 821

406 053

425 683

450 144

varav färdtjänst

131 469

163 665

174 314

175 949

varav omsorgsresor

75 677

79 065

98 091

106 572

varav sjukresor

86 069

102 703

101 049

104 141

varav skol- och särskoleresor

44 195

44 888

45 983

50 211

5 411

15 732

6 246

13 271

Totalt

varav övrigt

Tabell 2. Antalet genomförda resor med särskild kollektivtrafik 2016-2019.
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SÖRMLANDS UTVECKLING OCH
KOLLEKTIVTRAFIKEN

Behov av kollektivtrafik
Hur mönster ser ut och förändras i länet över
tid gällande exempelvis befolkningsutveckling,
pendling och arbetsmarknaders geografiska
kopplingar påverkar medborgarnas behov av
mobilitet. För att kollektivtrafiken ska uppfattas
som ett attraktivt alternativ och ett aktivt stöd i
en hållbar regional utveckling krävs ett ständigt
pågående planerings- och utvecklingsarbete.
Förutsättningarna för kollektivtrafikens utveckling
över tid påverkas givetvis av ännu fler faktorer,
flera som är svårare att mäta eller att ens
förutspå. I detta avsnitt följer en presentation av
några faktorer av Sörmlands utveckling som har
bäring på kollektivtrafikens behov.
Befolkningsutvecklingen
Sett till Sörmland som helhet har länet under en
tid varit inne i en positiv trend avseende bland

Ortstruktur Sörmland
Tätortsbefolkning

annat befolkningstillväxt och bostadsutveckling.
Prognoser visar på en fortsatt positiv utveckling
även framöver. Utvecklingen på senare tid och
framöver varierar dock tydligt över länet (Figur
13) vilket kan kopplas till olika närhet till växande
arbetsmarknader utanför länet samt att det inom
länet också finns skillnader i styrka och geografisk
upptagning i de lokala arbetsmarknadsområdena.
Flera faktorer följer ett liknande mönster som
kollektivtrafikens utveckling kommer att behöva
förhålla sig till. En differerad utveckling med
tydligare befolkningsökning i vissa områden
förväntas bidra till en ökad efterfrågan av
kollektivtrafik i specifika delar av länet.

< 2 500
< 10 000
< 20 000
< 50 000
< 70 261

Länets befolkning bedöms fortsätta öka och
nå knappt 335 000 invånare år 2050 enligt de
senaste prognoserna (Figur 11). Utvecklingen är
dock avhängig av migrationens omfattning och
ökningstakten är därför osäker.

340 000

Figur 12. Karta över ortstruktur och tätortsbefolkning i Sörmland. Källa: SCB och Region Sörmland, 2021

Figur 11. Befolkningsutvecklingen i Sörmland. Utfall 1968-2020 enligt SCB (2021) och befolkningsprognos 2020-2050 enligt SCB (2021)
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Figur 13. Förändring av folkmängden per kommun till 2050 enligt befolkningsprognos. Prognosen utgår från den senast kända årsbefolkningen och antaganden om den framtida utvecklingen. Källa: SCB.
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grannkommunerna Nyköping och Oxelösund samt
grannkommunerna Eskilstuna och Strängnäs.

Utveckling bebyggelse
Studeras prognoser för framtida
bebyggelseutveckling Sörmland så följer det i
stora drag samma utveckling som
befolkningstillväxten gör och förväntas göra.
Kommuner med starkare tillväxttrend i
befolkning tenderar att planerna och utveckla
för fler bostäder framöver. Denna utveckling har
också mönster som kan kopplas till närheten
till de starka arbetsmarknadscentrumen som
presenteras senare.
Bebyggelseutvecklingen har också en ihållande
trend av urbanisering där en övervägande
majoritet av bebyggelseutvecklingen planeras
till de större tätorterna. I många fall innebär
det bra förutsättningar för en framtida
kollektivtrafikförsörjning då utveckling kan
ske i stationsnära lägen eller i befintliga stråk
inom en stad. Scenarion kan också vara
att en tät ny stadsbebyggelse helt enkelt
skapar tillräckligt goda förutsättningar för
ett helt nytt kollektivtrafikstråk. Givetvis
förväntas utveckling även ske i enskilda
lägen på landsbygderna. En sådan utveckling
tenderar vara svår utifrån möjligheter för en
framtida god kollektivtrafikförsörjning. Ur ett
kollektivtrafikperspektiv där målsättningar
uppfylls är en utveckling i kollektivtrafiknära lägen
en viktig pusselbit.
Arbetsmarknad och pendling
Bland de starkaste faktorerna som påverkar
behovet och utvecklingen av kollektivtrafiken
är hur arbetsmarknadsområdena och
pendlingsmönstren ser ut i Sörmland och
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omgivningen. Dessa faktorer ligger till grund för
dagens kollektivtrafik men är också en del av
underlaget för att se på behovet och potentialen
av kollektivtrafiken framöver. Här innehar
kollektivtrafiken också en nyckelroll ur ett socialt
perspektiv då den bidrar till att tillgängliggöra
platser också för människor som av olika
anledningar inte kan ta sig till dem på andra sätt.
Sörmland präglas av omfattande arbetspendling
över länsgräns med tonvikt på pendling till,
men också från, Stockholms län. Enligt SCB:s
förteckning över lokala arbetsmarknadsregioner
(2018) räknas idag Gnesta, Strängnäs och
Trosa kommuner till Stockholms lokala
arbetsmarknadsregion. Nyköping och Oxelösund
bildar en gemensam lokal arbetsmarknadsregion
samtidigt som Flen, Katrineholm och
Vingåker numera räknas in i Eskilstunas lokala
arbetsmarknad. På kommunnivå finns därmed idag
tre olika lokala arbetsmarknadsregioner för länet.
När arbetspendlingen på kommunnivå
studeras specifikt så stärks bilden av de
arbetsmarknadskopplingar som finns mellan
kommuner och mot vissa omgivande kommuner
och arbetsmarknadsområden (se Figur 15).
Pendlingen är framför allt stark från flera
kommuner mot Stockholms län. Pendling över
länsgräns är också förhållandevis stark till/
från Västerås där kopplingen mellan Eskilstuna
och Västerås syns tydligt. Ett lite större
pendlingsmönster över länsgräns finns även till/
från Norrköping från Katrineholm och Nyköping.
När det gäller pendling över kommungräns
inom länet är de starkaste kopplingarna mellan

Också för studiependlingen har kollektivtrafiken
en nyckelroll då den skapar tillgänglighet till
platser för utbildning. Medan pendling till
grundskolor i regel sker inom respektive kommun
så rör sig gymnasieelever i större grad även
över kommun- och delvis länsgränser. Detta
gäller bland annat för kommuner som saknar
egen gymnasieskola, nämligen Vingåker (med
pendling främst till Katrineholm och Hallsberg),
Oxelösund (med pendling främst till Nyköping)
samt Gnesta och Trosa (med pendling främst till
Nyköping och södra Stockholms län). Även från
kommunerna Flen och Strängnäs, med egna
gymnasieskolor, finns det relativt omfattande
kommungränsöverskridande pendling till
Eskilstuna. Gymnasiependling över länsgräns liknar
i övrigt mönstren från arbetspendlingen med
mest omfattande flöden mellan kommunerna i
östra Sörmland och södra Stockholm län samt
Eskilstuna och Västerås.

Vad gäller pendling till högre utbildning så
visar statistik från Sörmlandsdatabasen/SCB
att huvuddelen av de som studerar väljer det
universitet/högskola som ligger närmast. I
Sörmland är Mälardalens högskola (från och med
2022 universitet) i Eskilstuna länets enda högre
utbildningsställe. Därmed är också de närliggande
länens studieorter Västerås, Stockholm,
Norrköping/Linköping, Uppsala, Örebro och
Huddinge viktiga för de som vill studera vidare
och en välfungerande kollektivtrafik dit en
förutsättning för pendling och högre utbildning.
Genom att studera arbetsmarknadsområdena
samt pendlingen kan slutsatsen dras att det
finns ett behov av en attraktiv kollektivtrafik
som försörjer flera lokala områden inom länet.
Det finns också en förhållandevis stark längre
pendling, och därmed behov av en kapacitetsstark
kollektivtrafik, där ibland flera kommuner passeras
för att nå ett arbetsmarknadsområde i ett annat
län.

Figur 14. Lokala arbetsmarknadsområden nedbrutet på tätortsnivå. Källa: SCB och Region Sörmland, 2018
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En analys för arbetsresor i prioriterade stråk,
med underlag från 2018 och 2019, visar att
kollektivtrafikens marknadsandel i prioriterade
stråk ligger i snitt på omkring 25 %. Det är främst
relationer med tåg som genom snabba restider
är konkurrenskraftiga mot bilen. I dessa stråk
ligger kollektivtrafikens marknadsandel mellan 30
och 50 %, och därmed klart över genomsnittet.
Avsaknaden av attraktiv kollektivtrafik till
arbetsplatserna i centrala Södertälje resulterar
i mycket låga marknadsandelar, med undantag
av relation Gnesta-Södertälje tack vare
Gnestapendeln. Ett annat stråk med potential
är Oxelösund-Nyköping, generellt är det dock
svårare att erbjuda en konkurrenskraftig
kollektivtrafik i stråk med förhållandevis korta
avstånd mellan bostad och arbete.

Figur 15. Arbetspendling 2018 till och från kommuner inom Sörmlands län och i Mälarregionen. Bilden visar pendling oavsett färdsätt.
Källa Mälardalsrådet, 2020.

Kollektivtrafikens marknadsandel
En analys av kollektivtrafikens marknadsandel per
stråk ger ytterligare en viktig input för behoven av
kollektivtrafiken och det bedöms finnas fortsatt

potential för att öka resandet med kollektivtrafik.
Främst i stråken mellan de större orterna inom
länet och över länsgräns, men också inom
kommuner och inom de större tätorterna.

Figur 16 . Kollektivtrafikens marknadsandel i prioriterade stråk i länet. Över länsgräns redovisas bara stråk med omfattande pendling. Vid beräkningen av marknadsandelen har bara tagits hänsyn till pendlingen och resandet mellan ändpunkterna (och ej från/
till mellanliggande orter). Källa: SCB:s arbetspendlingsstatistik 2018 samt Sörmlandstrafikens och Mälardalstrafiks biljettstatistik
september-november 2019.
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Jämfört med en liknande analys av
marknadsandelar 2014 kan konstateras att den
har ökat med cirka 10 procentenheter mellan
Strängnäs/Läggesta och Stockholm, Trosa/
Vagnhärad och Stockholm samt Nyköping och
Stockholm. Uppföljningen av kollektivtrafikens
marknadsandel kommer framöver få större
betydelse, då analysen av enbart påstigande
med buss och tåg kan ge en missvisande bild i ett
samhälle med ökat inslag av distansarbete.
Coronapandemins påverkan
Liksom i övriga delar av världen har pandemin
också i Sverige och Sörmland väsentligt
påverkat människornas vardag och vanor.
Transportbranschen hör till de verksamheter
som har påverkats mest: Nedstängningar,
rekommendationer och restriktioner samt
människornas rädsla för trängsel ledde i början
av 2020 till dramatiskt minskad efterfrågan på
transporttjänster. Givetvis påverkades även
Sörmlands kollektivtrafik, som mest minskade
resandet med Sörmlandstrafikens busstrafik
med cirka 50 % i april och maj 2020. Att
resandet med buss inte minskat ännu mer
kan förklaras med att den utgör stommen för
studiependlingen.

Den stora frågan i skrivande stund är hur
resandet, och därmed behoven, kommer att
utvecklas framöver. I och med att pandemin
har pågått så länge är sannolikheten stor
att den kommer att leda till bestående
beteendeförändringar, något som bekräftas av
flera rapporter som hunnit publicerats. Mycket
tyder på att resandet i alla fall inledningsvis
kommer att ligga cirka 10–30 % under precoronanivå. Det är framför allt en effekt av
ökat inslag av distansarbete (med påverkan på
pendlingsresor) och distansmöten (med påverkan
på tjänsteresor). Åtminstone på något längre sikt
ser Region Sörmland dock ett antal faktorer som
kan dämpa effekten och leda till ökat resande:
• Underliggande positiv utveckling av befolkning
och ekonomi;
• Behov av minskad klimat- och miljöpåverkan
• Kollektivtrafikens ökade betydelse för ett
jämlikt samhälle samt
• Trend till något längre pendlingsresor när
restiden inte värderas lika högt längre.
I detta trafikförsörjningsprogram har inga
väsentliga revideringar genomförts med
anledning av coronapandemin. De grundläggande
målen och strategier gäller likväl, även om
exempelvis marknadsandelens betydelse blir mer
central - ökat resande med buss eller tåg i sig är
inget självändamål.
Det är nu av stor vikt att noggrant följa
utvecklingen de närmsta åren. Eventuella
anpassningar av kollektivtrafiken till förändrade
behov kommer att konkretiseras i underliggande
dokument såsom handlingsplaner och
stråkutredningar, men under beaktande av
trafikförsörjningsprogrammets övergripande
strategier. I detta arbete är ett brett
angreppssätt viktigt, det krävs lyhördhet,
flexibilitet och kanske nya ansatser så att
kollektivtrafiken även framöver kan spela en aktiv
roll i samhällsutveckling.
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Datum

Diarienummer

2021-11-22

KS 2021/412

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

stefan.lejerdahl@kungsor.se
Utvecklingsenheten
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Rättelse av beslut gällande översyn av
kommunens skol- och landsbygdstrafik
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att upphäva tidigare beslut från den 15 november
2021 § 226 punkt 1. Kommunstyrelsen beslutar vidare att avveckla
linjebussarna 252 och 53 och ersätta dessa med upphandlade skolbussar.
Förändringen genomförs 12 december 2022.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade i 15 november 2021 §226 att ”avveckla
linjebussarna 252 och 53 och ersätta dessa med upphandlade skolbussar.
Förändringen genomförs 12 december 2022. Övriga resenärer får möjlighet
att åka med i mån av plats.”
Huvudregeln är att en kommun inte kan vara huvudman för allmän
kollektivtrafik. Enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik har regionen
och kommunerna inom ett län gemensamt ansvar för den regionala
kollektivtrafiken. Allmän kollektivtrafik innefattar regionala tåg- och
busslinjer, inomkommunal trafik och stadstrafik. Skolbussar är däremot inte
allmän kollektivtrafik och är därmed inte till för till för andra resenärer än
skolskjutsberättigade. Av den anledningen ska övriga resenär inte erbjudas
att åka med skolbussarna. Skulle övriga resenärer åka med skolbussarna kan
det räknas som allmän kollektivtrafik och då påverkar det upphandlingen av
skolbussar.
Det skulle även behövas ett avtal med Kollektivtrafikförvaltningen,
tidtabeller, resenärsinformation och hållplatser. Vidare kan inte ändringar av
körvägen genomföras med kort varsel.
Beslutet behöver därför ändras och den sista meningen stryks.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-22
KS protokoll § 226 Översyn av kommunens skol- och landsbygdstrafik

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 13

212000-2056
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Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Datum

Diarienummer

2021-11-22

KS 2021/412

Ert datum

Er beteckning

Stefan Lejerdahl
Utvecklingsstrateg

Skickas till
Stefan Lejerdahl, Lars-Erik Lindvall, Mia Nilsson, Arboga
kommun, Kollektivtrafikförvaltningen.
Ärendebeskrivning
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Dokumenttyp

Protokollsutdrag
Beslutande organ

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2021-11-15

§ 226 Översyn av kommunens skol- och
landsbygdstrafik
Diarienummer KS 2021/412

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att avveckla linjebussarna 252 och 53 och
ersätta dessa med upphandlade skolbussar. Förändringen genomförs 12
december 2022. Övriga resenärer får möjlighet att åka med i mån av plats.
2. Kommunstyrelsen beslutar att linje 49 blir avgiftsfri och att 14.50 turen
tas bort.
3. Kommunstyrelsen beslutar att nettokostnaden för linje 252 och 53 samt
intäktsjusteringar för linje 49 på totalt 697 000 kronor ska budget
omfördelas mellan kommunstyrelsens förvaltning och barn- och
utbildningsförvaltningen.
4. Kommunstyrelsen beslutar att kommunens skolskjutssamordnare får i
uppdrag att planera och upphandla de nya skolbussarna med krav på
miljöklassat bränsle.
5. Kommunstyrelsen beslutar att kommunens utvecklingsstrateg får i
uppdrag att säga upp trafikeringen av linje 252 och 53 samt meddela
Kollektivtrafikförvaltningen att linje 49 ska vara avgiftsfri från och med den
12 december 2022.

Sammanfattning
Tanken att samordna allmän kollektivtrafik och skolskjuts är bra i grunden
men då kommunen haft nuvarande trafikupplägg under många år utan att
öka allmänhetens intresse för att åka med bussarna kan dagens trafikupplägg
mer eller mindre helt liknas vid skolskjutstrafik. Linjebussarna fungerar i
praktiken som skolbussar men utan möjlighet till den flexibilitet som
skolbussarna har. Skolbussarna kan vid behov och relativt snabbt ändra
resvägen för att få med nyinflyttade skolbarn eller barn som flyttat. För att
minska antalet enskilda fordon, få med fler skolbarn på bussarna, öka
flexibiliteten på bussarnas resväg, möta ökningen av skolbarn, ta bort
administrationen med busskort och minska framtida kostnadsökningar
föreslås att linjebussarna 252 och 53 avvecklas och ersätts med upphandlade
mindre skolbussar. Linje 49 till Valskog fortsätter som linjelagd busslinje
och blir avgiftsfri för alla resenärer. För att anpassa samtliga bussars
hemresor avseende tider, antal avgångar (likabehandlingsprincipen) och för
att minska kostnaden tas 14.50 turen bort.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Beslutande organ

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2021-11-15

Skolbussarna kommer som idag att ha en tidig och en sen hemgång och
eleverna kommer inte behöva ha skolbusskort.

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden och dess presidium har informerats om
utredningen. Både presidiet och nämnden har uttalat sig positivt kring
förslaget på förändringar av linjerna 252, 53 och 49 kontra skolbusstrafik.
Förslag till beslut:
1. Kommunstyrelsen beslutar att avveckla linjebussarna 252 och 53
och ersätta dessa med upphandlade skolbussar. Förändringen
genomförs 12 december 2022.
2. Kommunstyrelsen beslutar att linje 49 blir avgiftsfri och att 14.50
turen tas bort.
3. Kommunstyrelsen beslutar att nettokostnaden för linje 252 och 53
samt intäktsjusteringar för linje 49 på totalt 697 000 kronor ska
budgetomfördelas mellan kommunstyrelsens förvaltning och barnoch utbildningsförvaltningen.
4. Kommunstyrelsen beslutar att kommunens skolskjutssamordnare får
i uppdrag att planera och upphandla de nya skolbussarna.
5. Kommunstyrelsen beslutar att kommunens utvecklingsstrateg får i
uppdrag att säga upp trafikeringen av linje 252 och 53 samt meddela
Kollektivtrafikförvaltningen att linje 49 ska vara avgiftsfri från och
med den 12 december 2022.

Överläggning
Efter avslutad överläggning finner ordförande att endast ett förslag till
beslut återstår.

Yrkanden
Madelene Fager (C) yrkar tillägg till beslutet:
i punkt 1 att "övriga får åka med i mån av plats (utan avgift)."
i punkt 4 att det ställs krav på fossilfritt bränsle i upphandling.
Petter Westlund (C) yrkar bifall till Madelene Fagers tilläggsyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2021-11-15

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Skickas till
Stefan Lejerdahl, Lars-Erik Lindvall, Mia Nilsson, Arboga kommun,
Kollektivtrafikförvaltningen.
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Beslutande organ

Kungsör Kommunstyrelsens plankommitté
Sammanträdesdatum

2021-11-16

§ 28 Samråd - Ny detaljplan för del av Borgvik
Diarienummer KS 2021/75

Beslut
Plankommittén föreslår kommunstyrelsen att besluta om att sända ut den
föreslagna plan- och genomförandebeskrivningen för ny detaljplan för
Borgvik, på samråd enligt bestämmelserna för standardförfarande. Det kan
övergå till begränsat förfarande om alla i samrådskretsen tillstyrker
detaljplanen.
Planbestämmelserna ska kompletteras med
"träfasad" i granskningshandlingarna.

Sammanfattning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av cirka 20 nya bostäder.
Den nya planen medger byggnation av bostadsbebyggelse i form av radhus,
kedjehus eller lamellhus med upp till 3 våningar.
Planförslaget innebär ingen utbyggnad av nya gator, i angöring föreslås ske
via Borgviksvägen och Kungsuddsvägen. De skyddsvärda lindar som finns
bevaras med skyddande planbestämmelse.
Bebyggelsen ska fungera som en entré för Kungsör då dessa hus blir bland
det första man ser på väg in till tätorten från norr. Ny bebyggelse bör vara
väl gestaltad och ta hänsyn till angränsande kulturmiljö.
Denna nya detaljplan handläggs med standardförfarande. Planförslaget
skickas på remiss för yttrande till Länsstyrelsen samt till kända sakägare.
Om alla i samrådskretsen tillstyrker detaljplanen så övergår man till ett
begränsat förfarande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Plankarta
Planbeskrivning

Skickas till
KS diariet
Stefan Lejerdahl
Rune Larsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Datum

Diarienummer

2021-11-09

KS 2021/75

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

Rune.larsen@kungsor.se
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Beslut om samråd - Ny detaljplan för Borgvik
1:2, 1.7, 1:8 samt del av Norra Kungsladugården
1:11 Kungsörs kommun
Förslag till beslut
Plankommittén föreslår kommunstyrelsen att besluta om att sända ut den
föreslagna plan- och genomförandebeskrivningen för ny detaljplan för
Borgvik, på samråd enligt bestämmelserna för standardförfarande. Det kan
övergå till begränsat förfarande om alla i samrådskretsen tillstyrker detaljplanen.

Sammanfattning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av cirka 20 nya bostäder.
Den nya planen medger byggnation av bostadsbebyggelse i form av radhus,
kedjehus eller lamellhus med upp till 3 våningar.
Planförslaget innebär ingen utbyggnad av nya gator, i angöring föreslås ske
via Borgviksvägen och Kungsuddsvägen. De skyddsvärda lindar som finns
bevaras med skyddande planbestämmelse.
Bebyggelsen ska fungera som en entré för Kungsör då dessa hus blir bland
det första man ser på väg in till tätorten från norr. Ny bebyggelse bör vara
väl gestaltad och ta hänsyn till angränsande kulturmiljö.
Denna nya detaljplan handläggs med standardförfarande. Planförslaget
skickas på remiss för yttrande till Länsstyrelsen samt till kända sakägare.
Om alla i samrådskretsen tillstyrker detaljplanen så övergår man till ett
begränsat förfarande.
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Detaljplan för Borgvik 1:2,
1:7, 1:8 samt del av Norra
Kungsladugården 1:11
Kungsörs kommun
(KS2021/75)
Planbeskrivning,
samrådshandling
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Inledning
Planhandlingar

-

Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning inklusive genomförandefrågor (denna
handling)
Fastighetsförteckning

Där höjder förekommer redovisas dessa i höjdsystemet RH 2000.
Bakgrund och syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för upp till 20 nya
bostäder på fastigheterna Borgvik 1:2, 1:7, 1:8 samt del av Norra
Kungsladugården 1:11.
Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. MB

Planen bedöms inte innebära att några miljökvalitetsnormer
överskrids eller vara i konflikt med några riksintressen. Planen
bedöms därför vara förenlig med innehållet i ovan nämnda
lagrum.
Planen bedöms inte innebära sådan betydande miljöpåverkan att
en miljökonsekvensbeskrivning är nödvändig, denna bedömning
delas med Länsstyrelsen Västmanlands län enligt yttrande daterat
2020-06-23.
Förfarande

Detaljplanearbetet påbörjades efter beslut av kommunstyrelsen
2016-11-28 och hanteras enligt PBL 2010:900 i dess lydelse vid
detta datum.
I framtagandet av förslag till ny detaljplan kommer
standardförfarande att tillämpas.
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Plandata

Planområdet är beläget cirka 700 meter från Kungsörs centrum,
cirka 150 meter norr om Arbogaån. Sydöst om området ligger
Kungsudden, Kungsörs kungsgård, Stallgården L2003:1571.
Planområdet har tidigare varit platsen för Borgviks hotell och
tennisbanor. Hotellet revs år 2019 och tennisbanorna är sedan
länge övergivna och igenväxta.
Planområdet ansluter till riksväg 250 som löper strax väster om
området, även Svealandsbanan ligger i nära anslutning. Mälarens
strand ligger strax öster om området, planområdet omfattas till
mindre del av strandskydd. Strandskydd gäller 100 meter från
Mälarens strandlinje samt från Arbogaån.

Karta över del av Kungsörs tätort med planområdet (röd streckad linje) i förhållande
till centrum (blå cirkel).

Tidigare ställningstaganden
Riksintressen

Planområdet omfattas av riksintresset för rörligt friluftsliv som
gäller för Mälaren och dess strandområde, bedömningen är dock
att planförslaget inte påverkar detta negativt. Riksintresse för
friluftslivet är lokaliserat längs Arbogaån strax söder om området
men bedöms inte påverkas av förslag till detaljplan.
Strandskydd

Den södra delen av planområdet ligger inom 100 meter från
Arbogaåns strandkant vid normalvattenstånd. Delar av planen
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berörs därför av strandskydd. De aktuella delarna av
strandskyddet föreslås upphävas i och med detaljplanen.

Bilden visar strandskyddet som gäller för Arbogaån. Planområdet är markerat med röd
linje.

I detaljplanen införs bestämmelse, a1, för att upphäva
strandskyddet inom kvartersmarken med hänvisning till 7 kap 18
c § punkt 1 & 2 miljöbalken;
”Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande
av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det
område som upphävandet eller dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen”
Kungsörs kommun anser att det finns särskilda skäl enligt 7 kap
18 § miljöbalken för ett upphävande.
Särskilda skäl
1. Området har redan tagits i anspråk på sådant sätt som gör att
det saknar betydelse för strandskyddets syften.
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2. Området är genom Kungsuddsvägen, Kungsudden och
Svealandsbanan väl avskilt från området närmast strandlinjen.
Motivering
Markerat område består av ianspråktagen mark för tidigare
hotellbyggnad och tennisbanor samt befintlig gatumark.
Området och fastigheterna ligger väl avskilda från strandlinjen
genom befintlig väg, Kungsuddsvägen, samt ianspråktagen mark.
Aktuellt område och fastigheter bedöms sakna uppenbara värden
för såväl det rörliga friluftslivet som för djur- och växtlivet som
strandskyddet syftar till att skydda.
Översiktsplan för Kungsörs kommun
Översiktsplan för Kungsörs kommun antogs 8 december 2014.

Området är utpekat i översiktsplanen som del av Kungsörs
tätortsområde. I översiktsplanen beskrivs det att det finns en stor
potential för komplettering, förtätning och omvandling i
Kungsörs tätort. Planområdet ligger vid det område som utgör
entrén till Kungsör där väg 250 norrifrån möter tätorten, denna
entré bör enligt översiktsplanen vara en attraktiv punkt.
Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanens
intentioner.
Program

Program för detaljplanen har bedömts inte behövas.
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Detaljplan

Gul linje visar befintlig detaljplan, röd streckad linje visar denna plans utbredning.

Gällande detaljplan medger för aktuellt område
markanvändningen ”Område för samlingslokaler och dylikt”
samt ”Idrottsändamål”.
Beslut om planläggning

Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-28 att ge ett positivt
planbesked i enlighet med ansökan. Ny detaljplan bekostas av
sökande.

Förutsättningar
Terrängförhållanden och markanvändning

Planområdet består till största delen av igenvuxen mark. På
platsen har det tidigare legat en hotellbyggnad, vilken revs 2019.
Inom planområdet har det även funnits två tennisbanor, dessa är i
dagsläget igenvuxna med gräs och sly och är därmed obrukbara
för ändamålet.
I planområdets södra del står några äldre lindar som är beväxta
med mistel.
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Flygfoto med ungefärligt planområde inom röd heldragen linje. På flygfotot syns den
numera rivna hotellbyggnaden.

Bebyggelse i omgivningarna

Planområdet är en del av Kungsörs tätort och gränsar till flertalet
fastigheter med bostadsbebyggelse. Direkt öster och norr om
planområdet finns villabebyggelse. Ytterligare norrut ligger
Kungsörstorps Hotell och konferensanläggning. Sydöst om
planområdet ligger Kungsudden och platsen för den gamla
borggården.
Geotekniska frågor

Borgvik ligger på krönet av Jägaråsen. Åsen består av
isälvssediment omgiven av postglacial sand-finsand, i sin tur
omgiven av silt.
I och med att platsen tidigare varit bebyggd bedöms en enklare
geoteknisk undersökning inför startbesked vara tillräckligt.
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Bilden visar det ungefärliga planområdet markerad med svart linje på SGU:s
jordartskarta. Grön yta är isälvssediment, orange yta är postglacial finsand och
grönprickad linje visar krönet på isälvsavlagringen.

Kulturmiljö

Sydöst om planområdet ligger Kungsudden, här finns rester från
den kungsgård som har anor från 1500-talet. Stora delar av
kungsgården har förstörts efter bränder och endast en byggnad
finns kvar, denna förvaltas idag av Kungsörs hembygdsförening.
Kungsudden finns med i kommunens kulturminnesvårdsprogram.
Fornlämningar

Kungsörs kungsgård, Stallgården är också ett
fornlämningsområde och finns registrerat i kulturminnesregistret
som L2003:1571 (RAÄ-nr Kungs-Barkarö 2:1). Delar av
planområdet ligger inom fornlämningsområdet.

Fornlämning L2003:1570, området är markerat med röd pil.
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I och med planarbetet har en arkeologisk förundersökning utförts
(Arkeologgruppen AB 2020). Förundersökningen inom
fornlämningsområdet för L2003:1571 resulterade i lämningar
från en grundmur, en syllstensgrund, ett fundament,
avfallsgropar, brukningslager, odlingslager och
utfyllnadsmaterial. Lämningarna har utifrån fynd daterats till
perioden 1600–1800-tal, vilket representerar tiden då denna del
av kungsgården var i bruk.
Genom arkivstudier och rektifierade historiska kartor över
området har grundmuren kunnat identifieras tillhöra det kungliga
beridarhuset, grundmuren hittas i planområdets nordöstra del
strax öster om hotellets tidigare placering. Även de gropar och
övriga konstruktioner som påträffats tolkas ha ingått i stallstatens
gårdsmiljö. Äldre brukningslager har kunnat kopplas samman
med konstruktionerna. I vissa områden överlagras de av
odlingslager, vilka kan antas representera tiden efter att
kungsgården tagits ur bruk. På häradsekonomiska kartan från år
1905 beskrivs att området nyttjas för trädgårdsodling och
boskapsskötsel.
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Ett plangenomförande förutsätter att den berörda fornlämningen
kan avvecklas. För detta måste alltså tillstånd från länsstyrelsen
inhämtas. Som villkor för tillstånd kommer länsstyrelsen att ställa
krav på särskild undersökning enligt 2 kap. 13 §
kulturminneslagen, s.k. slutundersökning för att dokumentera
fornlämningen och ta tillvara fynd. Detta betyder att inga
markarbeten får påbörjas inom fornlämningsområdet innan den
särskilda undersökningen utförts och länsstyrelsen lämnat
tillstånd enligt kulturminneslagen.
Kulturmiljölag SFS 1988:950
2 kap. Fornminnen
Skydd, vård och undersökning av fornlämning och plats där
fornfynd påträffats
6 § Det är förbjudet att utan tillstånd enligt detta kapitel rubba, ta
bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller
på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. Lag (2013:548).
Ingrepp i fornlämning
10 § Den som avser att uppföra en byggnad eller en anläggning
eller genomföra ett annat arbetsföretag bör i god tid genom att
inhämta information från länsstyrelsen ta reda på om någon
fornlämning kan beröras av företaget och i så fall snarast
samråda med länsstyrelsen.
Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete,
ska arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs.
Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet till
länsstyrelsen. Lag (2013:548).
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Förordat område för slutundersökning inom skrafferat område. (Arkeologgruppen
2020)

Söder om förundersökningsområdet ligger Kungsudden och
platsen för borggården. Borggården har under omgångar varit
föremål för arkeologiska undersökningar. Sammanlagt har sex
husgrunder undersökts och grunderna ligger idag synliga kring
Kungsudden.
Naturvärden

Under inventering av fastigheterna påträffades fyra lindar,
samtliga med bestånd av mistel. Två av lindarna hade en
diameter som överskred 1 meter, vilket gör att de klassas som
särskilt skyddsvärda. Dessa två hade tjugotalet mistelbestånd
vardera, de andra två träden något färre. Eftersom lindarna har
mistlar i sig får de inte fällas utan dispens.
De fyra lindarna bevaras i planförslaget genom en
skyddsbestämmelse. Under byggtiden bör ett tillräckligt stort
område för att inte skada trädens rotsystem hägnas in och fredas
från alla typer av omfattande grävarbeten (till exempel schakt för
olika typer av ledningar), transporter med tunga maskiner eller
upplag av byggmaterial och schaktmassor.
En inventering av invasiva arter har utförts inom planområdet,
inga reglerade invasiva arter hittades på platsen.
Gator och trafik

Planområdet angörs från riksväg 250 via lokalgatorna
Kungsuddsvägen och Borgviksvägen. Trafikflödena på
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lokalgatorna är låga men viss trafik förekommer till och från
Kungsudden samt Kungsörstorps hotell & konferens.
Riksväg 250 är entrén in till Kungsör från norr och kopplar ihop
Kungsör med Köping. Vägen är vältrafikerad och
årsdygnsmedelvärdet är 5900. Även tung trafik är vanligt
förekommande på vägen, andelen är ungefär 11%. Väg 250 är
också primärled för farligt gods. På den delen av vägen som
ligger i anslutning till planområdet är hastighetsbegränsningen 50
km/h. Längs med vägen finns gångbana som leder in till
Kungsörs centrala delar.
Strax söder om planområdet går järnvägen, Svealandsbanan, även
här sker transporter av farligt gods.
Under granskningsskedet kommer risker kopplat till transport av
farligt gods att undersökas vidare.
Buller

Vid den sydvästra delen av fastighet Borgvik 1:7 beräknas
dygnsekvivalent ljudnivå till 65–70 dBA, inom övriga delar
beräknas dygnsekvivalent ljudnivå till 55–65 dBA. Det innebär
att riktvärdet om 60 dBA kan förväntas överskridas vid fasader
som vetter mot väg 250 och järnvägsspåret. I det sydvästra hörnet
av Borgvik 1:7 kan även riktvärdet 65 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå överskridas, vilket gäller för lägenheter ≤ 35 m2.

Dygnsekvivalent ljudnivå 2 meter ovan mark (Structor Akustik AB, 2021).
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Markföroreningar

Inom planområdet har det legat två tennisbanor, dessa har varit
belagda med kolstybb som kan innehålla arsenik. Kolstybben har
nu samlats i högar som ligger ut mot parkeringen i planområdets
södra del. Innan exploatering kan ske måste de tidigare
tennisbanorna och högarna med kolstybb undersökas.
En översiktlig markundersökning samt förenklad riskbedömning
har tagits fram för fastigheten Borgvik 1:8 (Structor 2018-04-04).
I samband med provtagningen grävdes 9 stycken provgropar till
som mest 1,5 meters djup. Ingen djupare provtagning bedömdes
nödvändig då inga tecken på förorening upptäcktes i samband
med provtagningen.
Förhöjda halter av metaller eller oljeföroreningar har inte
identifierats vid någon annan provpunkt än SM:9, se figur nedan.
I prov taget på 0,5-1,0 meters djup analyserades halter av
kvicksilver överstigande riktvärden för mindre känslig
markanvändning samt kadmium och bly överstigande
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig
markanvändning. De höga halterna visades inte i samband med
fältanalys med XRF. Massorna bedöms inte vara förorenade
under 1 meters djup under marknivån. Den identifierade
föroreningen bedöms även vara lokal då förhöjda halter ej har
analyserats i övriga provtagningspunkter.
Förhöjda halter av metaller eller oljeföroreningar har inte
identifierats vid någon annan provpunkt. Utifrån uttagna prover
på jord bedöms inget behov av riskreduktion föreligga utifrån
exponeringsrisker eller risker för omgivande miljö inom övriga
delar av fastigheten.
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Provtagningsplan (Structor 2018-04-04). I provgrop SM:9, i röd cirkel, överstiger
Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKN)
gällande kvicksilver. Även Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig
markanvändning (KM) gällande kadmium och bly överstigs.

Troligtvis har oljepanna varit placerad i den rivna
hotellbyggnadens källare, med möjlig påfyllning utifrån. Inför
provtagningen fanns misstankar om risk för oljeläckage vid
påfyllnadsplatsen för eldningsolja. Vid platsbesök syntes inget
utvändigt påfyllnadsställe för olja och i samband med utförd
provtagning syntes inte några tecken på oljeförorening.
Det bedöms möjligt att åtgärda de föroreningar som lokaliserats
och marken bedöms lämplig för bostadsändamål.
Radon

Planområdet ligger inom ett område där uranhalten är 62 Bq/kg.
Alla byggnader ska byggas radonsäkert.
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Hydrologiska förhållanden

Jägaråsen är ett grundvattenmagasin i jordlager. Vid aktuellt
område är grundvattnets strömningsriktning mot Arbogaån.

SGU:s kartering över grundvattenmagasin

Miljökvalitetsnormer för vatten

Enligt VISS (vatteninformationssystem Sverige) avrinner
planområdet till Mälaren-Galten.
Mälaren-Galten har otillfredsställande ekologisk status och
uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Miljökvalitetsnormer som
ska uppnås för ytvattenförekomsten är god ekologisk status 2027
och god kemisk ytvattenstatus 2027.
Dagvattenstrategi

Kungsörs kommuns dagvattenpolicy ska styra hur arbetet med
dagvatten i kommunen ska ske inom sammanhållen bebyggelse
samt planlagt område. I policyn anges bland annat att:
•

•

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska
eftersträvas vid nyplanering, avrinning från en tomt eller
markområde bör inte öka efter exploatering.
Allt dagvatten som har låga eller måttliga
föroreningshalter bör infiltreras eller fördröjas.

Teknisk försörjning

Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för VA
och förväntas kunna anslutas till det kommunala dagvattennätet
vid anslutningspunkt i angränsande gata, alternativt vid
anslutningspunkt öster om planområdet. Kapaciteten på
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ledningsnätet bedöms som tillräckligt för tillkommande
exploatering.
Elförsörjning

Planområdet förväntas anslutas till befintligt elnät.

Planförslag
Bebyggelse

Planen möjliggör en exploatering av cirka 20 bostäder med en
högsta nockhöjd på 9 meter. Föreslagen bebyggelse är i 2
våningar, detaljplanen görs dock flexibel och ytterligare en
våning är möjlig.
Grundläggning förväntas kunna ske med platta på mark. En
enklare teknisk undersökning ska ske innan startbesked kan ges.
Bebyggelsen ska fungera som en entré för Kungsör utmed väg
250. Dessa hus blir bland det första man ser på väg in till tätorten
från norr, ny bebyggelse bör därför vara väl gestaltad. Den bör
också ta hänsyn till angränsande kulturmiljö. Utöver takvinkel så
regleras inte bebyggelsens utformning i detaljplanen, på detta sätt
möjliggörs det för kreativa lösningar av god arkitektonisk
kvalitet. Inspirationsbilder följer nedan.

Illustrationsplan över föreslagen bebyggelse (Carlstedt Ark.)
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Inspirationsbilder för ny bebyggelse. Överst vänster; Granlöparen i Kungälv, Ekeblad
Bostad. Överst höger; Skogsgungan i Valsjöskogen, Blooc. Mitten vänster;
Torparlyckan i Steninge slottsby, Bonava. Mitten höger; Urban Village i Steninge
slottsby, Boosta living. Nederst vänster; Kungsgatan 5 i Nora, KBB Fastigheter.
Nederst höger; Kvarteret Tvärpilen Kivik.

Grönytor

De skyddsvärda lindar som står på platsen ska bevaras. Alla
lindar innehåller mistel, de får därför inte fällas utan dispens från
Länsstyrelsen. Detta regleras med planbestämmelse n1 – Träd får
inte fällas annat än av säkerhets- eller naturvårdsskäl.
Schaktning och anläggning får ej påverka träden inklusive dess
rotsystem.
Gator och trafik

Planförslaget innebär ingen utbyggnad av nya gator. I anslutning
till Borgviksvägen i norr och Kungsuddsvägen i söder föreslås
parkeringar anläggas från vilka bostäderna angörs. För att skapa
utfarter med god sikt får inte byggnader placeras för nära
vägområdet, detta regleras genom prickmark. För att bibehålla en
trafiksäker anslutning till/från väg 250 bör inga nya utfarter
skapas mot den del av Kungsuddsvägen som angränsar området i
väster. Det är också önskvärt att den befintliga trappa som finns i
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områdets västra del sparas och inte kommer i konflikt med nya
utfarter.
Dagvatten

Projektering av planområdet ska ske på ett sådant sätt att det är
möjligt att omhänderta dagvatten lokalt, dagvatten från
planområdet får inte belasta angränsande fastigheter.
Enligt genomför dagvattenutredning (AFRY, 2020) behöver cirka
19 m3 (20-årsregn) och 22 m3 (100-årsregn) fördröjas inom
området innan anslutning till kommunalt ledningsnät eller utsläpp
till recipient sker, på så sätt ökar inte flödet från området efter
exploatering. Dagvattnet föreslås efter exploatering ledas från tak
och markytor till växtbäddar som fördröjer och renar dagvattnet,
det föreslås även att parkeringsytor inom området anläggs med
genomsläpplig beläggning. Exakt utformning, placering och
dimensionering av dagvattenanläggningar behöver fastställas i ett
senare skede när slutgiltig utformning av bebyggelse inom
planområdet är bestämd. För utförligare beskrivning och förslag
på åtgärder hänvisas till dagvattenutredning.
Planbestämmelser

Kvartersmark
B – Bostäder
Bebyggandets omfattning
e1 – Största byggnadsarea är 1700 m2 för egenskapsområde
Byggnad får inte uppföras
Endast komplementbyggnad får uppföras
Utformning
f1 – Endast radhus, kedjehus eller flerbostadshus utfört som
lamellhus

Högsta nockhöjd i meter
Takvinkeln får vara mellan de angivna gradtalen
Utförande
b1 – Byggnader ska utföras radonsäkert
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Markens anordnande och vegetation
n1 – Träden får inte fällas av annat än säkerhets- eller
naturvårdsskäl. Schaktning och anläggning får ej påverka träden
inklusive dess rotsystem.
Skydd mot störningar
Trafikbuller
Bostäder ska utformas så att minst hälften av boningsrummen i
varje lägenhet får högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå
(frifältsvärde) utanför fönster.
Minst en uteplats (som kan vara gemensam) i anslutning till
byggnaden ska ha högst 50dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA
maximal ljudnivå.
Övrigt
a1 – Strandskyddet upphävs för kvartersmark

Konsekvenser
Undersökning om betydande miljöpåverkan

Planförslaget bedöms inte ge upphov till betydande
miljöpåverkan vilket innebär att en miljöbedömning med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte kommer att
göras.
Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan.
Dagvatten/Skyfall

Dagvatten ska renas och fördröjas inom planområdet.
Fastighetsägare ansvarar för skötsel av de system som planeras
för dagvattenhanteringen inom planområdet.
Vid kraftigare regn finns en risk att vattnet inte kan avledas
tillräckligt snabbt via dagvattensystemet på fastigheten. Marken
bör höjdsättas så att vattnet avrinner från byggnaderna mot
områden som kan översvämmas utan skador på byggnader.
Påverkan på vatten

Genomförandet av planförslaget får inte medföra en ökning av
föroreningshalterna i recipienten Mälaren. Reningen ska utgå från
miljökvalitetsnormerna samt recipientens behov.
Det är alltid den som är ansvarig för att en förorening uppstår
som är ansvarig för att dagvattnet renas. Kommunen ansvarar för
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att dagvattnet som når recipienten via det kommunala
ledningsnätet är tillräckligt rent men det är ägare till respektive
fastighet som är kopplad till det kommunala ledningsnätet som
ansvarar för att föroreningar från fastigheten inte når kommunens
nät eller recipienten.
Landskapsbild/stadsbild

Planområdet karaktäriseras idag av mark som inte är tillgänglig
för allmänheten. Inom området finns platsen för en riven
hotellbyggnad samt två igenvuxna tennisbanor.
Bostadsbebyggelse på platsen innebär att området blir mer
tillgängligt.
De föreslagna husen har en högsta byggnadshöjd på 9 meter. I
närheten av planområdet finns befintlig bebyggelse och tillskottet
bedöms inte förändra stadsbilden nämnvärt.
Genom sin placering invid väg 250, på platsen för det rivna
hotellet, fungerar den nya bebyggelsen som en entré till Kungsörs
tätort.
Kulturmiljö

Förslaget bedöms inte ha negativ påverkan på kulturmiljön i
området. Bebyggelsens skala hålls låg för att inte dominera
intrycket över Kungsudden. Den nya bebyggelsen ska utföras
med takvinkel mellan 15–45 grader vilket även det knyter an till
omgivande bebyggelse. Gestaltningen styrs inte i detaljplanen,
detta möjliggör för kreativa lösningar och kan också medföra en
god anknytning till angränsande kulturmiljö. Kommunen gör
bedömningen att planen kan berika området genom välritade
byggnader med klassiska inslag.
Buller från trafik

Om den dygnsekvivalenta ljudnivån är över 65 dBA vid fasad
behöver samtliga lägenheter planeras så att hälften av
bostadsrummen vetter mot ljuddämpad sida (högst 55 dBA
dygnsekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå nattetid). Den
maximala ljudnivån nattetid är hög på alla tre fastigheter, upp
mot 85 dBA.
Riktvärden för dygnsekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå
överskrids inom vissa delar av planområdet med föreslagen
bebyggelse. Med tekniska åtgärder kan riktvärden klaras. Förslag
på dessa visas nedan.
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Med en bullerskärm (magentafärgad linje) som är minst 6,5 meter hög klaras
riktvärdena vid fasaden som vetter mot gård mellan byggnaderna. Här visas den
maximala ljudnivån nattetid då det är den som är dimensionerande (Structor Akustik
AB, 2021).

Med inglasning av altan/balkong (magentafärgade linjer) till 75% i två våningsplan
klaras riktvärdena, och tyst sida kan skapas. Bilden visar den maximala ljudnivån
nattetid (Structor Akustik AB, 2021).

För att tillskapa ljuddämpade sidor kan byggnader också placeras
så att buller från väg- och spårtrafik avskärmas, till exempel i
vinkel, med fasader parallellt med väg 250 och spåret.
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Exempel på alternativ placering av byggnader för att skärma av och tillskapa
ljuddämpade sidor mot norr. Bilden visar maximal ljudnivå nattetid vid fasad (Structor
Akustik AB, 2021).

Barnperspektiv

Det är viktigt att beakta trafiksäkerheten så att inte utfarter eller
trafikrörelser utgör ett hot för lekande barn. Tillgången till
gångvägar in till centrala Kungsör ses som positivt för barn och
ungas självständiga rörelse. Inom planområdet blir det också
möjligt att utforma lekytor på den gård som skapas mellan
huslängorna. Detta ses som positivt ur ett barnperspektiv,
framförallt för de yngsta barnen som inte har samma möjlighet att
röra sig långt från bostaden för lek på egen hand.
Elförsörjning

Befintlig transformatorstation klarar troligtvis inte tillkommande
bebyggelse, antingen ersätts befintlig station med en större på
intilliggande plats eller så behöver elnätet kompletteras med en
ny station som placeras i närheten av tänkt exploatering. Även
lågspänningsnätet kan behöva förstärkas innan anslutning kan
ske.

Genomförande
Ansvarsfördelning

Anslutningspunkt för VA finns i gata, fastighetsägare ansvarar
för anslutning och utbyggnad av ledningar inom kvartersmark.
Fastighetsägare ansvarar för övrig utbyggnad inom kvartersmark.
Huvudmannaskap

All mark inom planen är kvartersmark.
Ekonomiska frågor

Detaljplanens framtagande bekostas av sökande.
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Kostnader för anslutning till el- och telenät uttages separat av
respektive ledningshavare.
Fastighetsrättsliga frågor

Delar av fastigheten Norra Kungsladugården 1:11 förs över till
fastigheterna Borgvik 1:7 och 1:8. Ansökan för
lantmäteriförrättning görs och bekostas av exploatör.
Tekniska frågor

Detaljplanen redogör inte för en specifik värmekälla. Kommunen
eftersträvar uppvärmning med förnybara energislag, en minskad
energianvändning för uppvärmning av byggnader är en viktig del
i arbetet för långsiktig hållbarhet.
Flytt av eventuella ledningar bekostas av exploatör, kontakt ska i
sådant fall ske med Mälarenergi i tidigt stadie för utredning om
flytt.
Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år efter det att planen vunnit laga kraft.
Tidplan

Preliminär tidplan
Planuppdrag, februari 2019
Samråd, 4:e kvartalet 2021
Granskning, 1:a kvartalet 2022
Antagande, 2:a kvartalet 2022
Medverkande
Planhandlingarna är upprättade av planarkitekterna Kristofer
Agdahl, Kungsörs kommunteknik AB och Gustav Carlsbrand,
Ramboll Sverige AB.

Rune Larsen
Teknisk chef

Kristofer Agdahl / Gustav Carlsbrand
Planarkitekter, Kungsörs
kommunteknik AB och Ramboll
Sverige AB
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§ 25 Planbesked - Klämsbo
Diarienummer KS 2021/417

Beslut
Plankommitténs förslag: Kommunstyrelsen beslutar att ge Kungsörs
KommunTeknik AB ett positivt planbesked i enlighet med ansökan, och att
den nya detaljplanen bekostas av sökande.

Sammanfattning
Ändamålet med planläggning är att möjliggöra för lantlig boende i
Klämsbo, strax norr om Kungsörs Ridklubb. Det har i dagsläget avstyckats
fyra tomter i det föreslagna områdets norra del, storleken på dessa är cirka
2000m2 – 2700m2. Genom att planlägga området möjliggörs det för cirka
12 fler tomter av samma storlek. Framdragning av VA till området är
förberett.
Planen är tänkt att medge för ett friliggande enbostadshus på en våning med
inredd vind per tomt. Tänkt högsta tillåtna byggarea per fastighet är runt
200-250m2. Då området även i fortsättningen ska vara av lantlig karaktär
föreslås en begränsning av mark som får hårdgöras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Skickas till
Rune Larsen
Kristofer Agdahl
Lisa Asu Ahlin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Datum

Diarienummer

2021-10-21

KS 2021/417

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

rune.larsen@kungsor.se

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förvaltning

Planbesked - Klämsbo
Förslag till beslut
Plankommitténs förslag: Kommunstyrelsen beslutar att ge Kungsörs
KommunTeknik AB ett positivt planbesked i enlighet med ansökan, och att
den nya detaljplanen bekostas av sökande

Sammanfattning
Ändamålet med planläggning är att möjliggöra för lantlig boende i Klämsbo, strax
norr om Kungsörs Ridklubb. Det har i dagsläget avstyckats fyra tomter i det
föreslagna områdets norra del, storleken på dessa är cirka 2000m2 – 2700m2.
Genom att planlägga området möjliggörs det för cirka 12 fler tomter på samma
storlek. Framdragning av VA till området är redan på gång.
Planen är tänkt att medge för ett friliggande enbostadshus på en våning med
inredd vind per tomt. Tänkt högsta tillåtna byggarea per fastighet är runt 200250m2. Då området även i fortsättningen ska vara av lantlig karaktär föreslås en
begränsning av mark som får hårdgöras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Rune Larsen
Teknisk chef

Skickas till
Rune Larsen
Kristofer Agdahl
Lisa Asu Ahlin

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 68

212000-2056
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Datum

Diarienummer

2021-10-21

KS 2021/417

Ert datum

Er beteckning

Ärendebeskrivning

Begäran om planbesked Klämsbo

2021-11-04

Ändamålet med planläggning är att möjliggöra för lantlig boende i Klämsbo, strax
norr om Kungsörs Ridklubb. Det har i dagsläget avstyckats fyra tomter i det
föreslagna områdets norra del, storleken på dessa är cirka 2000m2 – 2700m2.
Genom att planlägga området möjliggörs det för cirka 12 fler tomter på samma
storlek. Framdragning av VA till området är redan på gång.
Planen är tänkt att medge för ett friliggande enbostadshus på en våning med
inredd vind per tomt. Tänkt högsta tillåtna byggarea per fastighet är runt 200250m2. Då området även i fortsättningen ska vara av lantlig karaktär föreslås en
begränsning av mark som får hårdgöras.
Området är inte utpekat för bostadsändamål i översiktsplanen, generösa tomter i
lantlig miljö där intressenter kan bygga eget hus på friköpt tomt är dock
efterfrågade och därför ses denna plan som en angelägenhet. Då planen inte har
fullt stöd i översiktsplanen föreslås planarbetet att ske med utökat förfarande.
Området ingår i Naturvårdsplan för Västmanlands län (2015) Lockmoraskogen.
Aktuellt område ligger dock i utkanten av detta och vid en första bedömning är
området inte av stor betydelse för naturmiljön då den i dagsläget mest består av
avverkad skog och sly. I planarbetet kan en naturvårdsinventering och
dagvattenutredning komma att bli aktuella. Områdets östra delar är klassificerade
som jordbruksmark enligt Länsstyrelsens Web GIS, dock brukas marken som hage
och inte åker. Bedömningen är att fler bostäder i området väger tyngre än
betesmark, majoriteten av området för jordbruksmark kommer dessutom att
sparas med föreslaget planområde.
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Er beteckning
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§ 24 Planbesked - Fiskdammen/Romantica
Diarienummer KS 2021/385

Beslut
Plankommitténs förslag: Kommunstyrelsen beslutar att ge Leden Shamoon,
Romantica ett positivt planbesked i enlighet med ansökan, och att den nya
detaljplanen bekostas av sökande.

Sammanfattning
Förfrågan gäller att bebygga Fiskdammen med flerbostadshus med
tillhörande innergård samt verksamhet. Idag bedrivs en handelsträdgård i
berört område, där verksamheten planerar fortsätta till viss del i nya planen.
I det nya flerbostadshuset kan det finnas utrymme för verksamhet i
bottenplan. Således bör i den nya planen finnas rätt till både bostäder och
verksamhet och beaktning för en högre våningshöjd i bottenplan.
Flerbostadshusets omfattning innehåller 3 våningar med uppskattat antal
lägenheter om ca 15 st samt verksamhet i bottenplan. Syftet är att bidra till
fler attraktiva bostäder, som ger området en mer varierad och levande
karaktär. Parkeringsplatser som ligger norrut inom fastigheten planeras att
behållas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Begäran om planbesked - Fiskdammen 8
Förslag Fiskdammen 8_planbesked

Skickas till
Utvecklingsenheten
Teknisk chef
Lisa Asu Ahlin
Leden Shamoon, info@romantica.se

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

1 (1)

Sida 189 (209)

2021-10-28

Begäran om planbesked för DP 1, Detaljplan för Norra delen av Kv.
Fiskdammen mm.
Förfrågan gäller att bebygga Fiskdammen med flerbostadshus med tillhörande innergård
samt verksamhet. Idag bedrivs en handelsträdgård i berört område, där verksamheten
planerar fortsätta till viss del i nya planen. I det nya flerbostadshuset kan det finnas utrymme
för verksamhet i bottenplan. Således bör i den nya planen finnas rätt till både bostäder och
verksamhet och beaktning för en högre våningshöjd i bottenplan.
Flerbostadshusets omfattning innehåller 3 våningar med uppskattat antal lägenheter om ca
15 st samt verksamhet i bottenplan. Syftet är att bidra till fler attraktiva bostäder, som ger
området en mer varierad och levande karaktär. Parkeringsplatser som ligger norrut inom
fastigheten planeras att behållas.

Utsnitt ur kartmaterial Eniro – Fastigheten Fiskdammen 8 rödmarkerad.

Med vänliga hälsningar
Leden Shamoon

Sida 190 (209)

Befintlig karaktär i området är ett lummigt villaområde med blandade stilar, främst bestående av sadeltaksbebyggelse och
varierade fasadmaterial. I närmaste omgivning ser man främst tegel och gul-röd-bruna kulörer.
I ett nytt tillägg till platsen, föreslås att plocka upp en del av kulörpaletten i detaljer som låter det nya bostadshuset passa in
i befintligt område men med i ett modernt tillägg. Ett nytt bostadshus i tre våningar kan förstärka den småskaliga och sammanhållna karaktären i området.

BEFINTLIG KARAKTÄR

2021-10-26

Sida 191 (209)

Ett konceptförslag skulle vara att blanda puts-med trädetalajer i kulörer som smälter in i befintligt område. T.ex skulle en neutral kulör ihop med accenturfärger som finns i området kunna ge en fin karaktär till den nya bebyggelsen. Ljus neutral puts,
med varma, t.ex. röda eller gula, detaljer samt lutande tegeltak med möjlighet till inredd vind.
Se referenser till höger för en bild av föreslagen karaktär.

EXEMPEL MATERIALFÖRSLAG

2021-10-26

Sida 192 (209)

Förslag rak byggnadsvolym

Parkeringsplatsen i norr behålls på samma sätt medan den övriga totmen kan användas till bostadsbebyggelse med vistelseyta för boende, yta för butik i anslutning till
verksamheten i bottenplan och inlastningsya.
Detta koncept ger ca 14 st lägenheter på plan 2 och 3, och eventuellt 2 st lägenheter
i bottenplan. En butiksyta skulle kunna inrymmas i den norra gaveln, nära parkering
och inlastningszon.
Detta är ett exempel på utformning, vidare utredning behövs.

Rosamarkerad, möjlig butiksyta

SKISSFÖRSLAG FISKDAMMEN 8

2021-10-26

Sida 193 (209)

Runnavägen vy norrifrån

Flygperspektiv sydöst

Runnavägen vy söderifrån

VOLYMSTUDIE

2021-10-26

Sida 194 (209)
KL 09

KL 12

KL 15

20 MARS

20 JUNI

20 OKTOBER

ENKEL SOLSTUDIE

2021-10-26

Sida 195 (209)

Förslag vinklad byggnadsvolym

Parkeringsplatsen i norr behålls på samma sätt medan den övriga totmen kan användas till bostadsbebyggelse med vistelseyta för boende, yta för butik i anslutning till
verksamheten i bottenplan och inlastningsya.
Detta koncept ger ca 14 st lägenheter på plan 2 och 3, och 1-2 st lägenheter i bottenplan. En butiksyta skulle kunna inrymmas i mitten av huskroppen, i vinkeln.
Detta är ett exempel på utformning, vidare utredning behövs.

Rosamarkerad, möjlig butiksyta

SKISSFÖRSLAG FISKDAMMEN 8

2021-10-26

Sida 196 (209)

Runnavägen vy norrifrån

Flygperspektiv sydöst

Runnavägen vy söderifrån

VOLYMSTUDIE

2021-10-26

Sida 197 (209)
KL 09

KL 12

KL 15

20 MARS

20 JUNI

20 OKTOBER

ENKEL SOLSTUDIE

2021-10-26

Sida 198 (209)
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Datum

Diarienummer

2021-11-04

KS 2021/385

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

rune.larsen@kungsor.se

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förvaltning

Planbesked - Fiskdammen 8 (Romantica)
Förslag till beslut
Plankommitténs förslag: Kommunstyrelsen beslutar att ge Leden Shamoon,
Romantica ett positivt planbesked i enlighet med ansökan, och att den nya
detaljplanen bekostas av sökande.

Sammanfattning
Förfrågan gäller att bebygga Fiskdammen med flerbostadshus med
tillhörande innergård samt verksamhet. Idag bedrivs en handelsträdgård i
berört område, där verksamheten planerar fortsätta till viss del i nya planen.
I det nya flerbostadshuset kan det finnas utrymme för verksamhet i
bottenplan. Således bör i den nya planen finnas rätt till både bostäder och
verksamhet och beaktning för en högre våningshöjd i bottenplan.
Flerbostadshusets omfattning innehåller 3 våningar med uppskattat antal
lägenheter om ca 15 st samt verksamhet i bottenplan. Syftet är att bidra till
fler attraktiva bostäder, som ger området en mer varierad och levande
karaktär. Parkeringsplatser som ligger norrut inom fastigheten planeras att
behållas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Begäran om planbesked - Fiskdammen 8
Förslag Fiskdammen 8_planbesked

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Rune Larsen
Teknisk chef

Skickas till
Utvecklingsenheten
Teknisk chef
Lisa Asu Ahlin
Leden Shamoon, info@romantica.se

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 68

212000-2056
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Datum

Diarienummer

Ert datum

Er beteckning

2021-12-06

Vår handläggare

KS 2021/553

Adressat

josephine.hardin@kungsor.se
Kansliet
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Gåva till Kungsörs kommuns medarbetare
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utdela en gåva till ett värde av 500 kronor till
medarbetare i Kungsörs kommun och dess bolag.
Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden för gåvorna till medarbetare i
Kungsörs kommun och dess bolag ska belasta kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera medel från KS-oförutsett till
kommunstyrelsen för att finansiera kostnaden för gratifikationen. Medlen
återförs till KS-oförutsett inför budget 2022.
Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomichefen i uppdrag att ombudgetera
utifrån antalet utdelade gratifikationer dock max upp till 500 000 kronor.

Sammanfattning

Även under 2021 har det varit en turbulent tid och allt det som vi tidigare
tagit som normalt har fått omvärderats utifrån den Coronapandemi världen
befinner sig i just nu. Kungsörs kommun har i likhet med övriga kommuner
i Sverige blivit drabbade av Coronapandemin. Belastningen på kommunens
medarbetare har varit tuff tidvis. För att ge en uppmuntran till Kungsörs
kommuns medarbetare föreslås en gåva.
Alla tillsvidareanställda medarbetare och medarbetare anställda med
månadslön minst tre månader under perioden september-december eller
medarbetare som arbetat motsvarande minst tre månader och minst 50 % i
omfattning under perioden får en gåva. Gåvan utgör ett presentkort
motsvarande 500 kronor.
Förslaget är framskrivet av kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson
(S) i samråd med övriga i kommunen verksamma partier.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-06

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

Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse
Datum

Diarienummer

Ert datum

Er beteckning

2021-12-06

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Skickas till
Ekonomichef
HR-chef

2 (2)

Josephine Härdin
Kanslichef

KS 2021/553
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Datum

Diarienummer

2021-11-19

KS 2021/49

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

anne.pettersson@kungsor.se
Kansliet
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Meddelanden - Delegationsbeslut 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelandena till handlingarna.

Sammanfattning
Fritidschef Mikael Nilsson beslutar med stöd av gällande
delegationsordning på kommunstyrelsens vägnar betala ut 31 000 kronor till
Kungsörs film- och teaterförening efter att ha genomfört arrangemanget
berättarfestival. Dnr KS 2021/205
Fritidschef Mikael Nilsson beslutar med stöd av gällande
delegationsordning betala ut skötselbidrag till Kungsörs Ridklubb 80 000
kronor och Valskog Idrottsklubb på 25 000 kronor för året 2021. Dnr KS
2021/236

Anne Pettersson
Registrator

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227- 60 02 17

212000-2056
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Datum

Diarienummer

2021-11-04

KS 2020/467

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

anne.pettersson@kungsor.se
Kansliet
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Meddelanden - Avtal 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning
Avtal som undertecknats efter föregående sammanträde i kommunstyrelsen.



Överenskommelse med Elite sängar syftar till att undvika framtida
meningsskiljaktigheter kopplat till respektive logotyper och dess
likheter med varandra. Dnr KS 2021/495
Avtal med Formpipe - W3D3 OnDemand (molntjänster). Dnr KS
2021/548

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Anne Pettersson
Registrator/Administrativ assistent

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227- 60 02 17

212000-2056
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Datum

Diarienummer

2021-11-04

KS 2020/459

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

anne.pettersson@kungsor.se
Kansliet
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Meddelanden - Sveriges Kommuners och
Regioners cirkulär 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelande till handlingarna.

Sammanfattning
Sveriges kommuners och regioners redovisade cirkulär som kommit in efter
föregående sammanträde till kommunstyrelsen.
21:38 Den nya visselblåsarlagen
21:39 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SOL år
2022
21:40 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och
vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2022
21:41 Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner
LSS år 2022
21:42: Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning,
intjänad pensionsrätt 1997-12-31 samt förmånsbestämda pensioner enligt
PFA och KAP-KL under 2022
Reviderat cirkulär 21:41 - Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och
kontaktpersoner LSS år 2022
21:43 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i
bostadsrättsform
21:44 Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser –
BEA 20
21:45 Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning –
BAL 20

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227- 60 02 17

212000-2056
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Claes-Urban Boström
Kommundirektör
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KS 2020/459

Ert datum
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Anne Pettersson
Registrator/Administrativ assistent
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Datum
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2021-11-08

KS 2020/462

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

anne.pettersson@kungsor.se
Kansliet
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Meddelanden - Synpunkter 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning
Synpunkter som kommit in efter föregående sammanträde till
kommunstyrelsen



Utveckling av gästhamnen. Dnr KS 2021/498
Farthinder till Bergsgatan i Valskog. Dnr KS 2021/507

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Anne Pettersson
Registrator/Administrativ assistent

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227- 60 02 17

212000-2056
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2021-11-08

KS 2020/462

Ert datum

Er beteckning
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Datum

Diarienummer

2021-11-25

KS 2021/68

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

josephine.hardin@kungsor.se
Kansliet
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen - Övriga frågor 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar de nya övriga frågorna och svaret på de tidigare
övriga frågorna.

Sammanfattning
Inkomna svar på tidigare frågor:
Madelene Fager (C) ställde tidigare dessa två frågor:
Hur planerar ni utifrån FN:s klimatrapport för att minska utsläppen
från vår verksamhet?
Svar:
En ny klimatstrategi/planplaneras till nästa år. Den kommer att ta avstamp i
den regionala klimatstrategin som bygger på Parisavtalets intentioner.
Kommunens klimatstrategi/plan kommer att innehålla klimatpåverkan,
energiomställning och klimatanpassning. I den kommer även relevanta delar
från IPCC:s nya rapporter att arbetas in.
Det finns fortfarande mycket som kommunen kan göra för att minska sina
klimatpåverkande utsläpp.
Genom att fortsätta delta i de regionala nätverk som finns på området får
kommunen draghjälp och ett brett kontaktnät för kunskaps- och
erfarenhetsutbyte.
Utöver kommunens eget arbete kan man på olika sätt verka för att
kommunmedborgare och det lokala näringslivet ska växla upp sitt arbete.
Kommunen har en viktig roll för att sprida information och goda exempel,
fungera som ett bollplank och se till att de infrastrukturella förutsättningarna
finns där. Energi- och klimatrådgivningen har en central roll i att sprida
information och ge råd i frågor som rör minskade utsläpp och
energiomställningsåtgärder.
Ett viktigt steg i klimatarbetet är att kommunen nu är delägare i
Energikontoret i Mälardalen. Via Energikontoret kommer kommunen att få
tillgång till expertkompetens inom energi- och klimatområdet.
Förbättringspotential finns naturligtvis inom alla områden men här är några
exempel på områden där kommunen kan göra stora förbättringar.

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227 - 60 02 23

212000-2056
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2021-11-25

KS 2021/68

Ert datum

Er beteckning

Mer långtgående energi- och utsläppskrav vid upphandling av alla
varor och tjänster.
Arbeta mer med cirkulär ekonomi såväl inom den kommunala
organisationen som utanför.
Skapa förbättrade laddningsmöjligheter så att fler elfordon kan
införskaffas.
Arbeta aktivt med avfallshierarkin och alla de mål och aktiviteter
som är kopplade till avfallsplanen.

Hur arbetar ni med frågan om klimatanpassningar?
Svar:
Den regionala strategin innefattar även klimatanpassning och hur vi måste
tackla de klimatförändringar som redan är ett faktum. Kommunen ingår
sedan flera år i ett klimatanpassningsnätverk som Länsstyrelsen håller i.
Dessutom kommer kommunen att delta i en utbildning om klimatanpassning
på regionalnivå. Denna utbildning startas upp i höst.
I planarbetet är klimatanpassning en central fråga. I plangruppen diskuteras
frågan ständigt, det finns en checklista kopplat till olika perspektiv som
kommunen måste ta hänsyn till i framtagandet av nya eller ändringar av
gamla detaljplaner, klimatanpassning är ett av dessa perspektiv. Praktiskt
sker klimatanpassningsarbete på flera olika håll, det kan handla om att
minska andelen hårdgjord yta vid byggnationer, styra byggnationer så att
risken för översvämning, ras och skred minskar samt använda gröna ytor för
att fördröja dagvattnet.
Den regionala klimatstrategin kommer att brytas ned på kommunala nivå, på
samma sätt som är gjort med de regionala avfalls- och livsmedelsplanerna.
Förhoppningen är att den kan komma upp till kommunstyrelsen under första
kvartalet 2022

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-25

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Skickas till
Frågeställarna

Josephine Härdin
Kanslichef
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Dokumenttyp

Protokollsutdrag
Beslutande organ

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2021-11-15

§ 232 Övriga frågor
Diarienummer KS 2021/68

Beslut
Kommunstyrelsen noterar den nya övriga frågan och svaren på de tidigare
övriga frågorna.

Sammanfattning
Resterande icke besvarade övriga frågor sedan tidigare möten
* Madelene Fager (C) undrade tidigare om kommunstyrelsens
sammanträden inte ska börja tidigare då de beräknas bli så här långa som
dagens. Ordförande Mikael Peterson svarar att frågan kommer att diskuteras
på den parlamentariska kommittén för politisk organisation i december.
* Niklas Magnusson (M) frågade tidigare efter att politiken ska få mer
utrymme att föra dialog under sammanträdena. Ordförande Mikael Peterson
svarar att frågan kommer att diskuteras på den parlamentariska kommittén
för politisk organisation i december.
* Madelene Fager (C) ställde tidigare frågorna * Hur planerar ni utifrån FNs
klimatrapport för att minska utsläppen från vår verksamhet? * Hur arbetar ni
med frågan om klimatanpassningar? Kommundirektör Claes-Urban
Boström kommer att komplettera svaret som gavs ytterligare på
nästkommande möte.
Ny fråga
* Roland Jansson (SD) ställer en ny fråga kring Drottning Kristinas ridled
som enligt uppgift är igenväxt, och undrar hur kommunen arbetar med
den. Kommundirektör Claes-Urban Boström återkommer med svar på
nästkommande möte.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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