
 

 
KALLELSE 

Datum 
2018-01-22 

 
 

Sammanträdande organ Kommunstyrelsen 
Tid Måndagen den 29 januari 2018, kl. 16.00 
Plats Hellqvistsalen, kommunhuset  
  

Förslag till justerare: Petter Westlund 

Förslag till ersättare för justerare: Roland Jansson 

Förslag till tid och plats för justering: Tisdagen den 30 januari 2018, klockan 16.00 på 
kansliet 

 
Ärende Information Dnr 

1 

2 

3 

• Presentation av nya socialchefen 

• Tema: Medborgarundersökning 2017 (Johanna R) 

• Information – ny kommunallag 

 Ärenden till kommunfullmäktige  
4 
 

5 

6 

7 

8 

9 
 

10 

11 
 

12 

13 

14 

Svar på medborgarförslag – Gatubelysning på gångväg från  
Kinnekullevägen, vid förskolans moduler, till Västerskolan KS 2017/417 

Svar på medborgarförslag – Hundgård i ett naturområde  KS 2017/432 

Svar på motion – Handlingsplan för bebyggelse av Kungsör  KS 2017/433 

Svar på motion – Översyn av planprocessen KS 2017/434 

Svar på motion – Digitalt webbdiarium KS 2017/435 

Svar på motion – Införande av register över motioner, inter- 
pellationer och skriftliga frågor KS 2017/452 

Avfallstaxa 2018  KS 2017/471 

Byte av mark med skog för att som markägare få besittningsrätt  
till område för motorcrossbana KS 2017/506 

Policy vid sjukfrånvaro KS 2017/363 

Komplettering av arbetsmiljöpolicy KS 2017/363 

Instruktion för kommunens högsta tjänsteman KS 2018/7 

 Ärenden till kommunstyrelsen  
15 
 

16 
 

17 

 

Beställning av teknisk verksamhet, service och underhåll  
2018 från Kungsörs KommunTeknik AB KS 2018/6 

Antagande av detaljplan för del av Kungsör 3:1 och 3:2 fd  
Folkets Park (Roberts auktioner)  KS 2017/382 

Anvisningar inför 2018 års bokslut och årsredovisning KS 2017/478 



 

 
KALLELSE 

Datum 
2018-01-22 

 

18 

19 

20 

21 
 

22 
 

23 

24 

25 

26 
 
 

27 

28 

Utökat behov av platser i förskolan KS 2018/9 

Hundlekgård vid Runevallen KS 2018/8 

Välkomnande av/gåva till nyfödda KS 2018/10  

Deltagande i Kommunutredningens och Sveriges Kommuner 
och Landstings fallstudieprojekt KS 2018/4 

Överenskommelse med anledning av Lagen om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård KS 2017/477 

Svar på revisionsrapport - Förstudie registerkontroll KS 2017/440 

Investering – Bil till friluftslag KS 2017/475 

Verksamhetsbidrag 2018 - Arkiv Västmanland KS 2017/491 

Beslutsattestanter jämte ersättare för kommunfullmäktige,  
revision, kommunstyrelse, valnämnden och kommunstyrelsens  
förvaltning 2018 KS 2018/4 

Firmatecknare i Kungsörs kommun 2018 KS 2018/11 

Rätt att skriva under ekonomiska handlingar för Kungsörs  
kommun 2018 KS 2018/12 

 Anmälningsärenden  
29 

30 

Meddelanden delegationsbeslut 

Meddelanden 

  
Per Strengbom 
Ordförande 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Svar på medborgarförslag – Gatubelysning 
på gångväg från Kinnekullevägen, vid för-
skolans moduler, till Västerskolan  
(KS 2017/417) 
Carina Kjellgren föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska 
sätta upp gatubelysning vid buskagen i början på gångvägen utan-
för Kinnekulle förskolas moduler på väg mot Västerskolan. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kom-
munstyrelsen för beredning. Som ett led i beredningen har 
Kungsörs KommunTeknik AB i ett yttrande meddelat att de 
kommer att föres gångbanan med gatubelysning. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Carina Kjellgren  
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-13, § 140 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2017-12-27 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget och ger Kungsörs 

KommunTeknik AB i uppdrag att förse gångbanan med gatube-
lysning. 



file:///J|/...8/2018-01-29/Underlag/04%20a%20Medborgarförslag%20-%20Gatubelysning%20på%20gångväg%20till%20Västerskolan.htm[2018-01-22 16:44:39]

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Gatubelysning behövs på gångvägen från Kinnekullevägen där förskolan i  modulerna ligger som 
leder fram till Västerskolan.
Det behövs 1stolpe (max 2 st stolpar) i början utanför modulerna (förskolan) vid buskarna på 
gångvägen. När man sedan kommer närmare Västerskolan så finns belysning på skolgården och det 
räcker för att kunna se vägen lite iallafall.
Flera gånger har vi skrivit mail om detta. 
Det är helt svart  där på vintern tidig morgon och senare em, och även mycket halt ibland.
En gångväg som används av väldigt många. Det är den enda vägen som leder till och från 
skolan/sporthallen från det hållet om man inte vill gå runt Kinnekulle förskolan och via 
parkeringen eller runt hela fotbollsplanen där.

Namn
Carina Kjellgren

Postadress
Kungsör

Telefonnummer
0706059509

E-postadress
carina.kjellgren@hotmail.se
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§  
Svar på medborgarförslag – Hundlekgård i 
naturområde (KS 2017/432) 
Desiree Andersen föreslår i ett medborgarförslag att kommunen 
ska ordna en hundlekgård i naturområde, gärna uppdelad på två. 
Förslagsställaren pekar på att det inte ska vara en grusad plan. Två 
alternativa förslag till platser för hundlekgårdar föreslås: 
- Stora gropen på åsen intill utomhusgymmet 
- Någon fårhage 
 
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kom-
munstyrelsen för beredning. Som ett led i beredningen föreslår 
Kungsörs KommunTeknik AB avslag då en hundlekgård är under 
utförande vid Runevallen. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Desiree Andersen  
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-13, § 142 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2017-12-27 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning 

till att hundlekgård kommer att anläggas vid Runevallen. 
 



file:///J|/...R/Protokoll/KS/2018/2018-01-29/Underlag/05%20a%20Medborgarförslag%20-%20Hundgård%20i%20ett%20naturområde.htm[2018-01-22 16:44:49]

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Hundlekgårdar 
Det finns stort behov av en hundgård i Kungsör.Vi är många som på olika sätt behöver den.Det 
ska INTE vara en grusplan.Utan ett naturområde där hundar kan leka och utforska.Stor fördel om 
den är avdelad på två då alla hundar inte går ihop.
Det finns många hundar med jaktintresserad som behöver vara lös och springa.Vi har en blind i 
kommunen han behöver kunna släppa sin hund.Många gamla törs inte släppa sina hundar då dom 
blivit långsamma att kunna få in hunden i tid.Många av dom gamla orkar inte heller gå så långt 
som ofta deras hund behöver .Det behöver vara högt staket då många hundar är duktiga att 
hoppa.Det finns många hundägare som har funktionsnedsättningar och därför behöver kunna släppa 
sin hund tryggt.Ett förslag på plats är stora gropen på åsen intill utomhusgymet.Det skulle då 
även ge trygghet till dom som vill träna att det finns hundägare som finns i närheten.Flera 
hundägare skulle säkert även gå i spåren och blir då en trygghet även för de dom vill springa 
spåren. Åsen är ganska centralt  så många lätt kan ta sig dit.Även någon del av någon fårhage 
kunde vara en bra plats men högre staket behövs.Fått känslan att kommunen tittar på grusplaner 
dom är inte lämpliga för lekande hundar.Det är inte en kiss och bajs hage vi efterfrågar!!!!
En hundgård är bra för hunden men ger även hundägare en social mötes plats.Hundar som får vara 
lösa när dom träffar andra hundar blir oftast trevligare socialt då dom tränar hundspråket i 
lugn och ro utan signaler från kopplet.

Namn
Desiree Andersen

Postadress
Tumgatan7
73632 Kungsör

Telefonnummer
0707296885

E-postadress
Dessan65@hotmail.se
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§  
Svar på motion – Handlingsplan för 
bebyggelse av Kungsör (KS 2016/433) 
Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny Andersson (KD) 
föreslår i en motion att 

- plankommittén ges i uppdrag att utforma en handlingsplan för 
bebyggelse av Kungsör. Här ska områden pekas ut, priorite-
ringar göras och principer slås fast 

- handlingsplanen ska användas som konkret vägledning i fort-
satt utveckling och bebyggelse av Kungsör. 

 
Motionärerna skriver att det i städer med hög byggtakt finns hand-
lingsplaner kopplade till översiktsplanerna som sedan används som 
vägledning i detaljplanearbetet. I handlingsplanen förtydligas tan-
kar från översiktsplanen och slår fast hur staden ska förtätas på 
bredden och höjden, platser för nybyggnation, utbyggnadstakt, 
prioriteringsordning, arkitektur, byggstil, trafik, parkering, grön-
struktur m.m.  
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår avslag och 
skriver i sitt förslag till svar bl.a. att: 

- Kommunens plangrupp och plankommitté har kunskap om 
vilka områden det planeras bebyggelse i. Inför varje ny detalj-
plan diskuteras om vad som ska möjliggöras i detaljplanen.  

- Om Kungsörs kommun ska ta fram en handlingsplan för be-
byggelse måste det avsättas omfattande resurser. Det kommer 
att hämma och senarelägga pågående planarbete 

- Önskar politiken ökat tryck på detaljplanearbetet och fler styr-
dokument bör hänsyn tas till det i kommande budgetarbete för 
att inrätta ett samhällsbyggnadskontor med tillhörande kompe-
tens och tjänster. Alternativt så kan det öppnas möjligheter 
framöver genom avtalssamverkan men det innebär inte att vi 
kan ”köpa” ett helt kontors tjänster utan enbart enskilda upp-
drag. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Fager, Stellan Lund och Jenny 
Andersson  
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• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-13, § 163 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-12-18 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige avslår motionen om handlingsplan för 

bebyggelse av Kungsör med hänvisning till kommunstyrelsens 
förvaltnings tjänsteskrivelse. 
 

 





 

 
 Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2017-12-18 KS 

  
  

  
  
  
Vår handläggare  
Claes-Urban Boström, kommunchef  
  
 
 
 

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

Svar på motion gällande ”handlingsplan för 
bebyggelse i Kungsör  
 
Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny Andersson (KD) föreslår i en 
motion att plankommittén ska utforma en handlingsplan för bebyggelse i 
Kungsör, något som finns i exempelvis Örebro och Malmö. Planen ska användas 
som konkret vägledning i utvecklingen av bebyggelsen i Kungsör. 

 
Vissa större kommuner har sådana handlingsplaner. Det är framförallt kommuner 
där det kan vara svårt att överblicka och få grepp om utvecklingen då det är flera 
aktörer involverade. I små kommuner är det betydligt mer ovanligt och inte heller 
lika nödvändigt.  
 
Kommunens plangrupp och plankommitté har kunskap om vilka områden det 
planeras bebyggelse i. Inför varje ny detaljplan diskuteras om vad som ska 
möjliggöras i detaljplanen.  Inför bygglovsansökningarna ska allt som ges 
bygglov till medges i den antagna detaljplanen. Plangruppen har ett helhetsgrepp 
och därmed kontroll på de områden som planeras och kommer att bebyggas. 
Nuvarande planeringunderlag och verktyg bedöms som tillräckliga för en 
kommun av Kungsörs storlek. 
 
Kungsörs kommun har inget samhällsbyggnadskontor. Planarbetet bedrivs av 
utvecklingsenheten tillsammans med kommunens tekniska bolag och 
planarkitektkonsulter. Konsulterna används enbart för att skriva detaljplanen, allt 
praktiskt arbete utförs av utvecklingsenheten och KKTAB. Under 2017 har 
plangruppen arbetat med ett tiotal detaljplaner.  
 
Ingen i plangruppen har planarbete som huvuduppgift men arbetar utifrån givna 
förutsättningar kostnadseffektivt med att sätta Kungsörs utveckling i främsta rummet.  
 
 
 



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
 2017-12-07  
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

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

Om vi jämför med Köping och Arboga så har de 10 respektive 15 pågående 
detaljplaneprocesser. Köpings kommun har ett komplett Stadsarkitektkontor som 
arbetar med detaljplaner. Vid behov anlitas även konsulter. Arboga kommun har 
en planavdelning som hör till tekniska förvaltningen. På planavdelning arbetar tre 
planarkitekter, en GIS-utvecklar och en planchef. Konsulter anlitas vid komplexa 
ärenden. Varken Arboga eller Köping har en handlingsplan för bebyggelse som 
efterfrågas i motionen. 

  
Om Kungsörs kommun ska ta fram en handlingsplan för bebyggelse måste det 
avsättas omfattande resurser. Det kommer att hämma och senarelägga det 
pågående planarbetet med bland annat Borgvik och förskolan. Trots avsaknad av 
en handlingsplan har kommunen detaljplanelagt flera områden, sålt många tomter 
och påbörjat bebyggelsen utifrån tidigare detaljplanelagda områden. 
 
Önskar politiken ökat tryck på detaljplanearbetet och fler styrdokument bör 
hänsyn tas till det i kommande budgetarbete för att inrätta ett 
samhällsbyggnadskontor med tillhörande kompetens och tjänster. Alternativt så 
kan det öppnas möjligheter framöver genom avtalssamverkan men det innebär 
inte att vi kan ”köpa” ett helt kontors tjänster utan enbart enskilda uppdrag. 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
 
Motionen avslås. 
 
 
 
  
 
 
Claes-Urban Boström    
Kommunchef     
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§  
Svar på motion – Översyn av planprocessen  
(KS 2017/434) 
Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny Andersson (KD) 
föreslår i en motion att de interna rutinerna och processer i planar-
betet ses över och att mål sätts. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionen ska anses 
besvarad med hänvisning till att nyligen beslutade planprocess är 
så tidseffektiv som möjligt utifrån plan och bygglagen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Fager, Stellan Lund och Jenny 
Andersson 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-13, § 164 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-01-09 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till att nyligen beslutade planprocess är så tidseffektiv som möjligt 
utifrån plan och bygglagen. 
 





 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2018-01-09 KS 2017/434 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Kommunchef Claes-Urban Boström  
  
 
 
 

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

Svar på motion om översyn av planprocessen 
Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny Andersson (KD) föreslår i en 
motion att det genomförs en översyn av interna rutiner och processer i plan-
arbetet.  
 
Den 28 augusti 2017 skrev undertecknad ett tjänsteutlåtande till kommunstyrel-
sen och kommunfullmäktige om den översyn av detaljplaneprocessen som 
genomförts under våren 2017 och hur den skulle kunna effektiviseras och få en 
snabbare handläggning. 
 
I den processen har vi effektiviserat samtliga moment som ingår i tjänstemanna-
handläggningen och är nu nere i sex månader som kortaste möjliga handläggning. 
Detta förutsatt att det är en detaljplan som ligger i linje med Översiktsplanen och 
att inkomna synpunkter enkelt kan justeras.  
 
Utformningen av detaljplaneprocessen är reglerad i Plan- och bygglagen (PBL) i 
alla led. Utifrån PBL har en så tidseffektiv ärendeprocess som möjligt tagits 
fram. Innan vi började jobba enligt den nya processen var tidsåtgången betydligt 
längre. 
 
Det finns en möjlighet att förkorta processen ytterligare och det är inom den 
politiska processen. Om vi avskaffar Plankommittén och ersätter den med ett 
utskott direkt under Kommunstyrelsen eller med en Samhällsbyggnadsnämnd 
med beslutanderätt så skulle vi kunna korta ner tiden ytterligare med 1-2 månader 
per detaljplan. 
 
Den 25 september 2017 antogs nuvarande planprocess i kommunstyrelsen och 
den 13 november antogs samma i kommunfullmäktige (bilaga 1). 
 
Trots avsaknad av ett samhällsbyggnadskontor har vi, utifrån PBL, tagit fram en 
så tidseffektiv detaljplaneprocess som är möjligt. Alla led i tjänstemannaproces-
sen har kortats ner till ett minimum. Vilket har gjort att flera kommuner är 
nyfikna på vår process. Det som fortfarande går att effektivisera är stegen i den 
politiska processen. Vilket är fullt möjligt om det politiska modet finns. 

 
Önskar politiken ökat tryck på detaljplanearbetet så måste hänsyn tas till det i 
kommande budgetarbete för att inrätta ett Samhällsbyggnadskontor med 
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 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

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

tillhörande kompetens och tjänster. Alternativt så kanske det kan öppnas lite 
möjligheter framöver genom avtalssamverkan men det innebär inte att vi kan 
”köpa” ett helt kontors tjänster utan enbart enskilda uppdrag. 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att nyligen 
beslutade planprocess är så tidseffektiv som möjligt utifrån plan och bygglagen. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström 



 

 
 Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2017-08-28  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
  
  
Vår handläggare  
Claes-Urban Boström, kommunchef  
  
 
 
 

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

Detaljplaneprocessen för Kungsör 
 
Den nya Plan- och bygglagen trädde i kraft under 2017 och innebär vissa 
förändringar. 
Vi har här i ett bilagt dokument försökt att illustrera hur vi tycker att ett 
Standardförfarande ska gå till i Kungsörs kommun. Standardförfarandet är 
grundprincipen och det som alla detaljplaner startar med. Vi tror vi rör till det 
ordentligt om vi här lägger fram alla processer men vi ger en bild över vad vi 
måste göra enligt Plan- och bygglagen utifrån normalsituationen. 
 
Enligt den nya och uppdaterade Plan- och bygglagen så anser man att upp till 
Standardutförande så bör det delegeras till Kommunstyrelse eller, i vårt fall, 
Plankommittén att fatta beslut. Vid ett Utökat förfarande så skall beslutet fattas 
av Kommunfullmäktige. 
 
En detaljplan startar alltid med ett Standardutförande men kan sedan under 
processen övergå till ett Begränsat förfarande som då innebär en betydligt kortare 
handläggningstid än vid Standardutförande eller till ett Utökat förfarande som då 
innebär ytterligare tid än vid Standardförfarande. 
 
Nedan följer de olika förfaranden som finns i nya Plan- och bygglagen. 
 
Hanteringen sker enligt Standardförfarande, Utökat förfarande och Samordnat 
förfarande. Det finns möjlighet att växla mellan de olika förfarandena under 
planprocessen. Dock måste samrådskretsen vara densamma. 
 
STANDARDUTFÖRANDE – gäller för de flesta detaljplaner. Förfarandet kan 
tillämpas när vissa villkor är uppfyllda, bland annat ska planförslaget vara 
förenligt med översiktsplanen och inte antas medföra betydande miljöpåverkan. 
 
BEGRÄNSAT FÖRFARANDE – är möjligt att tillämpa under förutsättning att 
planförslaget berör en åtgärd av mindre betydelse samt att samrådskretsen är liten 
och tydligt avgränsad. Förfarandet innehåller endast ett kommunikationssteg. 
 
UTÖKAT FÖRFARANDE – gäller detaljplaner som är av betydande intresse för 
allmänheten och/eller antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
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 2016-01-16  
 Ert datum Er beteckning 
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SAMORDNAT FÖRFARANDE – gäller exempelvis vid infrastrukturprojekt och 
när prövning även ska ske enligt annan lagstiftning, oftast miljöbalken. Inom 
projektet sker samverkan med andra parter som exempelvis Trafikverket. 
 
Vid ett Standardförfarande så är den beräknade tiden för allt vi måste göra mellan 
11-14 månader. Om en detaljplaneprocess kan övergå till ett Begränsat 
förfarande så kan vi halvera den tiden. Vid ett Utökat förfarande får vi räkna med 
dubbla tiden mot ett Standardförfarande. Detta förutsatt att ingen är emot och 
skriver in och klagar på förfarandet. Då är det den tiden som den rättsliga 
processen tar som också ska räknas med och den tiden vet vi aldrig hur lång tid 
den tar. 
 
Det ska poängteras att detta förslag innebär den kortaste möjliga väg för ett 
detaljplanebeslut och innehåller de detaljer som vi måste genomföra innan beslut 
kan fattas. 
 
Detaljplaneprocessen kommer att delas ut till den eller de som ansöker om en 
förändrad detaljplan så att de kan se hur en detaljplaneprocess går till och hur 
lång tid det tar. Vi kan också notera var vi är i processen och på så sätt informera 
den som sökt en ändring av detaljplan var vi är i processen och därmed hur långt 
det är kvar, under förutsättning att inga skriftliga besvär inkommit.  
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
 
Plankommittén föreslår Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att anta 
detaljplaneprocessen för Kungsörs kommun 
 
 
 
  
 
 
Claes-Urban Boström    
Kommunchef     
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§  
Svar på motion – Digitalt webbdiarium  
(KS 2017/435) 
Madelene Ericsson, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, 
Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund, samtliga (C) föreslår i en 
motion att Kungsörs kommun inför ett digitalt webbdiarium där 
medborgare på egen hand kan söka bland inkomna och upprättade 
handlingar.  
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att frågan om digitalt 
webbdiarium får anstå till senare och bör, när det initieras, vara ett 
gemensamt projekt för Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner. 
Förvaltningen bedömer att den arbetsinsats och de investeringar 
som krävs för att göra diarierna användbara och intressanta för 
allmänheten är kostbara både i tid och pengar. Administrationen 
har begränsats så mycket att detta inte ryms inom den tid persona-
len har till förfogande. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Ericsson, Petter Westlund, AnneMarie 
Andersson, Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund  

• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-13, § 165 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-01-15 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att frågan om digitalt webbdiarium 
får anstå till senare och bör, när det initieras, vara ett gemensamt 
projekt för Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner. 
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§ 165 
Motion – Digitalt webbdiarium (KS 2017/435) 
Madelene Ericsson, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, 
Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund, samtliga (C) föreslår i en 
motion att Kungsörs kommun inför ett digitalt webbdiarium där 
medborgare på egen hand kan söka bland inkomna och upprättade 
handlingar. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Ericsson, Petter Westlund, AnneMarie 
Andersson, Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 



 

Förslag till 
SVAR PÅ MOTION Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2018-01-15 KS 2017/435 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
Kansliavdelningen Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Kanslichef Eva Kristina Andersson  
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Förslag till svar på motion – digitalt webbdiarium 
Madelene Ericsson, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, Gunnar Karlsson 
och Eleonor Westlund, samtliga (C) föreslår i en motion att kommunens diarium 
ska göras mer tillgängligt genom att införa ett digitalt webbdiarium. 

 
Beredning 
Flera kommuner har lagt ut kommunens diarier på sina hemsidor. Självklart kan 
även vi göra det om det är kommunfullmäktiges önskan. Möjligheterna finns med 
nuvarande system. Att lägga ut diariet på hemsidan är förknippad med kostnader. 
En särskild modul behöver köpas till vårt dokument- och ärendehanteringssystem 
– Search port. 
 
Vidare behöver vi ser över våra registreringsrutiner. Nuvarande rutiner är anpas-
sade till att det är vi internt som läser i diariet. Att anpassa bakåt skulle kräva en 
mycket stor arbetsinsats. Om kommunfullmäktige anser att vi ska börja publicera 
diariet på hemsidan kan det endast bli aktuellt för handlingar som kommer in, går 
ut eller upprättas från och med ett visst datum. 
 
Varje nämnd i kommunen har ett diarium som sköts av registrator. I diariet finns 
det mesta av den officiella kommunikation som sker mellan kommunen, medbor-
garna och andra myndigheter som till exempel inkommen och utgående post. 
Alla brev och handlingar, även e-post, som kommer in till en kommun är i regel 
offentliga och får, med vissa undantag, läsas av alla enligt tryckfrihetsförord-
ningen. 
 
Det finns begränsningar som gör att diariet inte kan läggas ut på internet i sin hel-
het. Det gäller:  
- skydd mot publicering av personuppgifter på Internet (PUL-skydd) och från 

den från 25 maj 2018 General data protection regulation (GDPR) 
- skydd p.g.a. att informationen är sekretesskyddad enligt någon bestämmelse i 

offentlighets- och sekretesslagen eller speciallag. 
 
PUL/GDPR-skyddade handlingar kan du ta del av hos förvaltningens registrator. 
Sekretesskyddade handlingar däremot lämnas inte ut. 
 
Det diarium som kan läggas ut på webbsida bör alltså dölja uppgifter, som 
- sekretssbelagda uppgifter 
- personnummer 
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- namn i vissa fall 
- känsliga personuppgifter 
- andra uppgifter som kan vara intrång i en enskilds personliga integritet 
 
Det som kan visas i diariet på webben är uppgifter om ett ärende, det vill säga  
- ett diarienummer som sätts för att man ska kunna hitta igen handlingar, 
- datum när en handling kom till kommunen eller skickades från kommunen,  
- från eller till vem en handling kommer eller har skickats samt  
- en ärendemening som innehåller information om vad handlingen rör 
 
Är hela ärendet sekretessbelagt kan inte heller ärendemening och/eller från eller 
till vem en handling kommer publiceras. 
 
Om diariet ska publiceras på hemsidan bör också beslut fattas om dokumenten 
ska göras läsbara direkt på webben eller om den som vill ta del av allmänna 
handlingar ska hänvisas till respektive nämnds kansli. 
 
Förvaltningens bedömning 
Den arbetsinsats och de investeringar som krävs för att göra diarierna användbara 
och intressanta för allmänheten bedöms kostbara både i tid och pengar. Administ-
rationen har begränsats så mycket att detta inte ryms inom den tid personalen har 
till förfogande. 
 
Idag har inte heller Arboga eller Köpings kommuner lagt ut sina diarier på sina 
hemsidor. 
  
En motion med förslag om införande av digitalt webbdiarium ställdes 2013 och 
besvarades 2014. Motionen avslogs då, utifrån den situation som var. Situationen 
har inte ändrats vad gäller personaltäthet m.m. 
 
Kommunchefen fick dock i uppdrag att initiera frågan inom kommunalförbundet. 
Så har också skett, men något direkt intresse har inte frågan rönt. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan om digitalt webbdiarium får anstå till 
senare och bör, när det initieras, vara ett gemensamt projekt för Köpings, Arboga 
och Kungsörs kommuner. 
 
 
 
Claes-Urban Boström 
Kommunchef Eva Kristina Andersson 
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§  
Svar på motion – Införande av register över 
motioner, interpellationer och skriftliga 
frågor (KS 2017/452) 
Carina Sjölund (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige 
ger Kungsörs kommun i uppdrag att på Kungsörs kommuns hem-
sida, inrätta ett sökbart register för motioner, interpellationer och 
skriftliga frågor. Enligt motionären är det  
- ett sätt att stärka demokratin 
- att ge medborgarna bästa möjliga förutsättningar att ta del av 

politiken och enskilda politikers agerande 
 

Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionen ska avslås. 
Av tjänsteskrivelsen framgår bl.a. att: 

- De listor som förs har utformats för att ge stöd inom förvalt-
ningen. Ska de användas som motionären föreslår krävs en 
annan hantering.  

- Den arbetsinsats som krävs för att göra sökbara listor bedöms 
kräva en större arbetsinsats. Administrationen har begränsats så 
mycket att detta inte ryms inom den tid personalen har till för-
fogande. 

- Personer som har ett specialintresse av att följa en enskild poli-
tikers aktivitet vad gäller ställda motioner, interpellationer och 
enkla frågor kan kontakta kommunstyrelsens registrator eller 
kanslichefen så kan en sökning göras i diariet. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Carina Sjölund  
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-13, § 167 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-01-15 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige avslår motionen. 





 

Förslag till 
SVAR PÅ MOTION Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2018-01-15 KS 2017/452 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
Kansliavdelningen Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Kanslichef Eva Kristina Andersson  
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Svar på motion – Införande av register över motioner, 
interpellationer och skriftliga frågor 
Carina Sjölund (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ger Kungsörs 
kommun i uppdrag att på Kungsörs kommuns hemsida, inrätta ett sökbart register 
för motioner, interpellationer och skriftliga frågor.  
 
Enligt motionären är det  
- ett sätt att stärka demokratin 
- att ge medborgarna bästa möjliga förutsättningar att ta del av politiken och 

enskilda politikers agerande  
 
Beredning 
För att hålla reda på de motioner, interpellation, medborgarförslag och enkla 
frågor som ställs i kommunfullmäktige håller kansliet listor. De innehåller upp-
gift om bl.a.  

- vem som ställd initierat ärendet,  
- vilket förslaget/frågan är,  
- när det ställts och  
- när det besvarats.  

 
Listorna hålls löpande uppdaterade för att säkerställa att ställda förslag/frågor blir 
besvarade. 
 
Utöver detta redovisar kommunstyrelsen till kommunfullmäktige två gånger om 
året de motioner och medborgarförslag som inte är besvarade. 
 
 
Förvaltningens bedömning 
Att administrera och hålla dessa olika typer av listor uppdaterade kräver manuell 
hantering och är tidskrävande. De listor som förs har utformats för att ge stöd 
inom förvaltningen. Ska de användas som motionären föreslår krävs en annan 
hantering. 
 
Den arbetsinsats som krävs för att göra sökbara listor bedöms kräva en större 
arbetsinsats. Administrationen har begränsats så mycket att detta inte ryms inom 
den tid personalen har till förfogande. 
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Personer som har ett specialintresse av att följa en enskild politikers aktivitet vad 
gäller ställda motioner, interpellationer och enkla frågor kan kontakta kommun-
styrelsens registrator eller kanslichefen så kan en sökning göras i diariet. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslag: 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
 
 
 
Claes-Urban Boström 
Kommunchef Eva Kristina Andersson  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2018-01-29   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Avfallstaxa 2018 (KS 2017/471) 
Kommunalförbundet Vafab Miljö har tagit fram ett förslag till 
Avfallstaxa 2018.  
 
Arbetet med att samordna taxor för medlemskommunerna kommer 
att ske i flera steg. Inga större förändringar har gjorts i förslaget till 
taxa för 2018, förutom för latrintaxan. Taxan för latrinhämtning 
berör endast ett fåtal kunder och denna bör, enligt förbundet, bära 
sina egna kostnader. 
 
Förbundet lämnar två alternativa förslag till beslut – taxan antas 
inklusive eller exklusive ändringar i latrintaxan. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunalförbundet Vafab Miljö missiv 2017-11-27 med två 

alternativ förslag till avfallstaxa 2018 
 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige antar Avfallstaxa 2018 utan förändringar i 

latrintaxan. Den nya taxan kan tidigast träda i kraft den 1 mars 
2018. 

 
 
 Antagen taxa redovisas som KS-handling nr x/2018. 



 

Huvudkontor: Returvägen 20, Gryta avfallsstation, Västerås  Postadress: 721 37 Västerås 
Reception: 021-39 35 00  Fax 021-33 51 50  Organisationsnummer: 222000-3129 

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

Datum 
2017-11-27 
Sandra Lindblom 
Dnr: 2017/0896-VKF-043 

 
 
Kommunstyrelsen i Kungsörs kommun 
  
  
  
  
  

Avfallstaxa 2018 

Förslag till beslut  
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att föreslå kommunfullmäktige att anta antingen 

• förslag till avfallstaxa 2018 inklusive förändrad latrintaxa, se bilaga 2, eller 
• förslag till avfallstaxa 2018 utan ändringar i latrintaxan, se bilaga 3. 

 

Sammanfattning 
Ett av målen med kommunalförbundet är samordning av verksamheten där detta ger fördelar, 
exempelvis regelverk och avgifter för hämtning av hushållsavfall. Arbetet med att samordna 
taxor för medlemskommunerna kommer att ske i flera steg.  
 
I föreliggande förslag till ny avfallstaxa har inga större förändringar gjorts jämfört med gällande 
avgifter, förutom latrintaxan som ändrats enligt nedan. 
 
Taxan för latrinhämtning berör endast ett fåtal kunder och denna bör bära sina egna kostnader. 
Jämfört med gällande avgift för latrinhämtning i Kungsör innebär det att avgiften höjs så att 
kostnadstäckning uppnås. Dessutom införs möjligheten att ha hämtning varannan vecka samt 
akut hämtning. 
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Ärendebeskrivning 
Ett av målen med kommunalförbundet är samordning av verksamheten där detta ger fördelar, 
exempelvis regelverk och avgifter för hämtning av hushållsavfall. Att ta fram en gemensam 
taxekonstruktion för medlemskommunerna är därför något som VafabMiljö måste prioritera. 
Arbetet med en gemensam taxekonstruktion för hela regionen är dock komplext och behöver få 
ta tid för att förslaget ska bli väl genomarbetat och väl förankrat i kommunerna.  
 
Arbetet med att samordna taxor för medlemskommunerna kommer att ske i flera steg. I och med 
att de sista kommunerna i regionen lämnar över sin verksamhet till VafabMiljö 1 november 
2017 finns nu en samlad bild och det första steget kan tas. 
 
I föreliggande förslag till ny avfallstaxa har inga större förändringar gjorts jämfört med gällande 
avgifter, förutom latrintaxan som ändrats enligt nedan. Avgiften vid delade kärl har också 
beräknats annorlunda vilket ger en liten sänkning för de abonnenter som delar kärl. I förslaget 
har några avgifter som inte används tagits bort och i övrigt är det formella ändringar. Dessa 
ändringar bör genomföras redan nu, för att underlätta för kunderna och för att korrigera vissa 
formella uppgifter i taxan.  
 
Taxan för latrinhämtning berör endast ett fåtal kunder och denna bör bära sina egna kostnader. 
Jämfört med gällande avgift för latrinhämtning i Kungsör innebär det att avgiften höjs så att 
kostnadstäckning uppnås. Dessutom införs möjligheten att ha hämtning varannan vecka samt 
akut hämtning. 
 
Nedan beskrivs både vilka förändringar som föreslås specifikt i taxan för Kungsörs kommun. I 
bilaga 1 finns en förteckning över vilka förändringar som föreslås i taxorna för övriga 
medlemskommuner, för kännedom.  
 
De föreslagna förändringarna har gjorts som justeringar i befintligt taxedokument och 
ändringarna är markerade, se bilaga. Ytterligare tillägg/ändring av mindre art kan förekomma 
utöver de som beskrivs nedan och är i så fall markerad i det bilagda förslaget. 
 
Förändringarna kan delas in i tre kategorier: 
 

1. Mindre ändringar som har stor fördel administrativt och innebär steg tagna mot en 
gemensam taxekonstruktion som är mer rättvis och tydlig, utan att i någon större 
omfattning påverka ekonomin för vare sig VafabMiljö eller kunderna. 

2. Formella ändringar som krävs för att VafabMiljö på ett korrekt sätt ska kunna fullgöra 
sitt uppdrag enligt miljöbalken. 

3. Ändringar i latrintaxan, där det finns möjlighet att redan nu anta en taxa med rättvisa 
avgifter som ger kostnadstäckning för denna hantering. 
 

Datum för när ändringarna börjar gälla anpassas, efter att beslut fattats i kommunfullmäktige, 
efter faktureringsintervall för bästa möjliga tydlighet gentemot kunden. 
 

Förändringar i taxan för Kungsörs kommun 
1. De harmoniserande förändringarna är följande: 

Inga harmoniserande förändringar för Kungsörs kommun. 
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2. De formella ändringar som föreslås är följande: 
a. Avfallsansvarig nämnd  

I befintliga dokument anges att Västra Mälardalens Kommunalförbund har ansvaret 
för avfallshanteringen. Då ansvaret nu har lämnats över till VafabMiljö 
kommunalförbund är det viktigt att styrande dokument anpassas därefter. 

b. Debiteringsintervall 
Då det för närvarande sker förändringar inom VafabMiljö och det inte finns krav på 
att debiteringsintervall preciseras i taxan tas skrivningen bort. Detta ger större frihet 
att justera faktureringsintervallen om så skulle behövas. 

 

Ändring av latrintaxan  
I gällande taxor för medlemskommunerna skiljer sig såväl valmöjligheter som prissättning. 
VafabMiljö strävar efter enhetlighet i erbjudna tjänster. Då latrinhämtning endast nyttjas av 
ett fåtal abonnenter bör denna verksamhet bära sina egna kostnader. Med nya avtal för 
insamling och behandling har VafabMiljö kunnat ta fram en taxa som ger kostnadstäckning 
för hanteringen. 
 
I förslaget erbjuds abonnemang endast för sommarsäsongen medan möjlighet finns att 
beställa (buda) hämtning under resten av året. Detta kommer att minska onödiga transporter 
då många abonnenter bara behöver latrinhämtning enstaka gånger under vintern. I förslaget 
är priset detsamma per kärl oavsett om kunden väljer abonnemang eller budning, vilket 
också bör minska onödiga transporter. 
 
I taxeförslaget är priset per budad hämtning något högre än idag i Kungsörs kommun. I 
diagrammet nedan visas nuvarande avgifter för budade hämtningar och för abonnemang i 
samtliga medlemskommuner. 
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Avgift latrinhämtning, kr inkl moms 
Föreslagen avgift med kostnadstäckning: 619 kr/kärl 

Budning, per kärl Abonnemang sommar, per tömn Abonnemang helår, per tömn
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Ekonomiska konsekvenser 
Detta förslag till ny avfallstaxa innebär obetydliga ekonomiska konsekvenser för abonnenterna. 
De ändringar som föreslås är positiva, genom att avgifterna tas bort för byte av kärl och för 
ansökan om delat kärl. Dessutom sänks avgiften något för delade kärl och för budad hämtning 
av latrin.  
 

Fortsatt arbete 
Arbetet fortsätter med att se över avfallstaxorna för att nå en enhetlig grundkonstruktion där alla 
kunder erbjuds samma tjänster oavsett kommun. På sikt ska också en nivå nås där avgiften är 
lika i hela regionen för samma tjänst. Detta är ett stort arbete som kräver noggranna analyser av 
konsekvenserna. Ett förslag med ändringar i denna riktning kommer att presenteras under våren 
2018 för att börja gälla 1 januari 2019. 
 
Extra angeläget är att justera slamtaxan. Slam från enskilda avlopp är hushållsavfall vilket 
betyder att VafabMiljö ansvarar för hanteringen (förutom i Heby och Sala som undantagit 
detta). Taxan behöver göras enklare, tydligare och mer rättvis. Avgiften ska göra 
slamhanteringen självbärande och med de nya avtalen för insamling och behandling är 
kostnaderna tydliga. 
 
I vissa kommuner (Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg) har budningar m.m. skötts helt av 
entreprenören, inklusive fakturering. För Enköpings kommun bör volymintervallet 
harmoniseras med övriga regionen, vilket dock skulle kunna innebära relativt stora förändringar 
i avgift för abonnenterna. Köping, Arboga och Kungsör har VafabMiljö inte haft möjlighet att 
analysera ännu. Förslag till ny slamtaxa beräknas vara färdigt våren 2018.  
 
 
 
Carina Färm 
VD, VafabMiljö 
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Bilaga 1 

Förändringar för samtliga medlemskommuner samt vilka ändringar som berör 
vilken kommun 
 
Nedan visas föreslagna förändringar för samtliga medlemskommuner samt vilka ändringar som 
berör vilken kommun. Detta avsnitt är enbart för kännedom om vilka ändringar som görs i 
övriga medlemskommuner.  
 

1. De harmoniserande förändringarna är följande: 
a. Abonnemangsändringar  

(gäller Enköping, Fagersta, Hallsta, Heby, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, 
Västerås) 
Ändring av abonnemang bör vara kostnadsfritt för att inte ”straffa” de som har 
förändrad livssituation. I vissa kommuner har avgiften varit så hög (drygt 600 kr) 
att den inte tagits ut. Däremot införs en bindningstid på sex månader för att 
motverka vissa abonnenters ovana att ändra kärlstorlek inför och efter storhelger.  

b. Matavfallspåsar och hållare (gäller Hallstahammar) 
Idag ingår inte matavfallspåsar i abonnemangsavgiften i alla kommuner. Av 
rättviseskäl och för att uppmuntra utsortering av matavfall anser VafabMiljö att 
matavfallspåsar av standardstorleken och tillhörande hållare bör ingå i 
abonnemangsavgiften för alla med matavfallsabonnemang. 

c. Dela kärl 
Ansökningsavgift tas bort där detta har funnits (gäller Västerås).  
Den princip införs för delade kärl som gäller i flera andra kommuner: att varje 
hushåll betalar en grundavgift medan hämtningsavgiften delas lika (gäller Hallsta-
hammar, Fagersta, Norberg). Denna princip skulle kunna införas i fler kommuner, 
men förslaget är att endast göra denna ändring i de kommuner där de ekonomiska 
konsekvenserna blir obetydliga. Undantaget är Hallstahammar där de berörda 
abonnenterna får en märkbar sänkning av avgiften, vilket emellertid för 
VafabMiljös ekonomi kompenseras av att rabatten för hemkompost minskas med 
motsvarande summa (se nedan). 

d. Minska prisskillnaden mellan abonnemangen källsortering och hemkompostering 
(gäller Hallstahammar) 
För uppmuntra den miljöbästa behandlingen av matavfallet föreslår VafabMiljö att 
avgiften ska vara lika oavsett om kunden väljer att kompostera sitt matavfall själv, 
använda sin avfallskvarn för biogasproduktion eller lägga det in en brun tunna för 
både biogas och biogödsel. Hallstahammars kommun har önskat att redan nu ta ett 
steg i denna riktning. Därför justeras avgiften för hemkomposterare med 300 kr per 
hushåll och år (25 kr/månad) så att den närmar sig avgiften för källsortering. 

 
2. De formella ändringar som föreslås är följande: 

a. Avfallsansvarig nämnd 
(gäller Arboga, Fagersta, Kungsör, Köping, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar) 
I befintliga dokument anges ofta att teknisk nämnd eller motsvarande är ansvarig 
för avfallshanteringen. Då ansvaret nu har lämnats över till VafabMiljö 
kommunalförbund är det viktigt att styrande dokument anpassas därefter. 
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b. I taxan ska anges vem som är betalningsskyldig och till vem avgift ska betalas 
(gäller delvis Fagersta och Norberg, Skinnskatteberg, Surahammar) 
Fastighetsägare är alltid ytterst ansvarig för avfallshanteringen på fastigheten och 
därmed även för att betala den av kommunfullmäktige beslutade avgiften. Avgift 
ska betalas till VafabMiljö, med undantag för slam från enskilda avlopp i Sala och 
Heby. 

c. I taxan ska anges hur avgiften ska bestämmas när taxan i övrigt saknar tillämplig 
bestämmelse om avgift 
(gäller Fagersta, Hallstahammar, Norberg, Sala, Skinnskatteberg) 
Det kan t.ex. handla om att en större fastighetsägare, för att tillmötesgå krav på god 
arbetsmiljö m.m., har installerat bottentömmande behållare för avfall utan att taxa 
finns för denna hämtning, eller att ett visst hämtningsintervall saknas i taxan. 
VafabMiljö behöver då kunna besluta om avgift, vilken förs in i taxan för att till 
året efter även fastställas av kommunfullmäktige. Grunderna i 27 kap 5 § MB 
(likställighets- och självkostnadsprinciperna) måste följas vid alla beslut om avgift. 

d. Debiteringsintervall 
(gäller Arboga, Enköping, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg) 
I vissa fall finns debiteringsintervall preciserat i taxan. Då det för närvarande sker 
förändringar inom VafabMiljö och det inte finns krav på att detta preciseras i taxan 
tas skrivningen bort. Detta ger större frihet att justera faktureringsintervallen om så 
skulle behövas. 

e. Kompletteringar där avgifter har saknats i det av kommunfullmäktige antagna 
dokumentet 
Det kan vara så att tjänster och tillhörande avgifter har tillkommit genom åren utan 
att föras in i det dokument som antas av kommunfullmäktige. De avgifter som finns 
i kundsystemet och som används förs nu in i respektive kommuns taxa. Det handlar 
om avgifter för sommarabonnemang, extra hämtning, hämtning av grovavfall, 
bottentömmande behållare m.m. Se bilaga för respektive kommun. 

 



Dnr: 2017/0896-VKF-043 
 

Renhållningstaxa för Kungsörs kommun 
 

Taxan grundar sig på avgiftsprinciperna i Miljöbalken (SFS 1998:808). 
 
Antagen av kommunfullmäktige i Kungsörs kommun 2017-xx-xx. 
Denna avfallstaxa träder i kraft 2018-xx-xx. 
 
Taxekonstruktion 
Renhållningsverksamheten i Kungsörs kommun är avgiftsfinansierad. 
 
Miljöbalken 27 kap 5 § ger kommuner möjlighet att ta ut avgifter så att en miljöanpassad 
avfallshantering främjas. Detta gör att kommunernas avfallstaxa skall styra mot de mål som är 
uppsatta i gällande avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering. Taxan skall stimulera till en god 
arbetsmiljö och ge kunden valfrihet avseende servicenivå. Taxan skall finansiera de kostnader 
kommunen har för att kunna utföra det renhållningsansvar och informationsansvar man har inom 
avfallshanteringen. 
 
Allmänna bestämmelser 
Avgifter för insamling, bortforsling och slutligt omhändertagande av hushållsavfall samt därmed 
jämförligt avfall i Kungsörs kommun utgår med de belopp och på de villkor som framgår av denna 
taxa samt av gällande Renhållningsordning för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör. 
 
Angivna avgifter är inklusive den av riksdagen beslutade mervärdesskatt, för närvarande 25 %. 
 
Tolkningsföreträde 
VafabMiljö Kommunalförbund (nedan kallat VafabMiljö) äger tolkningsföreträde över 
renhållningstaxan. 
 
Renhållningsabonnemang 
Alla bebyggda fastigheter som klassas som hushåll, flerfamiljshus, enfamiljshus, fritidshus är skyldiga 
att inneha ett renhållningsabonnemang. 
 
I Kungsörs kommun är samtliga företag och verksamheter med likvärdigt hushållavfall jämförbart 
med det som kommer från enfamiljshus, fritidshus och flerfamiljshus skyldiga att ha ett 
renhållningsabonnemang för hushållsavfall. 
 
Administrativa regler 
Renhållningstaxan är indelad i en fast avgift och en rörlig avgift (hämtningsavgift) för enfamiljshus 
och fritidshus. Detta för att kunderna så rättvist som möjligt endast skall betala för den servicenivå de 
utnyttjar. För flerfamiljshus och verksamheter finns ett pris per behållare där fast och rörlig del ingår. 
 
Den fasta avgiften skall utgå för alla bebyggda fastigheter även om dispens från sophämtning beviljats. 
 
För sådan hämtning där andra metoder än de konventionella tillämpas, eller där förhållandena väsentligt 
avviker från vad som är normalt, får VafabMiljö besluta om avgift. De grunder som anges i 27 kap 5§ 
Miljöbalken ska därvid beaktas. 
 
Budning tillämpas för extra tömning av behållare, hämtning av grovavfall samt kyl och frysskåp. Avgift 
utgår enligt bilaga A. 
 
Avgiftsskyldighet 
Alla fastighetsinnehavare är skyldiga att meddela VafabMiljö att de äger en bebyggd fastighet i 
Kungsörs kommun, samt beställa ett abonnemang för hushållsavfall. Fastighetsinnehavare är skyldig 
att hålla sig väl underrättad om gällande föreskrifter i renhållningsordningen samt att informera de 
som bor i eller är verksam på fastigheten om skyldigheten att följa föreskrifterna. 
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En fastighet kan bestå av flera byggnader/hushåll som vart och ett skall betala en fast avgift (till 
exempel visst antal bostäder eller hushåll på samma fastighetsbeteckning) samt ha ett abonnemang 
som motsvarar den uppkomna mängden hushållsavfall. 
 
Fastighetsinnehavare eller den eller de som enligt l kap 5 § Fastighetstaxeringslagen (1979:1 152) ska 
anses som fastighetsägare ska betala angivna avgifter till VafabMiljö. Tomträttsinnehavare jämställs 
med fastighetsinnehavare. Avgiftsskyldigheten kan i vissa fall överlåtas till nyttjanderättshavare med 
dennes medgivande. Sådant överlåtande ska först godkännas av VafabMiljö. VafabMiljö har rätt att 
besluta om avgiftsskyldigheten skall återgå till fastighetsinnehavaren om nyttjanderättshavaren inte 
fullgör sina skyldigheter gentemot VafabMiljö, eller avflyttar från fastigheten. VafabMiljö skall 
underrätta fastighetsinnehavaren och nyttjanderättshavaren om sådan ändring sker. 
Fastighetsinnehavaren skall då svara för betalning av avgifter från och med den dag VafabMiljö 
underrättat om återgången av avgiftsskyldigheten. 
 
Anmälan om att en fastighet överlåts till annan innehavare och den tidpunkt från vilken den nye 
innehavaren ska betala renhållningsavgifterna ska snarast anmälas till VafabMiljö av den nuvarande 
fastighetsinnehavaren. Nuvarande/föregående fastighetsinnehavare svarar för avgifterna tills sådan 
anmälan gjorts. 
 
Betalning 
Avgift tas ut enligt fastställd renhållningstaxa som är antagen av kommunfullmäktige i Kungsörs 
kommun. Renhållningsavgiften delas upp för enfamiljshus och fritidshus i en fast avgift och en rörlig 
avgift, se vidare under "Abonnemangstyper ..."nedan. 
 
Den rörliga avgiften baseras på val av behållartyp, gångavstånd (gäller endast flerfamiljshus och 
verksamheter), kärlstorlek och hämtningsintervall vilket framgår av renhållningstaxan. 
 
Vid försent inkommen betalning utgår dröjsmålsränta, enligt 6 § Räntelagen (1975:635), med en vid varje 
tid gällande referensränta med tillägg av 8 procentenheter. Påminnelseavgift på 60 kronor och kravavgift 
på 180 kronor tas ut enligt gällande lagstiftning. Vid utebliven betalning och så länge skulden är obetald 
kan hämtningsfrekvensen dras ned till lägsta möjliga nivå så länge inte risk för människors hälsa eller 
miljö uppstår. 
 
Fastighetsinnehavarens ansvar 
Enligt renhållningsordningen tillhandahåller VafabMiljö på fastighetsinnehavarens bekostnad godkända 
behållare i erforderligt antal. Fastighetsinnehavaren ansvarar för behållarnas rengöring och underhåll samt 
att avfallsutrymmen hålls städade. Om annat inte överenskommits ingår kostnader för kärl i avgiften för 
hämtning av hushållens avfall. 
 
Det är även fastighetsinnehavarens ansvar att föremål som kan skada personal inte läggs i 
avfallsbehållare. I ansvaret ingår även att upprätthålla framkomlig väg med tillräcklig bredd för att dra 
kärl mellan behållarens uppställningsplats och hämtningsfordon (se handboken "råd och anvisningar") 
samt att under vintertid se till att vägen är skottad och sandad. På hämtningsdagen skall kärlet placeras 
vid tomtgräns, eller på annan plats anvisad av VafabMiljö. 
 
Fastighetsinnehavare för enfamiljshus och fritidshus samt lägenhetsinnehavare kan lämna sitt grovavfall 
och farligt avfall enligt anvisningar till Återbruken (återvinningscentraler). Kostnader för detta ingår i 
taxans fasta del för enfamiljshus, fritidshus och flerfamiljshus (lägenhetsinnehavaren). Returpapper 
(tidningar och liknande) och förpackningar av papper, plast, metall och glas kan lämnas på Återbruken 
eller återvinningsstationerna. 
 
 
Dispenser och ansökan om ändringar i abonnemang 
Ändrade hämtningsförhållanden skall omgående anmälas till VafabMiljö av fastighetsägare eller 
fastighetsinnehavare. 
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Ändringa av abonnemang är kostnadsfritt. Ändringen gäller i minst 6 månader. 
 
Fastighetsinnehavare som avser att ansöka om uppehåll från hämtningstjänst av hushållsavfall skall 
lämna en skriftlig ansökan till VafabMiljö senast l månad innan tänkt uppehåll. Uppehåll i hämtning vid 
permanentbostad efter ansökan medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte 
kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst 3 månader. Handläggningsavgift vid 
ansökan är 436 kronor när särskild utredning krävs. Fast avgift utgår enligt bilaga A under den period 
uppehåll i hämtning beviljats. 
 
För fritidshusägare måste uppehållet gälla för hela hämtningssäsongen, maj till och med september. 
Handläggning av ansökan och intagning av kärl enligt taxa bilaga A. Fast avgift utgår enligt bilaga A 
under den period uppehåll i hämtning beviljats. 
 
Två närliggande fastigheter kan efter skriftlig ansökan till VafabMiljö medges delad hämtning. 
Förutsättningarna för att få delad hämtning beviljad regleras av renhållningsordningens bestämmelser. 
Fast avgift enligt bilaga A utgår för samtliga enfamiljshushåll även vid delning av abonnemang. Samma 
regler gäller även för fritidshus. 
 
Avgift utgår även vid tillfållen då behållare inte använts sedan föregående hämtningstillfälle. Avgift utgår 
även om behållare inte varit tillgänglig enligt renhållningsordningens bestämmelser för hämtning vid 
hämtningstillfället. 
 
Abonnemangstyper för hämtning av hushållsavfall exklusive slam och latrin 
Renhållningsabonnemangen är uppdelade i en fast avgift (grundavgiften) samt en rörlig avgift som 
bestäms beroende på vald hämtningstjänst 
 
Grundavgift 
Grundavgift skall tas ut för samtliga bebyggda fastigheter inom Kungsörs kommun. Grundavgiften 
utgår även vid dispenser som befrielse och uppehåll i hämtning. 
 
Grundavgiften finansierar kostnader som inte betalas genom hämtningstjänsten. Det gäller bland annat 
information, avfallsplanering, registerhållning, kundtjänst, fastigheter, miljöarbete, återvinningscentraler, 
omhändertagande av farligt avfall, småbatterier, kyl och frys samt transporter av grovsopor från 
Återbruken. 
 
Grundavgiften är för enfamiljshus och fritidshus baserad på antal hushåll. För flerfamiljshus och 
verksamheter är den fasta avgiften baserad på avfallsmängd istället för antalet hushåll. 
 
Hämtningsabonnemang (rörlig avgift) 
I Kungsörs kommun finns två abonnemangstyper för hämtning av hushållsavfall: 
 
- Hemkomposteringsabonnemang 
Hemkomposteringsabonnemang innebär att hushållen själva komposterar allt sitt komposterbara 
hushållsavfall enligt de regler som anges i Renhållningsordningen. Brännbart hushållsavfall placeras i 
behållare som töms varannan vecka. Undantaget de som fått beviljat hämtning 13 gånger per år av 
brännbart hushållsavfall. 
 
- Källsorteringsabonnemang 
Källsorteringsabonnemang innebär att hushållen sorterar sitt avfall och placerar 
komposterbart/rötningsbart hushållsavfall (bioavfall) och brännbart hushållsavfall i skilda behållare. 
Respektive behållare töms minst varannan vecka. Avgifter utgår enligt bilaga A. Behållarna töms efter 
beställ intervall. 
 
Om avfallet inte sorteras enligt de regler som gäller för aktuellt abonnemang utgår 
en felsorteringsavgift enligt bilaga A. Avgiften debiteras i samband med nästkommande ordinarie 
debiteringstillfälle. 
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Abonnemangstyper för företag, verksamheter och flerfamiljshus 

För flerfamiljshus och verksamheter är den fasta avgiften baserad på avfallsmängd istället för antalet 
hushåll. Sophämtningsabonnemangen som är tillgängliga för företag, verksamheter och flerfamiljshus är 
kärl/container/markbehållare för brännbart avfall, kärl för bioavfall, kärl för deponirest samt behållare för 
förpackat matavfall (endast för företag och verksamheter). 
 
Komprimerade kärl 

Inga abonnemang tecknas för komprimerade kärl på grund av tekniska eller/och arbetsmiljöskäl. 
Befintliga bör avslutas efter överenskommelse med kunden. 
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Deponi 

Så kallat icke brännbart hushållsavfall är en deponifraktion och skall av varje fastighetsinnehavare eller 
nyttjanderättshavare sorteras ut och hållas skilt från annat hushållsavfall. Hushåll kan lämna sitt icke 
brännbara hushållsavfall på kommunernas återbruk. Företag, verksamheter och flerfamiljsfastigheter kan 
välja att ha ett deponiabonnemang. 
 
Slam 
Avfall från hushåll med enskilda avloppsanläggningar 

Slamtömning beställs hos VafabMiljö. 
 
Tillgänglighet vid slamtömning 

Slamavskiljare och slutna tankar som uppfyller kraven enligt gällande svensk standard ska tömmas minst 
l gång per år. 
 
Slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk ska vara tillgängliga för slamsugningsfordonet. 
Tömningsarbete ska kunna genomföras i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 
belastningsergonomi (AFS 2012:2). 
 
Höjdskillnad mellan fordonet och brunnens bottens får enligt Renhållningsordning inte överstiga 7 meter. 
Sughöjd får inte överstiga 6 meter. Avståndet mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och 
anläggningens botten bör inte 
överstiga 20 meter. Enligt renhållningstaxan utgår tilläggsavgift per ytterligare meter slang över 20 meter. 
Avstånd över 50 meter mäts som var 5 meter enligt taxan. Lock eller manlucka får inte vara övertäckta 
vid tömningstillfället och skall kunna öppnas av en person. Fastighetsägaren ansvarar för anläggningens 
skötsel och underhåll. 
 
Tillgänglighet vid hämtning av fosforfilter material 

För hämtning av filtermaterial i fosforfållor ska utrymme för kranfordon finnas. Avståndet mellan 
kranfordonets angöringsplats och fosforfålla får vara högst 8 meter om filtret väger max 500 kg och högst 
fem 5 meter om filtret väger max 
l 000 kg. Den fria höjden ska vara minst 7 meter över kranfordonet och i arbetsområdet för att kunna 
tömma fosforfållan. 
 
Fosforfällor med fosformaterialet i lösvikt hämtas med konventionell slamtömningsbil. Tömningsavgift 
debiteras per timme samt behandlingskostnader.  Krav på tillgänglighet vid tömning enligt kraven för 
slamtömning. 
 
Latrin 

Latrinhämtning sker regelbundet för permanentboende och fritidshus enligt schema alternativt efter 
budning. VafabMiljö tillhandahåller det antal behållare som ingår i valt abonnemang. Extra behållare 
beställs mot en avgift. Fastighetsägaren svarar för montage av behållare. 
 
Avgift för latrinhämtning från permanent bebodda fastigheter och behållare samt från fritidshus redovisas 
i bilaga A. 
 
Latrinbehållare skall förslutas av fastighetsinnehavare och placeras vid fastighetsgräns så nära 
uppställningsplats for hämtningsfordon som möjligt (max 5 meter), alternativt till plats som anvisats av 
VafabMiljö, såvida inte särskilda skäl föreligger. Maxvikten är 15 kg per behållare i enlighet med 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Tömningsarbete ska kunna genomforas i enlighet med 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi  (AFS 2012:2). 
 
Från fastigheter belägna på öar utan bro eller färjeförbindelse sker hämtning från uppsamlingsplats på 
fastlandet, om inte annat överenskommits med VafabMiljö. Se även Särskilda bestämmelser för 
fastigheter på öar utan broar och färjeförbindelser nedan. 
 
Vid hämtning från fastigheter där farbar väg saknas skall behållarna lämnas på plats överenskommen med 
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eller anvisad av VafabMiljö. Se även Särskilda bestämmelser for fastigheter på öar utan broar och 
färjeförbindelser. 
 
Särskilda bestämmelser för fastigheter på öar utan broar och färjeförbindelser 
För fastigheter på öar utan broar eller färjeförbindelser gäller särskilda bestämmelser om hämtning av 
hushållsavfall och latrin. 
 
En ansökan om hämtning på ön kan godkännas under förutsättning att samtliga kriterier och krav i 
bestämmelserna är uppfyllda. Dessa kriterier och krav är: 
 

• att vattendjupet tillåter vår entreprenör att lägga till vid brygga utan problem 
• att om säckarna och behållare skall hämtas från brygga accepteras inte manuella lyft från brygga till 

båt utan hämtning måste kunna ske med kärra eller lyfthjälpmedel (till exempel lyftkran) 
• att sopsäckarna får väga max 15 kg 
• att överfyllda eller trasiga säckar och behållare hämtas inte 
• att säckar/behållare med felsorterat innehåll hämtas inte 
• att säckar/behållare som inte uppfyller våra villkor lämnas kvar för ompackning och hämtas först vid 

nästa hämtningstillfälle 
 
Annars skall hushållsavfallet lämnas i ett kärl på särskilt anvisade platser, så kallade gemensam 
uppställningsplats på fastlandet, efter överenskommelse med eller anvisning av VafabMiljö. Utrymmet 
skall om möjligt hållas låst och endast vara tillgängligt för fastighetsägarna från ön. Fastighetsägare 
eller nyttjanderättshavare ska själva lämna sitt avfall i dessa kärl. 
 
Särskilda bestämmelser för fastigheter där farbar väg saknas 
För fastigheter som inte har farbar väg gäller särskilda bestämmelser för hämtning av hushållsavfall 
inklusive grovavfall och latrin. 
 
Hushållsavfall skall lämnas i behållare på särskilt anvisade platser efter överenskommelse med eller 
anvisning av VafabMiljö. Utrymmet skall om möjligt hållas låst och endast vara tillgängligt för 
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavare. Det är fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren som har ansvaret för innehållet i kärlet. 
 

Övrigt om sortering 
Entreprenören kan om kärlet innehåller felsorterat avfall låta bli att tömma kärlet tills 
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren har packat om så att endast rätt innehåll finns i 
kärlet. Möjlighet till budning finns eller så hämtas det vid nästa ordinarie hämtningstillfälle. 
 
Källsorterade förpackningar skall lämnas på Återvinningsstation eller Återbruk. Farligt avfall 
lämnas på Återbruken. Grovavfall skall lämnas på Återbruken. 
 
 
 
Bilagor: Bilaga A 
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Renhållningstaxa Kungsör enfamiljshus 
Årsavgift, inkl. moms 
 
 
Fast avgift, 1 194 kr, ingår i taxan. Fast avgift utgår även vid befrielse av 
sophämtning eller uppehåll i hämtning. 
 

 
Abonnemang Hemkompostering innebär hämtning av enbart brännbart avfall 
varannan vecka, och att hemkompostering sker i skadedjurssäker kompost. 
Abonnemang Källsortering innebär hämtning av både bioavfall och brännbart avfall 
varannan vecka. 
 
 
Deponirestavfallet lämnas på Återbruket. 
 
 

Abonnemang Hemkompostering Abonnemang Källsortering 
130 liter brännbart 1 918 kr 130 liter brännbart + bioavfall 2 438 kr 
190 liter brännbart 2 010 kr 190 liter brännbart + bioavfall 2 530 kr 
240 liter brännbart avfall 2 194 kr 240 liter brännbart + bioavfall 2 714 kr 
370 liter brännbart avfall 2 890 kr 370 liter brännbart + bioavfall 3 410 kr 
 

Delat kärl (kostnad per hushåll) 
Fast avgift 1194 kr/hushåll tillkommer 
Brännbart 130-140 liter 475 kr Bioavfall 409 kr 
Brännbart 190 liter 552 kr   

 

Del i central uppsamlingsplats 
Hemkompostering Källsortering 
Brännbart, deponirest 1 844 kr Brännbart, bioavfall och 

deponirest 
2 308 kr 

I abonnemang Källsortering ingår godkända kompostpåsar och påshållare. 
 
 

Varannan gångs hämtning (hämtning var 4:e vecka) 
Beviljas av VafabMiljö efter skriftlig ansökan. 

Brännbart 130-140 liter 
 
 
Bioavfall var 14:e dag 

1 681 kr 
 
 
520 kr 

Avfallet ska rymmas i minsta behållaren utan att 
problem uppstår vid tömning. Om förhållandena 
förändras kan undantaget från normalt 
hämtningsintervall återtas av VafabMiljö. 
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Renhållningstaxa Kungsör flerfamiljshus, årsavgift inkl. moms 

 
Extra sopor vid kärl- och säckhämtning tas med vid ordinarie hämtning och debiteras särskilt. 
 
  

 Var 4:e 
vecka 

Varannan 
vecka 

Varje vecka 2 gånger/ 
vecka 

3 gånger/ 
vecka 

Extrasopor el 
budn 

Brännbart avfall       
Kärl 190 liter  2 053 kr 3 658 kr 7 362 kr 13 598 kr 103 kr 
Kärl 240 liter  2 603 kr 4 426 kr 9 028 kr 16 173 kr 123 kr 
Kärl 370 liter  3 579 kr 6 681 kr 13 283 kr 27 772 kr 183 kr 
Kärl 660 liter  6 927 kr 11 803 kr 22 815 kr 43 918 kr 329 kr 
Säck 160 liter  2 693 kr 4 478 kr 9 011 kr 14 270 kr 131 kr 
Container 3 kbm  27 887 kr 42 705 kr 80 680 kr 129 379 kr 1 694 kr 
Container 3 kbm m hjul  31 161 kr 45 806 kr 84 655 kr 134 632 kr 1 763 kr 
Container 5 kbm  35 527 kr 60 306 kr 116 835 kr 198 475 kr 1 870 kr 
Container 8 kbm  52 977 kr 88 099 kr 150 950 kr 203 622 kr 2 004 kr 
Markbehållare 3 kbm  26 943 kr 42 637 kr 80 705 kr 147 910 kr 1 726 kr 
Markbehållare 5 kbm  34 131 kr 60 091 kr 117 195 kr 207 011 kr 1 981 kr 
       
Bioavfall       
Kärl 120-140 liter  1 200 kr 2 324 kr 4 904 kr 8 151 kr  
Kärl 240 liter  2 411 kr 4 720 kr 10 438 kr 17 686 kr  
Markbehållare  20 288 kr 40 455 kr 87 135 kr 170 542 kr  
       
Tillägg för gångsträcka       
10-25 meter 290 kr 575 kr 1 149 kr 2 299 kr 4 742 kr För gångsträcka 

över 50 m 
uttages 35 kr per 
5 m. 

26-50 meter 959 kr 1 916 kr 3 833 kr 7 665 kr 15 810 kr 

       
Deponirest    Årshyra  Budning 
Kärl 190 liter 3 554 kr 6 595kr 12 679 kr 285 kr  551 kr 
Kärl 370 liter 4 620 kr 8 633 kr 16 656 kr 461 kr  641 kr 
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Renhållningstaxa Kungsör fritidshus 
Årsavgift inkl. moms 
Fast avgift, 651 kr, utgår även vid befrielse av sophämtning eller uppehåll i hämtning. 
 
 
Abonnemang Hemkompostering innebär hämtning av enbart brännbart avfall varannan vecka 
under perioden maj-september (11 hämtningar) och att hemkompostering sker i skade- djurssäker 
kompost. 
Abonnemang Källsortering innebär hämtning av både bioavfall och brännbart avfall varan- nan 
vecka under perioden maj-september (11 hämtningar). Kompostpåsar och påshållare ingår i 
abonnemanget. 
Deponirestavfallet lämnas på Återbruken. 
 
 

Abonnemang Hemkompostering Abonnemang Källsortering 
190 liter brännbart 584 kr 190 liter brännbart 584 kr 
Fast avgift 651 kr Bioavfall 448 kr 
  Fast avgift 651 kr 
Totalt 1 235 kr Totalt 1 683 kr 
 

Delade kärl (kostnad per hushåll) 
(fast avgift 651 kr/hushåll tillkommer) 

Brännbart 190 liter 306 kr Bioavfall 401 kr 
 

Del i central uppsamlingsplats 
Hämtning av brännbart, bioavfall och deponirest 639 kr 
Fast avgift 651 kr 
Totalt 1 290 kr 

Abonnemangsändringsavgift 168 kr tillkommer vid samtliga ändringar. 
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Renhållningstaxa Kungsör  
Verksamheter årsavgift, exkl. moms 
 
 
 Var 4:e 

vecka 
Varannan 
vecka 

Varje 
vecka 

2 gånger/ 
vecka 

3 gånger/ 
vecka 

Extrasopor 
budn 

Brännbart 
avfall 

      

Kärl 130 liter  950 kr 1 678 kr 3 326 kr 6 134 kr 82 kr 
Kärl 190 liter  1 034 kr 1 840 kr 3 562 kr 6 554 kr 82 kr 
Kärl 240 liter  1 185 kr 2 049 kr 3 966 kr 7 002 kr 98 kr 
Kärl 370 liter 1 340 kr 1 761 kr 2 598 kr 4 938 kr 8 300 kr 146 kr 
Kärl 660 liter 1 506 kr 2 048 kr 3 354 kr 5 417 kr 8 692 kr 263 kr 
Säck 160 liter  1 658 kr 2 822 kr 5 022 kr 6 974 kr 105 kr 
Container 3 kbm 8 786 kr 14 430 kr 25 749 kr 48 491 kr 72 922 kr 1 355 kr 
Container 3 kbm 
hjul 

 16 308 kr 27 534 kr 52 030 kr 83 359 kr 1 410 kr 

Container 5 kbm 10 880 kr 17 887 kr 32 182 kr 61 029 kr 97 342 kr 1 496 kr 
Container 8 kbm 13 356 kr 22 879 kr 41 821 kr 79 544 kr 121 058 kr 1 603 kr 
       

Bioavfall       

Kärl 120-140 
liter 

 960 kr 1 859 kr 3 923 kr 6 521 kr  

Kärl 240 liter  1 929 kr 3 776 kr 8 350 kr 14 149 kr  

       

Matavfall       

Kärl 190 liter   4 006 kr 7 782 kr 11 557 kr  

       

Tillägg för 
gångsträcka 

      

10-25 meter 232 kr 460 kr 919 kr 1 839 kr 3 794 kr  

26-50 meter 767 kr 1 533 kr 3 066 kr 6 132 kr 12 648 kr  

För gångsträcka över 50 m uttages 30,40 kr per påbörjad 5-meterssträcka. Gångsträckor över 
50 m kan i undantagsfall godkännas av Västra Mälardalens Kommunalförbund. 
       

Deponirest    Årshyra Budning  

Kärl 190 liter 2 843 kr 5 276 kr 10 143 kr 228 kr 441 kr  

Kärl 370 liter 3 696 kr 6 906 kr 13 325 kr 369 kr 513 kr  

 
Extra sopor vid kärl- och säckhämtning tas med vid ordinarie hämtning och debiteras särskilt. 
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Taxa för enskilda avlopp inkl moms 
 
 

 Köping 
Slamtömning max 3 kbm  

1150 kr 
Tillägg för volym över 3 kbm  

374 kr 
Tillägg för köksbrunn vid tanktömning  

374 kr 
Tillägg för tömning annan dag än ordinarie dag  

2415 kr 
Tillägg för budning på icke ordinarie arbetstid  

6331 kr 
Tillägg för hinder på väg, tömning inte möjlig  

895 kr 
Tillägg för hinder vid brunnslock  

878 kr 
Tillägg för slang 20-30 m  

260 kr 
Tillägg för slang 20-40 m  

524 kr 
Tillägg för slang 20-50 m  

933 kr 
Tillägg för slang över 50 m, per 5 m  

271 kr 
Tillägg för extra man vid slangdragning  

750 kr 
 
 

Tänk på följande: 
Vägen måste vara framkomlig för tunga fordon. Tänk på att slambilen är både högre och bredare än 
en vanlig personbil. Rensa bort buskage och sly. Under vinterhalvåret måste vägen vara plogad och 
sandad. Slambrunnen måste också vara framskottad. 
 
Underlätta för chauffören genom att markera var brunnen finns med en käpp, med t ex en vimpel på. 
 
Locket måste vara lätt att komma åt vid tömningen, så låt inga höga växter, buskar eller snö hindra 
chauffören. Locket får inte vara låst eller blockerat och heller inte vara för tungt. Om det är för tungt 
måste det bytas ut. Ifall tömning inte kan ske pga hinder enligt ovanstående debiteras detta enligt 
gällande taxa (se ovan). 
 
Slambilen måste kunna komma nära anläggningen, avstånd max 20 m från bilen till brunnens botten. 
Om slanglängden överstiger 20 m tillkommer avgift, se ovan. Skärpning av tillsynen av 
tömningspersonalens arbetsmiljö medför att VafabMiljö kan låta chauffören utföra de tunga 
slangdragningarna tillsammans med extra personal. 
 
Slamtömning måste enligt renhållningsordningen ske minst 1 gång per år. 
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Taxa för tömning av fettavskiljarslam i Kungsör  

Exkl moms 
 
Fast kostnad 2208,00 kr per gång 
Rörlig kostnad 716,80 kr per kubikmeter 
 
 
 

Taxa för latrinhämtning i Kungsör  

Latrinhämtning utförs varannan eller var fjärde vecka under sommarperioden, v. 18-39. Därutöver 
kan hämtning beställas genom budning. 

I avgiften ingår ett kärl per hämtning. Priset är inkl. moms. 

Avgifter per år, inkl. moms: 
Budning, per kärl 619 kr 
Abonnemang sommar 6 ggr/år  3 716 kr 
Abonnemang sommar 11 ggr/år  6 813 kr 
Akuttillägg 1 243 kr 
Leverans av extra kärl 393 kr 
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Renhållningstaxa för Kungsörs kommun 
 

Taxan grundar sig på avgiftsprinciperna i Miljöbalken (SFS 1998:808). 
 
Antagen av kommunfullmäktige i Kungsörs kommun 2017-xx-xx. 
Denna avfallstaxa träder i kraft 2018-xx-xx. 
 
Taxekonstruktion 
Renhållningsverksamheten i Kungsörs kommun är avgiftsfinansierad. 
 
Miljöbalken 27 kap 5 § ger kommuner möjlighet att ta ut avgifter så att en miljöanpassad 
avfallshantering främjas. Detta gör att kommunernas avfallstaxa skall styra mot de mål som är 
uppsatta i gällande avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering. Taxan skall stimulera till en god 
arbetsmiljö och ge kunden valfrihet avseende servicenivå. Taxan skall finansiera de kostnader 
kommunen har för att kunna utföra det renhållningsansvar och informationsansvar man har inom 
avfallshanteringen. 
 
Allmänna bestämmelser 
Avgifter för insamling, bortforsling och slutligt omhändertagande av hushållsavfall samt därmed 
jämförligt avfall i Kungsörs kommun utgår med de belopp och på de villkor som framgår av denna 
taxa samt av gällande Renhållningsordning för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör. 
 
Angivna avgifter är inklusive den av riksdagen beslutade mervärdesskatt, för närvarande 25 %. 
 
Tolkningsföreträde 
VafabMiljö Kommunalförbund (nedan kallat VafabMiljö) äger tolkningsföreträde över 
renhållningstaxan. 
 
Renhållningsabonnemang 
Alla bebyggda fastigheter som klassas som hushåll, flerfamiljshus, enfamiljshus, fritidshus är skyldiga 
att inneha ett renhållningsabonnemang. 
 
I Kungsörs kommun är samtliga företag och verksamheter med likvärdigt hushållavfall jämförbart 
med det som kommer från enfamiljshus, fritidshus och flerfamiljshus skyldiga att ha ett 
renhållningsabonnemang för hushållsavfall. 
 
Administrativa regler 
Renhållningstaxan är indelad i en fast avgift och en rörlig avgift (hämtningsavgift) för enfamiljshus 
och fritidshus. Detta för att kunderna så rättvist som möjligt endast skall betala för den servicenivå de 
utnyttjar. För flerfamiljshus och verksamheter finns ett pris per behållare där fast och rörlig del ingår. 
 
Den fasta avgiften skall utgå för alla bebyggda fastigheter även om dispens från sophämtning beviljats. 
 
För sådan hämtning där andra metoder än de konventionella tillämpas, eller där förhållandena väsentligt 
avviker från vad som är normalt, får VafabMiljö besluta om avgift. De grunder som anges i 27 kap 5§ 
Miljöbalken ska därvid beaktas. 
 
Budning tillämpas för extra tömning av behållare, hämtning av grovavfall samt kyl och frysskåp. Avgift 
utgår enligt bilaga A. 
 
Avgiftsskyldighet 
Alla fastighetsinnehavare är skyldiga att meddela VafabMiljö att de äger en bebyggd fastighet i 
Kungsörs kommun, samt beställa ett abonnemang för hushållsavfall. Fastighetsinnehavare är skyldig 
att hålla sig väl underrättad om gällande föreskrifter i renhållningsordningen samt att informera de 
som bor i eller är verksam på fastigheten om skyldigheten att följa föreskrifterna. 
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En fastighet kan bestå av flera byggnader/hushåll som vart och ett skall betala en fast avgift (till 
exempel visst antal bostäder eller hushåll på samma fastighetsbeteckning) samt ha ett abonnemang 
som motsvarar den uppkomna mängden hushållsavfall. 
 
Fastighetsinnehavare eller den eller de som enligt l kap 5 § Fastighetstaxeringslagen (1979:1 152) ska 
anses som fastighetsägare ska betala angivna avgifter till VafabMiljö. Tomträttsinnehavare jämställs 
med fastighetsinnehavare. Avgiftsskyldigheten kan i vissa fall överlåtas till nyttjanderättshavare med 
dennes medgivande. Sådant överlåtande ska först godkännas av VafabMiljö. VafabMiljö har rätt att 
besluta om avgiftsskyldigheten skall återgå till fastighetsinnehavaren om nyttjanderättshavaren inte 
fullgör sina skyldigheter gentemot VafabMiljö, eller avflyttar från fastigheten. VafabMiljö skall 
underrätta fastighetsinnehavaren och nyttjanderättshavaren om sådan ändring sker. 
Fastighetsinnehavaren skall då svara för betalning av avgifter från och med den dag VafabMiljö 
underrättat om återgången av avgiftsskyldigheten. 
 
Anmälan om att en fastighet överlåts till annan innehavare och den tidpunkt från vilken den nye 
innehavaren ska betala renhållningsavgifterna ska snarast anmälas till VafabMiljö av den nuvarande 
fastighetsinnehavaren. Nuvarande/föregående fastighetsinnehavare svarar för avgifterna tills sådan 
anmälan gjorts. 
 
Betalning 
Avgift tas ut enligt fastställd renhållningstaxa som är antagen av kommunfullmäktige i Kungsörs 
kommun. Renhållningsavgiften delas upp för enfamiljshus och fritidshus i en fast avgift och en rörlig 
avgift, se vidare under "Abonnemangstyper ..."nedan. 
 
Den rörliga avgiften baseras på val av behållartyp, gångavstånd (gäller endast flerfamiljshus och 
verksamheter), kärlstorlek och hämtningsintervall vilket framgår av renhållningstaxan. 
 
Vid försent inkommen betalning utgår dröjsmålsränta, enligt 6 § Räntelagen (1975:635), med en vid varje 
tid gällande referensränta med tillägg av 8 procentenheter. Påminnelseavgift på 60 kronor och kravavgift 
på 180 kronor tas ut enligt gällande lagstiftning. Vid utebliven betalning och så länge skulden är obetald 
kan hämtningsfrekvensen dras ned till lägsta möjliga nivå så länge inte risk för människors hälsa eller 
miljö uppstår. 
 
Fastighetsinnehavarens ansvar 
Enligt renhållningsordningen tillhandahåller VafabMiljö på fastighetsinnehavarens bekostnad godkända 
behållare i erforderligt antal. Fastighetsinnehavaren ansvarar för behållarnas rengöring och underhåll samt 
att avfallsutrymmen hålls städade. Om annat inte överenskommits ingår kostnader för kärl i avgiften för 
hämtning av hushållens avfall. 
 
Det är även fastighetsinnehavarens ansvar att föremål som kan skada personal inte läggs i 
avfallsbehållare. I ansvaret ingår även att upprätthålla framkomlig väg med tillräcklig bredd för att dra 
kärl mellan behållarens uppställningsplats och hämtningsfordon (se handboken "råd och anvisningar") 
samt att under vintertid se till att vägen är skottad och sandad. På hämtningsdagen skall kärlet placeras 
vid tomtgräns, eller på annan plats anvisad av VafabMiljö. 
 
Fastighetsinnehavare för enfamiljshus och fritidshus samt lägenhetsinnehavare kan lämna sitt grovavfall 
och farligt avfall enligt anvisningar till Återbruken (återvinningscentraler). Kostnader för detta ingår i 
taxans fasta del för enfamiljshus, fritidshus och flerfamiljshus (lägenhetsinnehavaren). Returpapper 
(tidningar och liknande) och förpackningar av papper, plast, metall och glas kan lämnas på Återbruken 
eller återvinningsstationerna. 
 
 
Dispenser och ansökan om ändringar i abonnemang 
Ändrade hämtningsförhållanden skall omgående anmälas till VafabMiljö av fastighetsägare eller 
fastighetsinnehavare. 
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Ändringa av abonnemang är kostnadsfritt. Ändringen gäller i minst 6 månader. 
 
Fastighetsinnehavare som avser att ansöka om uppehåll från hämtningstjänst av hushållsavfall skall 
lämna en skriftlig ansökan till VafabMiljö senast l månad innan tänkt uppehåll. Uppehåll i hämtning vid 
permanentbostad efter ansökan medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte 
kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst 3 månader. Handläggningsavgift vid 
ansökan är 436 kronor när särskild utredning krävs. Fast avgift utgår enligt bilaga A under den period 
uppehåll i hämtning beviljats. 
 
För fritidshusägare måste uppehållet gälla för hela hämtningssäsongen, maj till och med september. 
Handläggning av ansökan och intagning av kärl enligt taxa bilaga A. Fast avgift utgår enligt bilaga A 
under den period uppehåll i hämtning beviljats. 
 
Två närliggande fastigheter kan efter skriftlig ansökan till VafabMiljö medges delad hämtning. 
Förutsättningarna för att få delad hämtning beviljad regleras av renhållningsordningens bestämmelser. 
Fast avgift enligt bilaga A utgår för samtliga enfamiljshushåll även vid delning av abonnemang. Samma 
regler gäller även för fritidshus. 
 
Avgift utgår även vid tillfållen då behållare inte använts sedan föregående hämtningstillfälle. Avgift utgår 
även om behållare inte varit tillgänglig enligt renhållningsordningens bestämmelser för hämtning vid 
hämtningstillfället. 
 
Abonnemangstyper för hämtning av hushållsavfall exklusive slam och latrin 
Renhållningsabonnemangen är uppdelade i en fast avgift (grundavgiften) samt en rörlig avgift som 
bestäms beroende på vald hämtningstjänst 
 
Grundavgift 
Grundavgift skall tas ut för samtliga bebyggda fastigheter inom Kungsörs kommun. Grundavgiften 
utgår även vid dispenser som befrielse och uppehåll i hämtning. 
 
Grundavgiften finansierar kostnader som inte betalas genom hämtningstjänsten. Det gäller bland annat 
information, avfallsplanering, registerhållning, kundtjänst, fastigheter, miljöarbete, återvinningscentraler, 
omhändertagande av farligt avfall, småbatterier, kyl och frys samt transporter av grovsopor från 
Återbruken. 
 
Grundavgiften är för enfamiljshus och fritidshus baserad på antal hushåll. För flerfamiljshus och 
verksamheter är den fasta avgiften baserad på avfallsmängd istället för antalet hushåll. 
 
Hämtningsabonnemang (rörlig avgift) 
I Kungsörs kommun finns två abonnemangstyper för hämtning av hushållsavfall: 
 
- Hemkomposteringsabonnemang 
Hemkomposteringsabonnemang innebär att hushållen själva komposterar allt sitt komposterbara 
hushållsavfall enligt de regler som anges i Renhållningsordningen. Brännbart hushållsavfall placeras i 
behållare som töms varannan vecka. Undantaget de som fått beviljat hämtning 13 gånger per år av 
brännbart hushållsavfall. 
 
- Källsorteringsabonnemang 
Källsorteringsabonnemang innebär att hushållen sorterar sitt avfall och placerar 
komposterbart/rötningsbart hushållsavfall (bioavfall) och brännbart hushållsavfall i skilda behållare. 
Respektive behållare töms minst varannan vecka. Avgifter utgår enligt bilaga A. Behållarna töms efter 
beställ intervall. 
 
Om avfallet inte sorteras enligt de regler som gäller för aktuellt abonnemang utgår 
en felsorteringsavgift enligt bilaga A. Avgiften debiteras i samband med nästkommande ordinarie 
debiteringstillfälle. 
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Abonnemangstyper för företag, verksamheter och flerfamiljshus 

För flerfamiljshus och verksamheter är den fasta avgiften baserad på avfallsmängd istället för antalet 
hushåll. Sophämtningsabonnemangen som är tillgängliga för företag, verksamheter och flerfamiljshus är 
kärl/container/markbehållare för brännbart avfall, kärl för bioavfall, kärl för deponirest samt behållare för 
förpackat matavfall (endast för företag och verksamheter). 
 
Komprimerade kärl 

Inga abonnemang tecknas för komprimerade kärl på grund av tekniska eller/och arbetsmiljöskäl. 
Befintliga bör avslutas efter överenskommelse med kunden. 
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Deponi 

Så kallat icke brännbart hushållsavfall är en deponifraktion och skall av varje fastighetsinnehavare eller 
nyttjanderättshavare sorteras ut och hållas skilt från annat hushållsavfall. Hushåll kan lämna sitt icke 
brännbara hushållsavfall på kommunernas återbruk. Företag, verksamheter och flerfamiljsfastigheter kan 
välja att ha ett deponiabonnemang. 
 
Slam 
Avfall från hushåll med enskilda avloppsanläggningar 

Slamtömning beställs hos VafabMiljö. 
 
Tillgänglighet vid slamtömning 

Slamavskiljare och slutna tankar som uppfyller kraven enligt gällande svensk standard ska tömmas minst 
l gång per år. 
 
Slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk ska vara tillgängliga för slamsugningsfordonet. 
Tömningsarbete ska kunna genomföras i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 
belastningsergonomi (AFS 2012:2). 
 
Höjdskillnad mellan fordonet och brunnens bottens får enligt Renhållningsordning inte överstiga 7 meter. 
Sughöjd får inte överstiga 6 meter. Avståndet mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och 
anläggningens botten bör inte 
överstiga 20 meter. Enligt renhållningstaxan utgår tilläggsavgift per ytterligare meter slang över 20 meter. 
Avstånd över 50 meter mäts som var 5 meter enligt taxan. Lock eller manlucka får inte vara övertäckta 
vid tömningstillfället och skall kunna öppnas av en person. Fastighetsägaren ansvarar för anläggningens 
skötsel och underhåll. 
 
Tillgänglighet vid hämtning av fosforfilter material 

För hämtning av filtermaterial i fosforfållor ska utrymme för kranfordon finnas. Avståndet mellan 
kranfordonets angöringsplats och fosforfålla får vara högst 8 meter om filtret väger max 500 kg och högst 
fem 5 meter om filtret väger max 
l 000 kg. Den fria höjden ska vara minst 7 meter över kranfordonet och i arbetsområdet för att kunna 
tömma fosforfållan. 
 
Fosforfällor med fosformaterialet i lösvikt hämtas med konventionell slamtömningsbil. Tömningsavgift 
debiteras per timme samt behandlingskostnader.  Krav på tillgänglighet vid tömning enligt kraven för 
slamtömning. 
 
Latrin 

Latrinhämtning sker regelbundet för permanentboende och fritidshus enligt schema alternativt efter 
budning. VafabMiljö tillhandahåller det antal behållare som ingår i valt abonnemang. Extra behållare 
beställs mot en avgift. Fastighetsägaren svarar för montage av behållare. 
 
Avgift för latrinhämtning från permanent bebodda fastigheter och behållare samt från fritidshus redovisas 
i bilaga A. 
 
Latrinbehållare skall förslutas av fastighetsinnehavare och placeras vid fastighetsgräns så nära 
uppställningsplats for hämtningsfordon som möjligt (max 5 meter), alternativt till plats som anvisats av 
VafabMiljö, såvida inte särskilda skäl föreligger. Maxvikten är 15 kg per behållare i enlighet med 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Tömningsarbete ska kunna genomforas i enlighet med 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi  (AFS 2012:2). 
 
Från fastigheter belägna på öar utan bro eller färjeförbindelse sker hämtning från uppsamlingsplats på 
fastlandet, om inte annat överenskommits med VafabMiljö. Se även Särskilda bestämmelser för 
fastigheter på öar utan broar och färjeförbindelser nedan. 
 
Vid hämtning från fastigheter där farbar väg saknas skall behållarna lämnas på plats överenskommen med 
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eller anvisad av VafabMiljö. Se även Särskilda bestämmelser for fastigheter på öar utan broar och 
färjeförbindelser. 
 
Särskilda bestämmelser för fastigheter på öar utan broar och färjeförbindelser 
För fastigheter på öar utan broar eller färjeförbindelser gäller särskilda bestämmelser om hämtning av 
hushållsavfall och latrin. 
 
En ansökan om hämtning på ön kan godkännas under förutsättning att samtliga kriterier och krav i 
bestämmelserna är uppfyllda. Dessa kriterier och krav är: 
 

• att vattendjupet tillåter vår entreprenör att lägga till vid brygga utan problem 
• att om säckarna och behållare skall hämtas från brygga accepteras inte manuella lyft från brygga till 

båt utan hämtning måste kunna ske med kärra eller lyfthjälpmedel (till exempel lyftkran) 
• att sopsäckarna får väga max 15 kg 
• att överfyllda eller trasiga säckar och behållare hämtas inte 
• att säckar/behållare med felsorterat innehåll hämtas inte 
• att säckar/behållare som inte uppfyller våra villkor lämnas kvar för ompackning och hämtas först vid 

nästa hämtningstillfälle 
 
Annars skall hushållsavfallet lämnas i ett kärl på särskilt anvisade platser, så kallade gemensam 
uppställningsplats på fastlandet, efter överenskommelse med eller anvisning av VafabMiljö. Utrymmet 
skall om möjligt hållas låst och endast vara tillgängligt för fastighetsägarna från ön. Fastighetsägare 
eller nyttjanderättshavare ska själva lämna sitt avfall i dessa kärl. 
 
Särskilda bestämmelser för fastigheter där farbar väg saknas 
För fastigheter som inte har farbar väg gäller särskilda bestämmelser för hämtning av hushållsavfall 
inklusive grovavfall och latrin. 
 
Hushållsavfall skall lämnas i behållare på särskilt anvisade platser efter överenskommelse med eller 
anvisning av VafabMiljö. Utrymmet skall om möjligt hållas låst och endast vara tillgängligt för 
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavare. Det är fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren som har ansvaret för innehållet i kärlet. 
 

Övrigt om sortering 
Entreprenören kan om kärlet innehåller felsorterat avfall låta bli att tömma kärlet tills 
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren har packat om så att endast rätt innehåll finns i 
kärlet. Möjlighet till budning finns eller så hämtas det vid nästa ordinarie hämtningstillfälle. 
 
Källsorterade förpackningar skall lämnas på Återvinningsstation eller Återbruk. Farligt avfall 
lämnas på Återbruken. Grovavfall skall lämnas på Återbruken. 
 
 
 
Bilagor: Bilaga A 
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Renhållningstaxa Kungsör enfamiljshus 
Årsavgift, inkl. moms 
 
 
Fast avgift, 1 194 kr, ingår i taxan. Fast avgift utgår även vid befrielse av 
sophämtning eller uppehåll i hämtning. 
 

 
Abonnemang Hemkompostering innebär hämtning av enbart brännbart avfall 
varannan vecka, och att hemkompostering sker i skadedjurssäker kompost. 
Abonnemang Källsortering innebär hämtning av både bioavfall och brännbart avfall 
varannan vecka. 
 
 
Deponirestavfallet lämnas på Återbruket. 
 
 

Abonnemang Hemkompostering Abonnemang Källsortering 
130 liter brännbart 1 918 kr 130 liter brännbart + bioavfall 2 438 kr 
190 liter brännbart 2 010 kr 190 liter brännbart + bioavfall 2 530 kr 
240 liter brännbart avfall 2 194 kr 240 liter brännbart + bioavfall 2 714 kr 
370 liter brännbart avfall 2 890 kr 370 liter brännbart + bioavfall 3 410 kr 
 

Delat kärl (kostnad per hushåll) 
Fast avgift 1194 kr/hushåll tillkommer 
Brännbart 130-140 liter 475 kr Bioavfall 409 kr 
Brännbart 190 liter 552 kr   

 

Del i central uppsamlingsplats 
Hemkompostering Källsortering 
Brännbart, deponirest 1 844 kr Brännbart, bioavfall och 

deponirest 
2 308 kr 

I abonnemang Källsortering ingår godkända kompostpåsar och påshållare. 
 
 

Varannan gångs hämtning (hämtning var 4:e vecka) 
Beviljas av VafabMiljö efter skriftlig ansökan. 

Brännbart 130-140 liter 
 
 
Bioavfall var 14:e dag 

1 681 kr 
 
 
520 kr 

Avfallet ska rymmas i minsta behållaren utan att 
problem uppstår vid tömning. Om förhållandena 
förändras kan undantaget från normalt 
hämtningsintervall återtas av VafabMiljö. 
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Renhållningstaxa Kungsör flerfamiljshus, årsavgift inkl. moms 

 
Extra sopor vid kärl- och säckhämtning tas med vid ordinarie hämtning och debiteras särskilt. 
 
  

 Var 4:e 
vecka 

Varannan 
vecka 

Varje vecka 2 gånger/ 
vecka 

3 gånger/ 
vecka 

Extrasopor el 
budn 

Brännbart avfall       
Kärl 190 liter  2 053 kr 3 658 kr 7 362 kr 13 598 kr 103 kr 
Kärl 240 liter  2 603 kr 4 426 kr 9 028 kr 16 173 kr 123 kr 
Kärl 370 liter  3 579 kr 6 681 kr 13 283 kr 27 772 kr 183 kr 
Kärl 660 liter  6 927 kr 11 803 kr 22 815 kr 43 918 kr 329 kr 
Säck 160 liter  2 693 kr 4 478 kr 9 011 kr 14 270 kr 131 kr 
Container 3 kbm  27 887 kr 42 705 kr 80 680 kr 129 379 kr 1 694 kr 
Container 3 kbm m hjul  31 161 kr 45 806 kr 84 655 kr 134 632 kr 1 763 kr 
Container 5 kbm  35 527 kr 60 306 kr 116 835 kr 198 475 kr 1 870 kr 
Container 8 kbm  52 977 kr 88 099 kr 150 950 kr 203 622 kr 2 004 kr 
Markbehållare 3 kbm  26 943 kr 42 637 kr 80 705 kr 147 910 kr 1 726 kr 
Markbehållare 5 kbm  34 131 kr 60 091 kr 117 195 kr 207 011 kr 1 981 kr 
       
Bioavfall       
Kärl 120-140 liter  1 200 kr 2 324 kr 4 904 kr 8 151 kr  
Kärl 240 liter  2 411 kr 4 720 kr 10 438 kr 17 686 kr  
Markbehållare  20 288 kr 40 455 kr 87 135 kr 170 542 kr  
       
Tillägg för gångsträcka       
10-25 meter 290 kr 575 kr 1 149 kr 2 299 kr 4 742 kr För gångsträcka 

över 50 m 
uttages 35 kr per 
5 m. 

26-50 meter 959 kr 1 916 kr 3 833 kr 7 665 kr 15 810 kr 

       
Deponirest    Årshyra  Budning 
Kärl 190 liter 3 554 kr 6 595kr 12 679 kr 285 kr  551 kr 
Kärl 370 liter 4 620 kr 8 633 kr 16 656 kr 461 kr  641 kr 
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Renhållningstaxa Kungsör fritidshus 
Årsavgift inkl. moms 
Fast avgift, 651 kr, utgår även vid befrielse av sophämtning eller uppehåll i hämtning. 
 
 
Abonnemang Hemkompostering innebär hämtning av enbart brännbart avfall varannan vecka 
under perioden maj-september (11 hämtningar) och att hemkompostering sker i skade- djurssäker 
kompost. 
Abonnemang Källsortering innebär hämtning av både bioavfall och brännbart avfall varan- nan 
vecka under perioden maj-september (11 hämtningar). Kompostpåsar och påshållare ingår i 
abonnemanget. 
Deponirestavfallet lämnas på Återbruken. 
 
 

Abonnemang Hemkompostering Abonnemang Källsortering 
190 liter brännbart 584 kr 190 liter brännbart 584 kr 
Fast avgift 651 kr Bioavfall 448 kr 
  Fast avgift 651 kr 
Totalt 1 235 kr Totalt 1 683 kr 
 

Delade kärl (kostnad per hushåll) 
(fast avgift 651 kr/hushåll tillkommer) 

Brännbart 190 liter 306 kr Bioavfall 401 kr 
 

Del i central uppsamlingsplats 
Hämtning av brännbart, bioavfall och deponirest 639 kr 
Fast avgift 651 kr 
Totalt 1 290 kr 

Abonnemangsändringsavgift 168 kr tillkommer vid samtliga ändringar. 
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Renhållningstaxa Kungsör  
Verksamheter årsavgift, exkl. moms 
 
 
 Var 4:e 

vecka 
Varannan 
vecka 

Varje 
vecka 

2 gånger/ 
vecka 

3 gånger/ 
vecka 

Extrasopor 
budn 

Brännbart 
avfall 

      

Kärl 130 liter  950 kr 1 678 kr 3 326 kr 6 134 kr 82 kr 
Kärl 190 liter  1 034 kr 1 840 kr 3 562 kr 6 554 kr 82 kr 
Kärl 240 liter  1 185 kr 2 049 kr 3 966 kr 7 002 kr 98 kr 
Kärl 370 liter 1 340 kr 1 761 kr 2 598 kr 4 938 kr 8 300 kr 146 kr 
Kärl 660 liter 1 506 kr 2 048 kr 3 354 kr 5 417 kr 8 692 kr 263 kr 
Säck 160 liter  1 658 kr 2 822 kr 5 022 kr 6 974 kr 105 kr 
Container 3 kbm 8 786 kr 14 430 kr 25 749 kr 48 491 kr 72 922 kr 1 355 kr 
Container 3 kbm 
hjul 

 16 308 kr 27 534 kr 52 030 kr 83 359 kr 1 410 kr 

Container 5 kbm 10 880 kr 17 887 kr 32 182 kr 61 029 kr 97 342 kr 1 496 kr 
Container 8 kbm 13 356 kr 22 879 kr 41 821 kr 79 544 kr 121 058 kr 1 603 kr 
       

Bioavfall       

Kärl 120-140 
liter 

 960 kr 1 859 kr 3 923 kr 6 521 kr  

Kärl 240 liter  1 929 kr 3 776 kr 8 350 kr 14 149 kr  

       

Matavfall       

Kärl 190 liter   4 006 kr 7 782 kr 11 557 kr  

       

Tillägg för 
gångsträcka 

      

10-25 meter 232 kr 460 kr 919 kr 1 839 kr 3 794 kr  

26-50 meter 767 kr 1 533 kr 3 066 kr 6 132 kr 12 648 kr  

För gångsträcka över 50 m uttages 30,40 kr per påbörjad 5-meterssträcka. Gångsträckor över 
50 m kan i undantagsfall godkännas av Västra Mälardalens Kommunalförbund. 
       

Deponirest    Årshyra Budning  

Kärl 190 liter 2 843 kr 5 276 kr 10 143 kr 228 kr 441 kr  

Kärl 370 liter 3 696 kr 6 906 kr 13 325 kr 369 kr 513 kr  

 
Extra sopor vid kärl- och säckhämtning tas med vid ordinarie hämtning och debiteras särskilt. 
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Taxa för enskilda avlopp inkl moms 
 
 

 Köping 
Slamtömning max 3 kbm  

1150 kr 
Tillägg för volym över 3 kbm  

374 kr 
Tillägg för köksbrunn vid tanktömning  

374 kr 
Tillägg för tömning annan dag än ordinarie dag  

2415 kr 
Tillägg för budning på icke ordinarie arbetstid  

6331 kr 
Tillägg för hinder på väg, tömning inte möjlig  

895 kr 
Tillägg för hinder vid brunnslock  

878 kr 
Tillägg för slang 20-30 m  

260 kr 
Tillägg för slang 20-40 m  

524 kr 
Tillägg för slang 20-50 m  

933 kr 
Tillägg för slang över 50 m, per 5 m  

271 kr 
Tillägg för extra man vid slangdragning  

750 kr 
 
 

Tänk på följande: 
Vägen måste vara framkomlig för tunga fordon. Tänk på att slambilen är både högre och bredare än 
en vanlig personbil. Rensa bort buskage och sly. Under vinterhalvåret måste vägen vara plogad och 
sandad. Slambrunnen måste också vara framskottad. 
 
Underlätta för chauffören genom att markera var brunnen finns med en käpp, med t ex en vimpel på. 
 
Locket måste vara lätt att komma åt vid tömningen, så låt inga höga växter, buskar eller snö hindra 
chauffören. Locket får inte vara låst eller blockerat och heller inte vara för tungt. Om det är för tungt 
måste det bytas ut. Ifall tömning inte kan ske pga hinder enligt ovanstående debiteras detta enligt 
gällande taxa (se ovan). 
 
Slambilen måste kunna komma nära anläggningen, avstånd max 20 m från bilen till brunnens botten. 
Om slanglängden överstiger 20 m tillkommer avgift, se ovan. Skärpning av tillsynen av 
tömningspersonalens arbetsmiljö medför att VafabMiljö kan låta chauffören utföra de tunga 
slangdragningarna tillsammans med extra personal. 
 
Slamtömning måste enligt renhållningsordningen ske minst 1 gång per år. 
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Taxa för tömning av fettavskiljarslam i Kungsör  

Exkl moms 
 
Fast kostnad 2208,00 kr per gång 
Rörlig kostnad 716,80 kr per kubikmeter 
 
 
 

Taxa för latrinhämtning i Kungsör  

Latrinhämtning från fritidshus maj-september 
6 hämtningar per säsong 2 370 kr 
Extra kärl vid ordinarie hämtning  (budning) 556 kr 
Tillägg för öhämtning med godkänd 
lastningsplats för lastning till båt 1 221 kr/ 6 behållare 
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§  
Byte av mark med skog för att som markäga-
re få besittningsrätt till område för moto-
crossbana (KS 2017/506) 
Kungsörs kommun upplåter idag mark för motocrossverksamhet 
genom ett avtal genom fritidsförvaltningens försorg. Markägare till 
detta område är idag Åkerbo Häradsallmänning. De har under 
hösten sagt upp gällande arrendeavtal för område för motocross-
klubbens verksamhet.  
 
För att motocrossklubben ska kunna ges möjlighet till fortsatt 
verksamhet har förhandlingar genomförts med styrelsen för Åker-
bo Häradsallmänning för att genomföra ett markbyte där ett 
område som Åkerbo Häradsallmänning äger vid Stengärdet och 
Stentorp inkl. motorcrossbana om 80,3 hektar idag byts mot ett 
området som kommunen äger vid Sandskogsbacken  om 82.9 
hektar. 

 
Områdena är skogsbruksmark. Kungsörs kommuns skogsförval-
tare har bedömt materialet och tillstyrker att detta byte skulle 
kunna ske utan att någondera parten skulle bli affärsmässigt 
lidande. 
 
Markbytet innebär att kommunen blir ägare till området för moto-
crossbanan och kan teckna avtal direkt med motocrossklubben. 
Genom avtal kan kommunen ge anvisningar och restriktioner för 
användandet av marken, då området är belägen på Kungsörs 
kommuns vattentäkt. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-12-20 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige godkänner föreslaget markbyte med Åkerbo 

Häradsallmänning. 
 
 Förrättningskostnaderna ska delas lika mellan parterna. 
 



 

 
 Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2017-12-20 KS 2018/ 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
 Kommunstyrelsen  
  
Vår handläggare  
Stig Tördahl 
Teknisk chef 
0227-600 168 
stig.tordahl@kungsor.se 

 

  
 
 
 

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

Beslut om byte av mark med skog för att som 
markägare få besittningsrätt till område för 
motorcrossbana 
 
Kungsörs kommun upplåter idag mark för motorcrossverksamhet genom ett avtal 
genom fritidsförvaltningens försorg. Markägare till detta område är idag Åkerbo 
Häradsallmänning. Åkerbo Häradsallmänning har under hösten sagt upp gällande 
arrendeavtal för område för motorcrossklubbens verksamhet. För att 
motorcrossklubben skall kunna ges möjlighet till fortsatt verksamhet har 
förhandlingar genomförts med styrelsen för Åkerbo Häradsallmänning för att 
genomföra ett markbyte där område för motorcrossbanan ingår. I dessa 
förhandlingar har från kommunens sida fritidsförvaltningen och tekniska kontoret 
deltagit. 
Markbytet innebär att ett område, Stengärdet & Stentorp (karta bifogas) om 80,3 
ha inkl. motorcrossbana med Åkerbo Häradsallmänning som ägare bytes mot ett 
område, Sandskogsbacken (karta bifogas) om 82.9 ha med Kungsörs kommun 
som ägare. 
Då detta är fråga om skogsbruksmark är följande jämförelser relevanta: 
 
   Stengärdet/Stentorp Sandskogsbacken 
 
Produktiv skogsmark 73,6 ha  73,2 ha 
 
Virkesförråd tot  15 148 m3  14 572 m3 
 
Kungsörs kommuns skogsförvaltare har bedömt materialet och kan tillstyrka att 
detta byte skulle kunna ske utan att någondera parten skull bli affärsmässigt 
lidande. 
Detta markbyte innebär att Kommunen blir ägare till området för 
motorcrossbanan och kan teckna avtal direkt mot motorcrossklubben och på så 
vis i avtal ge anvisningar och restriktioner för användandet av marken då området 
är belägen på Kungsörs kommuns vattentäkt. 
 



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
   
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

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

Förrättningskostnader skall delas lika mellan parterna. 
 
Förslag till beslut 
 
Ks / Kf föreslås besluta att genomföra byte av mark enligt ovan beskrivning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stig Tördahl 
Teknisk chef 
Kungsörs kommun 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
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§  
Policy vid sjukfrånvaro (KS 2017/363) 
För att tydliggöra vikten av tidiga insatser i syfte att förebygga och 
förhindra sjukfrånvaro har kommunstyrelsens förvaltning tagit 
fram ett förslag till Policy vid sjukfrånvaro. 
 
Policyn ska komplettera ”Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabi-
litering och arbetsanpassning”.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Förslag till Policy vid sjukfrånvaro 
• Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2017-11-28,  

§ 2 
 
KS PU beslutsförslag Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige antar Policy vid sjukfrånvaro enligt förvaltningens 
förslag. 
 
 
Antagen policy redovisas som KS-handling nr x/2018. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 2 
Policy vid sjukfrånvaro (KS 2017/363) 
För att tydliggöra vikten av tidiga insatser i syfte att förebygga och 
förhindra sjukfrånvaro har HR-avdelningen tagit fram ett förslag 
till Policy vid sjukfrånvaro. 
 
Policyn ska komplettera ”Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabi-
litering och arbetsanpassning”.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Förslag till Policy vid sjukfrånvaro 
 
Beslut  Personalutskottet förslag till kommunstyrelsen: 
 

Kommunfullmäktige antar Policy vid sjukfrånvaro enligt förvaltningens 
förslag. 
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Datum Vår beteckning 
2018-01-22  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
  
  
Vår handläggare  
Anne-Britt Hanson Åkerblom 
HR-chef 
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Policy vid sjukfrånvaro och rehabilitering 
Denna policy kompletterar ”Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering och 
arbetsanpassning”.  

 
Syfte med policyn 

• Förebygga sjukfrånvaro. 
• Att så tidigt som möjligt upptäcka att en medarbetare behöver stöd.  

Att tidigt sätta in stöd ger bättre möjligheter att hjälpa medarbetaren. 
Därför är det viktigt att ledare och övriga medarbetare är uppmärksamma på händelser 
eller andra signaler som kan tyda på att medarbetaren inte mår bra.  
 
Det här gäller vid sjukfrånvaro 
• Medarbetare ska sjukanmäla sig till närmaste chef genom telefonkontakt (om inte 

chefen är nåbar ska frånvaron meddelas via röstbrevlåda och chefen ska sedan 
snarast möjligt kontakta med medarbetaren per telefon).  
 

• Senast den tredje sjukdagen ska chef och medarbetare ha en ny kontakt. Om inte 
annat överenskommes ska chefen initiera kontakten.  
Syftet är att chefen ska ha en dialog med medarbetaren om orsaken till sjukfrånvaron 
och hur arbetsgivaren kan stödja medarbetaren till att komma åter i arbete.  

 
• Om medarbetaren inte kan arbeta i sitt ordinarie arbete ska chefen om möjligt 

erbjuda något tillfälligt arbete som medarbetaren kan utföra trots sjukdomen.  
 

• Om sjukfrånvaron fortsätter ska chef och medarbetare ha regelbunden kontakt. 
 

• Om sjukfrånvaron är längre än sju kalenderdagar ska medarbetaren lämna ett 
läkarintyg som styrker om varför medarbetaren inte kan arbeta i sitt ordinarie arbete 
eller annat tillfälligt arbete som arbetsgivaren erbjudit. 

 
Utredning vid signaler om ohälsa, upprepad korttidsjukfrånvaro eller längre 
sjukfrånvaro. 
Om sjukfrånvaron beräknas pågå längre än 14 dagar ska närmaste chef senast efter tre 
veckor ha genomfört ett möte för att starta en rehabiliteringsutredning.  
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En rehabiliteringsutredning ska även göras om det är fråga om upprepad 
korttidssjukfrånvaro om minst sex tillfällen under de senaste 12 månaderna.  
Det kan också behöva göras en utredning om det finns signaler som tyder på att en 
medarbetare inte mår bra.   
Medarbetaren kan välja att ha med ett fackligt ombud på mötet. Det kan även vara 
lämpligt att företagshälsovården deltar i mötet. 

 
Av rehabiliteringsutredningen ska det framgå vilka arbetsförhållanden medarbetaren 
har och vilka åtgärder som redan vidtagits eller som behövs för att medarbetaren ska 
kunna återgå i arbete.  
 
Dessa faktorer ska belysas: 

 
• Vilka arbetsuppgifter kan medarbetaren utföra? 
• Vilka besvär är det som orsakar att arbetsförmågan är nedsatt? 
• Hur länge beräknas besvären pågå? 
• Finns behov av eller pågår medicinsk behandling? 
• Finns det speciella arbetsuppgifter som medarbetaren inte klarar? 
• Kan medarbetaren arbeta deltid? 
• Kan medarbetaren klara andra tillfälliga arbetsuppgifter? 
• Med vilka anpassningar kan medarbetaren återgå i arbete? 
• Har medarbetaren psykiska eller sociala problem? 
• Har medarbetaren egna förslag till åtgärder? 
• Prognos för återgång i arbete. 
 
Rehabiliteringsutredningen genomförs under tystnadsplikt. Utredningen blir underlag 
för de åtgärder som sedan vidtas och i eventuella kontakter med Försäkringskassan.  

 
Vid behov av vidare åtgärder hänvisas till ”Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering 
och arbetsanpassning”. 
 
Om sjukfrånvaron är orsakad av en arbetsskada så behöver anmälan om arbetsskada 
göras till Arbetsmiljöverket/ Försäkringskassan. Arbetsgivaren ansvarar för att anmäla 
arbetskada till Arbetsmiljöverket/ Försäkringskassan.  
Arbetstagaren gör anmälan till AFA för eventuell ersättning vid arbetsskada eller 
sjukskrivning.  

Arbetsgivaren ska informera alla arbetstagare om de regler och rutiner som gäller vid 
sjukfrånvaro och aktiv rehabilitering.  
 
Medarbetare ska aktivt medverka i sin egen rehabilitering. 
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§ 3 
Komplettering av arbetsmiljöpolicy  
(KS 2017/363) 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att arbetsmiljöpolicyn 
kompletteras att förtydliga att  

- kränkande särbehandling,  

- sexuella trakasserier och  

- trakasserier som har samband med någon av diskriminerings-
grunderna 

inte får förekomma i kommunens verksamheter.  

 
Kränkande särbehandling definieras i arbetsmiljöverkets föreskrift 
(AFS 2015:4) som ”handlingar som riktas mot en eller flera arbet-
stagare på ett kränkande sätt som kan leda till ohälsa eller att 
dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap”. Enligt föreskriften 
ska arbetsgivaren klargöra att kränkande särbehandling inte accep-
teras i verksamheten. Enligt Diskrimineringslagen är trakasserier 
enligt diskrimineringsgrunderna förbjudna. 
 
Riktlinjer och rutin för hantering vid kränkande särbehandling och 
trakasserier har tagits fram. Dessa antas av HR- chefen. Riktlinjer-
na och rutinen ska göra det tydligt för alla medarbetare hur det ska 
hanteras om det trots allt inträffar. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till komplettering av 
arbetsmiljöpolicyn  

• Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2017-11-28,  
§ 3 

 
KS PU beslutsförslag Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige antar förtydligad Arbetsmiljöpolicy enligt 
förvaltningens förslag. 
 
 
Antagen policy redovisas som KS-handling nr x/2018. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 3 
Komplettering av arbetsmiljöpolicy  
(KS 2017/363) 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att arbetsmiljöpolicyn 
kompletteras att förtydliga att  

- kränkande särbehandling,  

- sexuella trakasserier och  

- trakasserier som har samband med någon av 
diskriminreringsgrunderna 

inte får förekomma i kommunens verksamheter.  

 
Kränkande särbehandling definieras i arbetsmiljöverkets föreskrift 
(AFS 2015:4) som ”handlingar som riktas mot en eller flera arbet-
stagare på ett kränkande sätt som kan leda till ohälsa eller att 
dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap”. Enligt föreskriften 
ska arbetsgivaren klargöra att kränkande särbehandling inte accep-
teras i verksamheten. Enligt Diskrimineringslagen är trakasserier 
enligt diskrimineringsgrunderna förbjudna. 
 
Riktlinjer och rutin för hantering vid kränkande särbehandling och 
trakasserier har tagits fram. Dessa antas av HR- chefen. Riktlinjer-
na och rutinen ska göra det tydligt för alla medarbetare hur det ska 
hanteras om det trots allt inträffar. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till komplettering av 
arbetsmiljöpolicyn 

 
Beslut  Personalutskottet förslag till kommunstyrelsen: 
 

Kommunfullmäktige antar förtydligad Arbetsmiljöpolicy enligt 
förvaltningens förslag. 
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Arbetsmiljöpolicy  
Antagen av kommunstyrelsen 2012-12-17, § 219 
 
 
 

En god och säker arbetsmiljö är viktig för Kungsörs kommun. 
 

Mål 
Kungsörs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och kännetecknas av en god ar-
betsmiljö. Det innebär medarbetarna ska ha en god fysisk och psykisk hälsa, känna 
trivsel och arbetstillfredsställelse. 

Målet uppnås genom att 

• arbetsmiljöproblem synliggörs och åtgärdas 

• alla chefer tar ansvar och är väl informerade om arbetsmiljöfrågor, och får 
befogenhet och resurser för att arbeta med sin enhets arbetsmiljö 

• alla medarbetare gemensamt tar ansvar för arbetsmiljön 

• kränkande särbehandling, sexuella trakasserier eller trakasserier som har samband 
med någon av diskrimineringsgrunderna enligt Diskrimineringslagen inte 
accepteras. Att bemöta varandra med respekt ska vara vägledande i allt arbete och 
i alla relationer. 

 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Arbetsmiljöarbetet ska kännetecknas av ett processinriktat arbete där förebyggande, 
undersökande, genomförande och uppföljning ingår. Arbetet ska vara en naturlig del 
av verksamheten. Alla ska delta i arbetsmiljöarbetet. Systematiskt ska skyddsronder 
genomföras på respektive enhet. När ändringar planeras ska arbetsgivaren bedöma 
om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. 
Vid dessa tillfällen ska riskbedömningar genomföras. 

 
Arbetsmiljöorganisation 
Varje förvaltning ska vara knuten till en skyddskommitté/samverkansgrupp med före-
trädare för arbetsgivare och fackliga organisationer. Arbetsmiljöarbetet bedrivs i hu-
vudsak på fyra nivåer i organisationen:  

• centrala samverkansgruppen (Cesam) är även central skyddskommitté  

• lokal samverkansgrupp är även lokal skyddskommitté inom varje förvaltning 

• arbetsplats 

• arbetstagare 
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Centrala samverkansgruppen ansvarar för utveckling, planering, samordning, infor-
mation och övervakning av arbetsmiljöfrågor. Skyddskommittéerna samordnar ar-
betsmiljöarbetet inom respektive förvaltning. Arbetsplatsen har ansvar för arbets-
miljöarbetet inom enheten. Arbetstagaren har ansvar att följa regler och anvisningar. 

 
Ansvar 
Det är varje nämnds/kommunstyrelsens ansvar att se till att chefer med personalan-
svar som får arbetsmiljöuppgifter har resurser, befogenheter och nödvändiga kunska-
per för sitt uppdrag. Nämnden/kommunstyrelsen uppgiftsfördelar till förvaltningsche-
fen som ser till att underställd chef har den utbildning som krävs för att klara uppdra-
get. 

Personalavdelningen och företagshälsovården ska ses som interna och externa resurs-
personer som kan vara behjälpliga när uppgifterna ska genomföras. 

 
Lämna tillbaka uppgiftsfördelningen 
Om befogenheter och resurser saknas för uppdraget kan chefen skriftligen lämna till-
baka uppgiftsfördelningen till närmaste chef. 

 
Uppföljning 
Arbetsmiljöarbetet bör följas upp årligen av varje nämnd/kommunstyrelsen. Kom-
munstyrelsen ansvarar för en kommunövergripande uppföljning. 

 
Förvaltningschefens arbetsmiljöansvar 
Förvaltningschefen är arbetsgivarens ställföreträdare och har därmed arbetsmiljöan-
svaret för sitt förvaltningsområde. Förvaltningschefen 

• ansvarar för att enheterna tillämpar de arbetsmiljölagstiftningar, författningar och 
lokala föreskrifter samt eventuella lokala avtal som rör arbetsmiljöområdet 

• ska verka för att det finns ekonomiska och personella förutsättningar för att det 
ska bli ett välfungerade arbetsmiljöarbete på enheterna 

• ska hålla nämnd fortlöpande underrättad om utvecklingen inom arbetsmiljöområ-
det 

• ska göra årliga sammanställningar över arbetsskador, tillbud och sjukfrånvaro 

• ska underrätta Arbetsmiljöverket om allvarlig olycka inträffat. Det gäller även vid 
allvarliga tillbud som inneburit fara för liv eller hälsa 

• ska returnera till nämnden varje arbetsmiljöfråga som förvaltningschefen saknar 
befogenheter för 
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Alla chefers arbetsmiljöansvar som ansvarig chef 
Chefen ska verka för att tillräckliga resurser i form av utrustning och personal ställs 
till enhetens förfogande för att verksamheten ska kunna bedrivas under arbetsmiljö-
mässigt tillfredsställande former. Chefen ska 

• skaffa sig ingående kunskaper om den arbetsmiljölagstiftning, de författningar, lo-
kala föreskrifter och eventuella lokala avtal som rör arbetsmiljöområdet 

• ansvara för att skyddsronder genomförs och att handlingsplaner upprättas för ar-
betsmiljöarbetet minst en gång per år 

• ha medarbetarsamtal minst en gång per år 

• ha regelbundna arbetsplatsmöten med sina medarbetare 

• genomföra riskbedömningar när ändringar i verksamheten planeras 

• fortlöpande hålla närmaste chef underrättad om den aktuella arbetsmiljösituatio-
nen 

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

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

• kontrollera och följa upp att skyddsarbetet fungerar inom enheten 

• ansvara för att arbetsmetoder och utrustning har en sådan utformning att de 
uppfyller krav på säkerhet 

• följa upp inträffade arbetsskador och tillbud inom enheten samt ta initiativ till 
förebyggande åtgärder 

• ta hänsyn till underställd personals synpunkter på arbetsmiljön och ta tillvara 
erfarenheter för att förebygga olycksfall eller sjukdomar 

• beakta de olägenheter och risker som ensamarbete medför 

• beakta den psykosociala arbetsmiljön för underställd personal 

• ansvara för rehabiliteringsverksamheten inom enhet/avdelning 

• underrätta Arbetsmiljöverket om allvarlig olycka inträffat. Det gäller även vid all-
varliga tillbud som inneburit fara för liv eller hälsa. 

• se till att nyanställda får en introduktion i rutiner, arbetsmetoder och skyddsanord-
ningar 

 
Medarbetarens arbetsmiljöansvar 
Alla arbetstagare ska ges möjlighet att medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i ge-
nomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. 
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Som anställd är du skyldig att:  

• hålla dig underrättad om de särskilda skydds- och ordningsföreskrifter som berör 
ditt arbetsområde 

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

• följa övriga föreskrifter och anvisningar i arbetsmiljöfrågor som berör arbetet 

• arbeta med omtanke och försiktighet för att inte råka ut för olycksfall och ta hän-
syn till arbetskamraterna 

• upplysa om risker i arbetsmiljön till din närmsta chef. Risker kan till exempel vara 
trasiga verktyg, tunga lyft och olämpliga arbetsställningar.  

• omedelbart anmäla arbetsskada eller tillbud till närmsta chef  

• delta vid upprättande av handlingsplan över brister i arbetsmiljön 
 

Företagshälsovård 
Företagshälsovården arbetar i huvudsak förebyggande och rådgivande. Personalen 
inom företagshälsovården är en resurs och kan genom sin kunskap och konsultation 
bidra till att utveckla arbetsmiljöverksamheten. Företagshälsovården kan ge utbild-
ning, stöd och vara rådgivande inom arbetsmiljö och hälsa. 

 
Rehabilitering 
Kungsörs kommun ska verka för att medarbetarnas rehabiliteringsbehov på ett tidigt 
stadium kartläggs och att de rehabiliteringsåtgärder som behövs genomförs så att en 
återgång till arbetet kan ske så fort som möjligt. Helst ska behovet av rehabilitering 
eller annat stöd identifierats innan en medarbetare blivit sjuk.  

Om återgång till arbete inom kommunen inte går ska andra möjligheter utredas. 
 

Anpassning 
Anpassningsverksamheten utgår från den ordinarie arbetsplatsen. Individuell anpass-
ning kan innebära:  

• anpassning av lokaler 

• arbetshjälpmedel 

• ändring av arbetsorganisation 

• ändring av arbetsfördelning 

• individuella stödinsatser 

• handledning 

• tekniska åtgärder 
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Det är närmaste chef som har ansvaret för att utreda behov av anpassning. Personal-
avdelningen finns med som stöd och efter överenskommelse kan även kontakt med 
företagshälsovården tas för eventuell utredning av rehabiliterande insatser. Om med-
arbetaren själv vill kan fackligt ombud medverka vid möten och planering av anpass-
ningsbehoven.  

Om en enskild person får besvär kan det finnas behov av att utreda om det behövs en 
generell arbetsanpassning, för att förhindra att fler får samma besvär.  

Redan under en planering av en ny arbetslokal eller när en lokal ska ändras är det 
viktigt att tänka på arbetsmiljön så att bra arbetsförhållanden skapas från början. 

 
Riktlinjer 
Kommunstyrelsens förvaltning får utforma riktlinjer till denna policy. 

__________ 
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Riktlinjer och rutin för hantering av kränkande 
särbehandling, sexuella trakasserier och 
trakasserier som har samband med 
diskrimineringsgrunderna. 
Enligt Kungsörs kommuns arbetsmiljöpolicy accepteras inte kränkande särbehandling, 
sexuella trakasserier eller trakasserier som har samband med någon av 
diskrimineringsgrunderna.    
 
Att bemöta varandra med respekt ska vara vägledande i allt arbete och i alla relationer 
hos arbetsgivaren. 
 
Med dessa riktlinjer ska det vara tydligt för alla medarbetare i kommunen och bolagen 
att kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier som har samband 
med diskrimineringsgrunderna eller repressalier med anledning av detta inte får 
förekomma. Om det ändå inträffar ska rutinen tydliggöra hur det ska hanteras.  
 
Definitioner och innebörd 
Kränkande särbehandling 
Kränkande särbehandling definieras i arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2015:4) som 
”handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt som kan 
leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap”. 
 
Att kränka betyder att genom ord eller handling förnedra någon eller några. 
Särbehandling innebär att bli behandlad annorlunda än andra på ett obegripligt och 
orättvist sätt och att riskera att hamna utanför arbetsplatsens gemenskap.  
Signaler och tecken på kränkande särbehandling kan vara samarbetssvårigheter, 
personkonflikter, sökande efter syndabockar, arbetsklimat som präglas av tryckt 
stämning, en jargong eller skämt som alla inte är bekväma med, hög sjukfrånvaro, hög 
personalomsättning och ett bristande utfört arbete. 
 
Trakasserier enligt diskrimineringsgrunderna 
Enligt Diskrimineringslagen är trakasserier enligt diskrimineringsgrunderna förbjudna. 
Trakasserier är handlingar som kränker enskilda personer eller grupper utifrån 
diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
könsidentitet eller könsuttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
Trakasserier kan till exempel vara att ge uttryck för förlöjligande eller nedvärderande 
generaliseringar, med koppling till diskrimineringsgrunderna. 
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Sexuella trakasserier 
Trakasserier kan också vara av sexuell natur. Handlingar eller ord av sexuellt slag som 
gör att den som utsatts känner sig kränkt eller illa till mods betecknas som sexuella 
trakasserier eller sexuellt ofredande. Det kan handla sexuella anspelningar, beröring, 
komplimanger eller inbjudningar som är ovälkomna. 
 
Vad är rätt eller fel? 
Det är den som upplever sig vara utsatt för kränkande särbehandling eller trakasserier 
som avgör vad som är oönskat eller kränkande.  
Det är alltid den som utsätts som avgör var gränsen går för vad som är okej eller inte.  
 
Vad ska jag göra om jag upplever mig utsatt för kränkande särbehandling eller 
trakasserier? 
• Vänd dig i första hand till din chef och beskriv vad du upplever. Om du inte vill 

prata med din chef kan du vända dig till din chefs överordnade chef eller till någon 
på HR-avdelningen. Du kan även ta stöd av en facklig representant som kan hjälpa 
dig att kontakta någon av de nämnda personerna. Om inget av de uppräknade 
alternativen känns bra för dig kan du kontakta en sköterska hos 
företagshälsovården. De personer som kontaktas har tystnadsplikt om det som 
förmedlas. De kommer inte att föra informationen vidare utan ditt samtycke.  

• Om du behöver samtalsstöd eller annat stöd i någon form finns det möjlighet till 
stöd hos företagshälsovården. 

 
Utredning och åtgärder 
• Arbetsgivaren är skyldig att utreda och att åtgärda trakasserier och kränkningar. Det 

är bra om du kan dokumentera din upplevelse och vad som hänt och lämna detta till 
arbetsgivaren. Arbetsgivaren kommer att göra en utredning av det som hänt. För att 
ta reda på de närmare omständigheterna kommer arbetsgivaren i första hand prata 
med den som känner sig utsatt och den som pekas ut som trakasserande eller 
kränkande. Utredningens omfattning beror på omständigheterna i det enskilda 
fallet. Det är förstås viktigt att utredningen görs diskret med hänsyn och respekt för 
de inblandade.  

• Om det kommer fram att det varit fråga om trakasserier eller kränkande särbehandling 
ska arbetsgivaren genomföra åtgärder som är rimligt att kräva för att förhindra att det 
fortsätter. 

• Beroende på händelser kan vidare arbetsrättsliga åtgärder eller andra rättsliga åtgärder bli 
aktuella för den som utsatt någon annan. 

• Arbetsgivaren har även skyldighet att undersöka vidare om det finns misstankar om att 
det förekommer sexuella trakasserier inom arbetsgivarens verksamheter utan att någon 
anmält detta. 

 
Enligt Diskrimineringslagen får arbetsgivaren inte utsätta en arbetstagare för repressalier på 
grund av att arbetstagaren anmält eller påtalat att arbetsgivaren handlat i strid med lagen, 



   
  Sida 3 (3) 
 Datum Vår beteckning 
 2018-01-22  
 Ert datum Er beteckning 
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medverkat i en utredning enligt lagen, eller avvisat eller fogat sig i arbetsgivarens trakasserier 
eller sexuella trakasserier. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2018-01-29    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Instruktion för kommunens högsta tjänste-
man (KS 2018/7) 
Från den 1 januari 2018 gäller en ny kommunallag. En av nyhe-
terna är ett avsnitt kring direktören – kommunens högste tjänste-
man. Detta lyder: 
 
”Direktören  
1 § Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande 
ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning 
som finns under styrelsen. 
2 § Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda 
förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa 
direktörens övriga uppgifter. 
Kommundirektören ska ha en fastställd instruktion om vad dennes 
övriga uppgifter ska vara utom att vara chef över styrelsens 
förvaltning. Kommunstyrelsen får fatta beslut om annan titel.” 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till inst-
ruktion.  

 
Beredningstext Kommunstyrelsens presidieberedning föreslår att kommunens 

högste tjänsteman ska benämnas kommundirektör. 
 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-01-02 
 
Förslag till beslut  Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige antar föreslagen Instruktion för kommundirektören/ 
-chefen och fastslår att titeln på kommunens högste tjänsteman ska vara 
kommundirektör. 
 
 
Antagen instruktion redovisas som KS-handling nr x/2018. 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2018-01-02 KS 2018/7 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Claes-Urban Boström, kommunchef  
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Ny kommunallag kräver instruktion för kommunens 
högsta tjänsteman 
Så här står det i den nya kommunallagen. 
 
”Direktören  
1 § Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen 
bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen. 
2 § Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen 
under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter. 
Kommundirektören ska ha en fastställd instruktion om vad dennes övriga 
uppgifter ska vara utom att vara chef över styrelsens förvaltning. 
Kommunstyrelsen får fatta beslut om annan titel.” 
 
Bilagt (bilaga 1) finns ett förslag på sådan instruktion.  
 
Som den högsta tjänstemannen vill jag inte föreslå titel utan kommunstyrelsen 
beslutar denna titel utan förslag. 

 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar bilagda instruktioner för kommundirektören/chefen. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström 
 

  



Bilaga 1 
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Kommunstyrelsens instruktioner för kommundirek-
tören/-chefen i Kungsörs kommun 

 
1. Kommunens ledande tjänsteman 
Kommundirektören/-chefen har sitt uppdrag från och har anställts av kommun-
styrelsen. Kommundirektören/chefen har det yttersta ansvaret för att lägga 
förslag till och verkställa kommunstyrelsens beslut. Kommundirektören/chefen 
ska arbeta med stor integritet med avseende på information och underlag för 
beslut och tjäna både majoritet och minoritet i styrelsen. 
 
I kommundirektörens/chefens uppgift ingår att 
- klara ut principerna för styrning, ledning, uppföljning, utvärdering och 

kontroll 
- fastställa en ledningsorganisation (ledningsgrupp, beredningsgrupp m.m.) 
- verka för en tydlig roll- och uppgiftsfördelning mellan förtroendevalda och 

tjänstemän 
 
2. Utveckling av kommunens verksamheter och av kommunen 
Kommundirektören/chefen bör ha en drivande roll för att utveckla och effek-
tivisera kommunens organisation och verksamheter. Det är naturligt att 
direktören/chefen också har en roll i utvecklingen av kommunen som ort eller 
geografiskt område. 

 
3. Externa kontakter 
I anslutning till den föregående punkten är det lämpligt att kommundirektören/  
-chefen har en viktig roll vid externa kontakter. 
 
Några områden där dessa kontakter är viktiga och där det är viktigt att kommun-
direktören/chefen och kommunstyrelsens ordförande har diskuterat och kommit 
överens om rollerna mellan sig och vem som företräder kommunen i aktuella 
ärenden, möten eller frågor: 
- näringsliv 
- länsstyrelse och andra regionala organ 
- högskola/universitet och andra statliga organ 
- andra kommuner och landsting 
- medborgare och organisationer 

 
4. Massmedia 
Som allmänhetens företrädare för granskning och kontroll, och som kommunens 
främsta informationskanal, har massmedierna en strategisk roll i kontakterna 
mellan kommunen och medborgarna. En viktig uppgift för kommundirektören/ 
-chefen är därför att skapa den öppenhet i bemötande av massmedia som gäller 
med utgångspunkt från bl.a. offentlighetsprincipen. 
 



Bilaga 1 
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Kommundirektören/-chefen är ansvarig för kontakterna med journalister i de 
frågor som rör kommunstyrelsens förvaltning, men har också ansvaret för att hela 
den kommunala organisationen strävar efter bra massmedierelationer och att ge 
ärliga och korrekta uppgifter. 
 
Politiska beslut och ambitioner är politikens ansvar att förmedla till allmänheten 
men kan uppdras till kommundirektören/-chefen. 
 
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utskott och 
kommittéer 
 
5. Arbetsuppgifter mot politiska organ  
Kommundirektören/chefen bör vara ytterst ansvarig för beredning av samtliga 
ärenden till kommunstyrelsen och dess utskott. För ärenden som kommer från 
annan nämnd eller bolagsstyrelsen bör kommundirektören/chefen, vid behov, ha 
ansvar för att komplettering sker med yttrande och beslutsförslag, t.ex. med 
avseende på finansiering av förslagen. 
 
6. Föredragningar 
Kommundirektören/-chefen bör ha ansvar för föredragningar. 
 
Kommundirektören/-chefen kan delegera detta t.ex. till en förvaltningschef, 
avdelningschef, enhetschef, handläggare eller kanslichef. 
 
7. Närvaro- och yttranderätt samt rätt att göra anteckningar till 

protokollet 
Kommundirektören/-chefen har närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsen och 
dess utskott/kommittéer.  
 
I de fall finansiering saknas vid ett beslut äger kommundirektören/-chefen rätt att 
göra en anteckning till protokollet. 
 
8. Initiativ 
Att ta erforderliga initiativ är en naturlig del av uppdraget för kommundirek-
tören/-chefen. Det gäller bl.a. inom den uppsiktsskyldighet över kommunens 
verksamheter som enligt kommunallagen vilar på kommunstyrelsen men också 
över kommunens utveckling i stort. 
 
9. Kommunfullmäktige 
Kommundirektörens/chefens roll inför kommunfullmäktige är begränsad men i 
undantagsfall kan kommundirektören/-chefen vara föredragande. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 

 
10. Kommunstyrelsens förvaltning 
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Kommundirektören/-chefen är chef för kommunstyrelsens förvaltning och dess 
enheter. 
 
11. Anställning av personal 
Kommundirektören/-chefen anställer: 
- personal vid kommunstyrelsens förvaltning (gäller direkt underställda och 

förvaltningens chefer) 
- övriga förvaltningschefer, och då i samråd med lämplig politisk sammansätt-

ning. 
 
Vid anställning av ekonomichef, HR-chef och kanslichef sker även detta i samråd 
med företrädare för politiken. 
 
Anställningarna ska dessutom behandlas fackligt enligt det samverkansavtal som 
finns i kommunen. 
 
12. Organisationsförändringar 
Beslut om organisationsförändringar inom kommunstyrelsens förvaltning är 
delegerade till kommundirektören/-chefen. Berörs flera förvaltningar ska beslut 
tas enligt gällande delegationsordning. 
 
13. Delegation  
Delegationen för kommundirektören/-chefen anges i delegationsordningen som 
antas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Förvaltningscheferna 
 
14. Kommundirektören/chefen och förvaltningscheferna 
Kommundirektören/-chefen svarar för arbetsgivarrollen gentemot övriga förvalt-
ningschefer och för att de i sina uppdrag också beaktar kommunövergripande 
frågor, och anlägger ett koncernperspektiv. 
 
Kommundirektören/-chefen är chef över förvaltningscheferna. 
 
15. Anställning och avveckling av förvaltningschefer 
Anställning och avveckling av förvaltningschefer åligger kommundirektören/-
chefen men i samråd med lämpliga politiska företrädare. 
 
16. Utvecklings- och lönesamtal 
Kommundirektören/-chefen har ansvar för utvecklings- och lönesamtal med 
förvaltningscheferna liksom med övrig direkt underställd personal. 
 
Moderbolag och bolag i kommunens bolagskoncern 

 
17. Samordning 
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Kommundirektören/chefen har ansvar för att samordning sker, dels mellan 
bolagscheferna, dels med förvaltningscheferna i kommunkoncernen. 
 
18. Verkställande direktör (VD) i moderbolag 
I kommunens moderbolag är det kommundirektören/-chefen som är VD.  

 
19. Anställning av bolagschefer 
Enligt aktiebolagslagen är det styrelsen som tillsätter VD, utom i de fall där 
extern VD tillsätts. 
 
Kommundirektören/-chefen ges ansvar att bereda anställning av VD i det/de 
kommunala bolag där extern VD inte tillsätts. Detta sker i samråd med styrelsen, 
på samma sätt som för förvaltningscheferna. Samråd med kommundirektören/  
-chefen bör ske när det gäller den fortlöpande lönerevisionen så att ett helhets-
perspektiv för alla chefer kan anläggas oavsett organisatorisk tillhörighet. 
 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2018-01-29   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kungsörs KommunTeknik AB (inkl. KS-handling), 
kommunstyrelsens ekonom (inkl. KS-handling), akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Beställning av teknisk verksamhet, service 
och underhåll 2018 från Kungsörs Kommun 
Teknik AB (KS 2017/6) 
Kommunstyrelsens förvaltning har, tillsammans med Kungsörs 
KommunTeknik AB (KKTAB), arbetat med att utveckla beställ-
ningen av de uppdrag och tjänster som KKTAB ska utföra åt 
kommunen. Det som tillkommit är mängdförteckningar som 
- tydliggör våra beställningar  
- möjliggör en bra uppföljning 

 
Genom mängdförteckningar  
- kan kostnader jämföras mot utfört uppdrag och ersättningen till 

KKTAB göras på ett mer korrekt sätt 
- är det lätt att se hur mycket en eventuell tilläggsbeställning 

kommer att kosta 
- ger möjlighet att, vid året är slut, diskutera ingående vad som 

fungerat bra och mindre bra så att vi till nästa års beställning 
kan styra om och lägga resurser där de som bäst behövs. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-01-15 
med bilaga 
 

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beställer teknisk verksamhet, service och under-
håll från Kungsörs KommunTeknik AB 2018 enligt förvaltningens 
förslag. 

 
 

Antagen beställning redovisas som KS-handling nr x/2018. 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2018-01-15 KS 2018/6 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Claes-Urban Boström, kommunchef  
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Kungsörs kommuns beställning till Kungsörs 
KommunTeknik AB 
Kommunstyrelsens förvaltning har, tillsammans med Kungsörs KommunTeknik 
AB (KKTAB), arbetat med att utveckla beställningen av uppdrag och tjänster 
som KKTAB ska utföra åt kommunen (bilaga 1).  
 
Det som tillkommit och som tydliggör våra beställningar och som möjliggör en 
bra uppföljning är de mängdförteckningar som nu tagits fram. KKTAB har här 
gjort ett strålande jobb med att mängda allt som görs och som finns inom olika 
verksamhetsområden så att detta möjliggjorts. 
 
Genom dessa mängdförteckningar kan vi jämföra kostnader mot utfört uppdrag 
och ersätta KKTAB på ett mer korrekt sätt. 
 
Om kommunen bestämmer sig för att göra en tilläggsbeställning inom de områ-
den där det nu finns mängdförteckning är det också lätt att se hur mycket en 
sådan beställning kommer att kosta. 
 
Vi får också i och med denna mängdförteckning möjlighet att när året är slut 
diskutera ingående vad som fungerat bra och mindre bra så att vi till nästa års 
beställning kan styra om och lägga resurser där de som bäst behövs. 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar beställning 2018 till Kungsörs KommunTeknik AB 
enligt förvaltningens förslag. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström    
Kommunchef     
 
 
 



 

Administrativa uppgifter som ingår i KKTAB;s ersättning för skötsel 
av gata, park och skog samt service åt övriga förvaltningar 

Kostnad 2018  2 674 810 kr 
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Övergripande arbetsuppgifter 

Uppgifter enligt speciallagstiftning 
• bereda ärenden angående kommunens väghållningsmyndighetsansvar enligt 

väglagen 
• bereda de trafikuppgifter som ska fullgöras av den nämnd som avses i lagen 

om nämnder för vissa trafikfrågor (trafiknämnd) 
• svarar för kommunens parkeringsövervakning enligt lagen om kommunal 

parkeringsövervakning m.m.  
• bereda ärenden för den kommunala renhållningsskyldigheten enligt 

miljöbalken och den kommunala renhållningsordningen 
• bereder de frågor som kommunfullmäktige ska besluta om enligt avfallsförord-

ningen 
• bereder frågor om gaturenhållning enligt lagen om gaturenhållning och 

skyltning 
• bereder frågor som anges i lagen om flyttning av fordon i vissa fall och 

förordningen om flyttning av fordon i vissa fall 
• bereder ärenden gällande upplåtelse av salutorg och övriga allmänna platser, 

inklusive torghandel enligt lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning 
• initierar och bereder ärenden som inrättande av vattenskyddsområden samt 
• bereder ärenden gällande kommunens uppgifter enligt anläggningslagen 

 

KKTAB ska förvalta kommunens fasta egendom om inte kommunfullmäktige beslutat 
annat i särskilt fall. Detta innebär bl.a.: 
 

• underhåll och skötsel av kommunens skogar, parker, grönområden, tekniska 
anläggningar och byggnader 

• underhåll och skötsel av idrotts- och friluftsanläggningar 
• byggnads- och anläggningsverksamhet 
• utarrendering, uthyrning eller upplåtelse av kommunala fastigheter på annat sätt 
• bereda ärenden gällande kommunen rätt till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt 

i annans fastighet genom avtal eller tillämpning av bestämmelser i lagar och 
medverka till ändring eller upphävande av sådan rätt enligt riktlinjer från 
kommunfullmäktige 

• bereda ärenden gällande fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av 
plan- och bygglagen (PBL) av fastighet eller fastighetsdel 

• bevakning av kommunens intressen vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning, 
planläggning, byggnadsfrågor och därmed likartat 

• ansvara för kommunens mätningstekniska verksamhet 
• bereder frågor om undantag från skyldighet att svara för gångbanerenhållning 

som kan ha ålagts fastighetsinnehavare 



• bereder bidrag till väghållning 
• tolkar tillämpningen av taxor inom sitt verksamhetsområde 
• förvaltning av hamnanläggningar, vatten- och landområden inom det 

fastställda hamnområdet och utvecklingen av hamnrörelsen 
• bereder belägenhetsadresser samt ansvarar för namn- och 

adressnummersättning 

Det ingår i KKTABs ansvarsområde att på uppdrag av kommunstyrelsen ta fram 
underlag samt bevaka tekniska aspekter i samhällsplaneringen och därvid särskilt 
verka för god samhällsmiljö och goda förhållanden inom dessa områden. 

KKTAB är skyldig att tillhandahålla kommunstyrelsens plankommitté den personal och 
andra resurser som krävs för det fullgörandet av kommitténs uppgifter. 

Ekonomi och upphandling 
Budget 
Bokslut/delårsbokslut 
Ekonomiska uppföljningar 
Internkontroll 
Kontering o attest 
Rationeringsförslag 
Kostnadsberäkning av projekt o. beställningar 
Infordran av anbud och upprättande av ramavtal 
Projekt Idé- - Beställning – Plan - Utvärdering 
Effekt o produktionsmål 
Projekt, utredningar och planer (Skillingeudd, norra Kungsladugården, VA-verk, 
oljeavskiljare, va-taxa, tippar, va-plan, översiktsplan) 

Projektering 
Årligen sommarblommor och lökplanteringar 
Lekplatser 
Utemiljön på skolor, daghem, övriga fastigheter och KFAB 
Parker 
Planteringar 
Anläggningar 
Gator 
Gång- och cykelvägar 
m.m. 

GIS 
Upprätthålla och utveckla kommunens grafiska informationssystem i Geosecma innom park 
och gata samt kommunens fastigheters utemiljö. 
 
 
 
 
 



Skogen 
Budget, delårsbokslut, bokslut. 
Se till att kommunen har en aktuell naturvårdsinriktad skogsbrukspaln. Ny plan var tionde år. 
Årligen se till att planera utifrån skogsbruksplanen på ett för kommunen mest ekonomiskt 
sätt samt för kringboende och friluftslivets bästa. 
Kontakter med kringboende och andra berörda inför åtgärder. Samrådsmöten. 
Ta beslut utifrån inkomna önskemål på åtgärder. 
Kontrollera och ha uppsikt på skogens tillstånd utifrån stormskador, skadeinsäktsangrepp 
eller annat för mer akuta åtgärder. 
Övervaka återplantering och ev. markberedning.  
Upphandla skogsåtgärder och att kontrollera utförda arbeten. 
Ansvarig för upprättande av avtal med privata vedhuggare. 
Se till att nödvändiga kontakter med Skogsvårdsstyrelsen upprätthålls. 
Samarbete med aktuella skogsbolag 

Park 
Budget, delårsbokslut, bokslut. 
Kostnadsberäkningar på nyinvesteringar. 
Kontering och attestering av fakturor. 
Framtagande av nyckeltal. 
Ta fram förslag på rationaliseringsinvesteringar. 
Ramavtal: maskiner, material, entreprenörer. 
Upphandling: maskiner, material, entreprenörer. 
Arbetsledning, årlig och daglig planering. 
Personalansvar enligt gällande lagar och avtal samt samverkansavtal.  
Rekrytering av säsongs- och tillsvidareanställningar. 
Skötselplaner och driftsscheman. 
Upprätthålla ett aktuellt underlag i GIS. 
Utveckla innehållet i GIS. 
Kontakt med allmänheten (svar på frågor, utredningar, avtal markdisposition, åtgärder, 
felanmälningar m.m.). 
Hemsidan. 
Framtagning och kostnadsberäkning investeringsobjekt. 
Se till att arbetet utförs enligt skötselplanen. 

Gata 
Budget, delårsbokslut, bokslut. 
Kostnadsberäkningar på nyinvesteringar. 
Kontering och attestering av fakturor. 
Framtagande av nyckeltal. 
Ta fram förslag på rationaliseringsinvesteringar som t.ex. bättre skötselmetoder, 
energibesparingar m.m. 
Ramavtal: maskiner, material, entreprenörer. 
Upphandling: maskiner, material, entreprenörer. 
Arbetsledning, årlig och daglig planering. 
Personalansvar enligt gällande lagar och avtal samt samverkansavtal.  



Rekrytering av personal. 
Skötselplaner och driftsscheman. 
Upprätthålla ett aktuellt underlag i GIS. 
Utveckla innehållet i GIS. 
Projektering gator, gång- och cykelvägar, trottoarer, P-ytor, belysning m.m. inom området. 
Kontakt med allmänheten. 
Utredningar: trafikskador, bidragsansökningar, trafiksäkerhetshöjande åtgärder. trafikfrågor, 
skyltning, fordons och hastighetsmätningar, trafikföreskrifter RDT. 
Hemsidan. 
Schakttillstånd, TA-planer. 
Samrådsmöten, ledningsdragande verk, trygghetsvandringar. 
Framtagning investeringsobjekt. 
Trafikräkning. 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 
Brottförebyggande rådet. 

Enskilda vägar 
Budget, delårsbokslut, bokslut. 
Kostnadsberäkningar på nyinvesteringar. 
Kontering och attestering av fakturor. 
Framtagande av nyckeltal. 
Ta fram förslag på rationaliseringsinvesteringar som t.ex. bättre skötselmetoder, 
energibesparingar m.m. 
Ramavtal: maskiner, material, entreprenörer. 
Upphandling: maskiner, material, entreprenörer. 
Arbetsledning, årlig och daglig planering. 
Personalansvar enligt gällande lagar och avtal samt samverkansavtal. 
Bidragsutbetalningar, ansökningar. 
Skötselplaner och driftsscheman. 
Kontakt med allmänheten. 
Utredningar som trafikskador, bidragsansökningar, trafiksäkerhetshöjande åtgärder,  
trafikfrågor, skyltning, fordons och hastighetsmätningar, trafikföreskrifter RDT. 
Hemsidan. 

Interna kunder och KFAB 
Hjälpa till med budget. 
Framtagande av investeringsobjekt och kostnadsberäkningar. 
Projektering. 
Förslag på rationaliseringsinvesteringar. 
Skötselplaner, gödningsplaner. 
Förslag på investeringsåtgärder. 
Mottagning felanmälan. 
Genomföra investeringsobjekt med egen personal och/eller entreprenörer.  



 

 
 Sida 1 (1) 

Datum  Vår beteckning 
2017-11-10 KKTAB 2017/83 
Ert datum Er beteckning 
  

  

Vår handläggare  
Stig Tördahl 0227-600168  
  
  
 

Postadress Besöksadress Telefon, vxl Telefax Org. nummer Momsregnr: 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 0227-60 00 00 0227-60 01 00 556455-0910 SE556455091001 

 

KKTAB BUDGETRAMAR DRIFTBUDGET 2018 
Beställning från kommunen  2018 2017 
Park 25320 2 172 901 kr 2 150 535 kr 
Gator 25210 5 997 851 kr 5 936 115 kr 
Fastigheter 1 813 028 kr 1 794 367 kr 
Enskilda vägar 25250 852 322 kr 843 549 kr 
Admimistrativa uppgifter 2 674 810 kr 2 647 278 kr  
Fritidsanläggningar 1 784 034 kr 1 765 671 kr 
Naturvård 1 196 714 kr 1 184 396 kr 
Drottninggatan  191 475 kr 189 504 kr 
Summa beställning 16 683 134 kr 16 511 415 kr 
 
Hyresfasigheter 
Hyresintäkter 45 934 889 kr  
Nya hyresavtal -3 500 000 kr 
Omfördelning medel till Naturvård (2017)                - 500 000 kr 
Besparingsuppdrag, el,värme och vatten                   - 500 000 kr 
 
Summa driftkostnader hyresfasigheter 41 434 889 kr 41 934 889 kr 
 
Budgetförändringar 2017 till 2018 

• Nya hyresavtal upprättas där hyresnivån totalt sänks med 3 500 000 kr. 

• Budgeten för Naturvård förstärks med 500 000 kr, naturvårdslaget samt löpande 
naturvård och miljöarbete. Omfördelning från budget för hyresfastigheter. 
 

• Nya hyresavtal tecknas där den totala hyresintäkten minskas med 3500 000 kr. 
 
• Besparing med 500 000 kr i vatten, värme och el kostnader. 

 
• Nya hyresavtal kommer att tecknas för Nya Skolan och Södergården för att  täcka 

driftkostnader för dessa objekt. 
 
Personalkostnader 
Budgetramarna är uppräknade med 2,6% för personalkostnader. 
 
 



SKÖTSELPLAN 

ENSKILDA VÄGAR Identitet 25250 

Kostnad 2018  852 322 kr 
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Gräshantering aktivitet 5238 

Maskinell slåtter 
Slåtter i väggrenar enligt karta 1 ggr/år. 
Slåtter bakkant av dike mot sly 1 ggr/3 år. 

Manuell slåtter  
Röjning med röjare, sly och busk runt hinder som stolpar och räcken m.m. efter maskinell 
slåtter 1 ggr/3-5 år. 

Rep hårdgjorda ytor aktivitet 5246 

Maskinell och manuell toppning och reparation av asfalt. 
Köpt tjänst enligt ramavtal. Arbetet utförs efter prioriteringslista utifrån lagd budget. 

Lagning av potthål med kallasfalt löpande. Utförs snarast efter upptäckt om ej permanent 
lagning är möjlig inom rimlig tid. 

Grusytor aktivitet 5242 

Underhåll grusytor 
Hyvling och dammbindning med lut 1 gång varje vår så snart förutsättningar ges efter 
tjällossningen och med lagom våt överbyggnad. Utförs över hela vägsträckan. 

Grusvägarna underhållshyvlas 1 gång/år under sommarhalvåret. Detta kan anses som 
normalt. Därutöver kompletteringshyvlas vägarna ytterligare vid 3-4 tillfällen. Vid dessa 
tillfällen åtgärdas ca 15-20 % av potthål och tvättbrädor som uppstått i större omfattning än 
enstaka potthål och tvättbrädor kortare sträckor. 
Vissa mindre sträckor kan komma att kompletteringssaltas/lutas 1 ggr/år på utsatta platser. 
Komplettering av grus utförs vid behov efter prioriteringslista utifrån lagd budget. 

Snöröjning aktivitet 5252 

Snöröjning maskinell. 
Maskinell snöröjning utförs vid behov. Både på ordinarie arbetstid och under beredskap. 

Under normal arbetstid utförs snöröjningen när man bedömer att behov finns och 
tidpunkten är lämplig. Ett normalt år beräknas 3 kompletta snöröjningar under normal 
arbetstid och vid blåst 4 modifierade åtgärder  

Behov av snöröjning bedöms utifrån framkomlighet för fordon men även utifrån ekonomisk 
ståndpunkt då det ibland kan vara mer ekonomiskt att röja bort mindre mängd snö som 
annars orsakar svårbekämpad halka.  
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Under beredskapstid utförs snöröjning mer restriktivt enligt i fullmäktige beslutade 
snömängder. 

Beredskapsstyrkan tas ut först när snödjupet är 8 cm. 

Total snöröjning under beredskap bedöms 4 ggr/år och vid blåst 5 modifierade åtgärder. 

Behov av snöröjning bedöms utifrån framkomlighet för fordon men även utifrån ekonomisk 
ståndpunkt då det ibland kan vara mer ekonomiskt att röja bort mindre mängd snö som 
annars orsakar svårbekämpad halka. 

Sandning maskinell 
Sandning utförs under normal arbetstid och under beredskap. 

Under normal arbetstid sandas vägarna vid behov för undvikande av olyckor. Särskilt att 
beakta är backar och där skolskjutsar går. 

Under normal arbetstid beräknas 5 sandningar/år och 5 modifierade sandningar/år. 

Sandning under beredskap gäller samma förutsättningar som under normal arbetstid men 
med en något större återhållsamhet. Under beredskap beräknas 3 sandningar/år och 3 
modifierade sandningar/år. 

Sandning manuell 
Tillhandahållande av saltad sand i nödvändig omfattning. 

 

Beredskap 
Arbetsledare och entreprenörer har beredskap under perioden 1 december och 16 veckor 
framåt. Utförare för sandning har beredskap samma tid. 

6 entreprenörer har var sitt område som fördelas på gatuunderhåll och enskilda vägar, 
skolor, daghem, vårdinrättningar m.m. 

2,3 entreprenörer arbetar på enskilda vägar och 0,3 enheter inom KKTAB kör på enskilda 
vägar  

Snökäppar 
Utsättning och intagning av snökäppar efter behov för underlättande av snöröjning. 

Skyltar ”Avstängd för tung trafik” 
Vid tjällossning skyltas aktuella vägar mot tung trafik (7 ton) och information lämnas även på 
kommunens hemsida. 

Rännstensbrunnar/vägtrummor 
Vägtrummor tinas vid behov 

Plogskador 
Uppkomna skador på kommunala anordningar och ytor skall återställas 
snarast efter skadetillfället eller så snart som möjligt efter vintersäsongens slut. 
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Skador på allmänhetens egendom skall omedelbart meddelas arbetsledare och om möjligt 
ägaren. Ägaren kontaktas och skadan regleras enligt gällande lagar. 
 

Skyltar aktivitet 5257 

Trafikskyltar 
Trafikskyltar och stolpar bör underhållas/rengöras eller bytas ut om de inte fyller kraven på 
reflex eller på grund av skada/ålder. Löpande tillsyn utförs och vid felanmälan. Åtgärdar felet 
så snart det är möjligt under normal arbetstid. 

Hänvisningsskyltar 
Hänvisningsskyltar skall finnas och skall vara rena och tydligt läsbara. Besiktning, ev. 
underhåll eller utbyte åtgärdas 1ggr/år. Vid rapporterad skada skall ny skylt vara uppsatt 
inom en månad. 

Dagvatten gata aktivitet 5258 
KKTAB genomför åtgärder för att hantera dagvattenproblem såsom tining av igen tjälade 
dagvattentrummor, viss dikes rens och liknande. 

Övrigt aktivitet 5267 
 

Övriga kostnader som kan betraktas som normalt underhåll men som ej tidigare räknats upp 
enligt ovan till ett bestämt max. belopp på 20 000 kr/år. 

Trafikverkets besiktningskrav. 
De krav som Trafikverket ställer för att vägunderhållet skall godkännas skall uppfyllas. 



 

SKÖTSELPLAN 

GATOR Identitet 25210 

Kostnad 2018 5 997 851 kr 
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Städning aktivitet 5235 

Maskinstädning 
Centrumsopning, standard 1ggr/mån under perioden maj till och med oktober (6 ggr). 

Prästgatan, Stortorget, Villagatan, Tessingatan, Frejgatan, Kaplansgatan, Skolbussgatan 
Drottninggatan från Frejgatan till Kungsgatan  
Torsgatan från Kaplansgatan till Kungsringen 
Odengatan från Stortorget till Frejgatan 
Karlavägen från Prästgatan till Villagatan 

Handstädning 
Papperskorgar (ca 60 st.). 

Tömning: 1ggr/vecka 1 april – 30 sep. (i centrum hela året). 
1 ggr/2 veckor 1 okt. – 31 mars. 

Vid tömning av papperskorgar plockas sådant skräp som upptäcks under vägen på samtlig 
gatumark. Nergörning antibakteriellt 1ggr/år. Kärlen sprutas med medel en gång vid tömning 
och spolas rena en vecka senare med vatten vid nästa tömning. 
 
Upprätthålla standard, lagning, rep. samt sköta utbyte vid behov. 

Städning av centrum manuellt en gång per vecka (plockning av skräp). 
Bortstädning av krossat glas eller annat som inte kan vänta till veckostädningen snarast efter 
anmälan eller upptäckt, Gäller samtlig gatumark. 

Klottersanering 
Klotter på gatuinventarier som skyltar, belysning, soffor m.m. skall skyndsamt tas bort. 
Senast inom 14 dagar. 
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Sopning aktivitet 5236 

Maskinunderhåll 
Ångning eller besprutning med myr/ättiksyra bör utföras 5 ggr/säsong där störande 
växtlighet förekommer i kantsten. Ingen efterbehandling som sopning krävs. Alternativt kan 
annan likvärdig åtgärd användas. 

Sopning med maskin bör ske i centrum vid behov. 

Manuellt underhåll 
Där maskinell åtgärd ej går att genomföra utförs underhåll manuellt med ångning eller 
besprutning med ättika/myrsyra 5 ggr/ år. Ingen efterbehandling krävs. 

Lövhantering aktivitet 5237 

Maskinell lövupptagning 
Lövupptagning utförs vid behov. I huvudsak i de centrala delarna av samhället och särskilt 
utsatta platser. 2 – 4 ggr/säsong. 

Drottninggatan och runt Stortorget upp till 1-2 ggr/vecka under perioden för lövfällning. 
Därutöver ytterligare 2-3 ggr/säsong. 

Manuell lövupptagning 
1 ggr/v vid centrumstädning vid behov samt framblåsning av löv för maskinupptagning vid 
behov. 4 – 7 ggr/år 

Gräshantering aktivitet 5238 

Maskinell slåtter 
Slåtter i vägrenar enligt karta i Kungsör 2 ggr/år. Bakkant dike slåttras 1 gång/3 år. 

Manuell slåtter  
Röjning med röjare runt hinder som stolpar och räcken m.m. efter maskinell slåtter. 

Rep hårdgjorda ytor aktivitet 5246 

Maskinell och manuell toppning och reparation av asfalt och kantsten. 
Köpt tjänst enligt ramavtal. Arbetet utförs efter prioriteringslista utifrån lagd budget. 

Lagning av potthål med kallasfalt sker löpande. Utförs snarast efter upptäckt om inte  
permanent lagning kan genomföras inom rimlig tid. 

Omläggning av kantsten, plattytor och stensatta ytor efter sättning som leder till olägenhet. 

Total omfattning av arbeten får balanseras mot lagd budget. 
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Linjering 
Linjering av övergångsställen, P-ytor, stopp och lämna företrädelse m.m. skall ses över och 
åtgärdas 1ggr/år för full funktion. 
 

 Träd och buskar aktivitet 5247 
Kommunal vegetation belastar parkbudgeten. Denna rubrik gäller endast icke kommunal 
mark. 

Röjning och beskärning för fri höjd och siktröjning av träd och buskar 
KKTAB har att kontrollera att fri sikt enligt anvisningar upprätthålls. Där så ej är fallet 
meddelas fastighetsägaren om problemet och anmodas att åtgärda det, Efter en månad 
kontrolleras att arbetet är utfört. Är arbetet inte utfört så skall kommunen på 
fastighetsägarens bekostnad åtgärda felet fram till tomtgräns. Är problemet innanför 
tomtgräns, krävs godkännande från byggnadsnämnden innan åtgärden kan utföras. 

Besiktning utförs 1ggr/år då träd och buskar är lövade. Nödvändiga åtgärder registreras. 
Beskärning utförs 1 ggr/år enligt gällande regler. Ris transporteras till anvisat upplag. 

Akut uppkomna siktproblem eller hinder för framkomlighet åtgärdas snarast. 

Snöröjning aktivitet 5252 

Snöröjning maskinell. 
Maskinell snöröjning utförs vid behov både på ordinarie arbetstid och under beredskap. 

Under normal arbetstid utförs snöröjningen när man bedömer att behov finns och 
tidpunkten är lämplig. Ett normalt år beräknas 3 kompletta röjningar och 6 modifierade 
snöröjningar under normal arbetstid. 

Behov av snöröjning bedöms utifrån framkomlighet för fordon och gångtrafikanter men även 
utifrån ekonomisk ståndpunkt då det ibland kan vara mer kostnadseffektivt att röja bort en 
mindre mängd snö som annars orsakar svårbekämpad halka.  

Vid modifierad snöröjning bedöms särskilda behov av snöröjning som stråk, backar, centrum, 
och andra verksamheter som utnyttjar jouren som skola, daghem och KFAB m.m. 

Under beredskapstid utförs snöröjning mer restriktivt enligt i fullmäktige beslutade 
snömängder. 

Beredskapsstyrkan tas ut först när snömängden är 8 cm för gator och 6 cm för GC-vägar och 
trottoarer. KFAB önskar snöröjning redan vid 4 – 6 cm snömängd. 

Total snöröjning under beredskap bedöms 3 ggr/år och modifierad snöröjning 3 ggr/år. 
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Bortforsling av snö 
Bortforsling av snö sker vid behov i centrum. På stråk och vissa P-ytor när framkomligheten 
så påkallar, utförs arbetet efter extra beställning av beställaren. 

Snöröjning manuell vid normal arbetstid och under beredskap 
Manuell snöröjning under normal arbetstid utförs av trappor, passager, plogvallar vid t.ex. 
övergångsställen m.m. i samband med maskinell plogning eller direkt efter utförd maskinell 
röjning. Arbetet utgår ifrån centrum och utåt. 

Manuell snöröjning under beredskap utförs i princip inte, men kan undantagsvis komma att 
bli aktuell under långa helger med snöfall direkt före eller i början av ledigheten. 

Sandning maskinell 
Sandning utförs under normal arbetstid och under beredskap.  

Under normal arbetstid sandas gaturummets hårdgjorda ytor vid behov för undvikande av 
olyckor. Särskilt att beakta, trottoarer, GC-vägar och backar. 
Under normal arbetstid beräknas 5 sandningar/år och 5 modifierade sandningar/år. 

Sandning under beredskap gäller samma förutsättningar som under normal arbetstid men 
med en något större återhållsamhet. 
Under beredskap beräknas 3 sandningar/år och 3 modifierade sandningar/år. 

Sandning manuell 
Sandning utförd under normal arbetstid och under beredskap 

Under normal arbetstid sandas ytor som inte kan sandas maskinellt för hand som trappor, 
passager, övergångsställen m.m. 
Utförs i samma omfattning som maskinell sandning. 

Manuell sandning utförs i princip inte under beredskap men kan undantagsvis komma att bli 
aktuell under långa helger med halka uppkommen direkt före eller i början av ledigheten. 

Sandningssand 
Tillhandahållande av saltad sand i nödvändig omfattning. 

Sandningssandlådor 
Sandningssandlådor skall tillhandahållas hela och fungerande.16 st enligt lista. Utslitna byts 
ut till nya eller repareras. 

Sandlådor ställs ut enligt lista på hösten och fylls med sand, anpassas till aktuell start av 
vintern men klart senast 1 nov och plockas in på våren. 
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Maskinell och manuell sandupptagning 
Maskinell sandupptagning utförs på samtliga hårdgjorda ytor snarast möjligt då risk för ny 
halka bedöms vara över, särskilt viktigt på GC-vägar och trottoarer och centrum. 
Utförandeperiod på gator kan komma att variera på grund av delad maskin med Arboga och 
Köping. Arbetet på gator utförs i två etapper. Grovsandupptagning som sedan skyndsamt 
följs av finsandupptagning. 

Manuell sopning görs där maskiner ej kommer åt i samband med maskinell sopning så att all 
sand tas upp samtidigt. 

Annonsering 
Annonseras skall ske i dagspressen veckan före det att gatusopningen startar så att 
invånarna får möjlighet att sopa fram sandningssand utefter tomtgräns. Information skall 
även lämnas på kommunens hemsida två veckor före arbetets igångsättande..  

Beredskap 
Arbetsledarberedskap under perioden för snöröjning är 16 veckor under perioden ca 1 dec. 
och 16 veckor framåt. 

Utförarberedskap 16 veckor med 4 kommunala enheter varav 3,3 arbetar med 
vinterväghållning. 
Antalet enheter avgör standarden. 
Normal komplett snöröjning tar ca 12 timmar. 
Normal komplett sandning tar ca 8 timmar. 

6 entreprenörer som har var sitt område som fördelas på gatuunderhåll och enskilda vägar, 
skolor, daghem, vårdinrättningar m.m. 
I huvudsak arbetar 3 entreprenörer på gatumark.  

4 lag om 4 enheter kör kommunens fordon i en rullande jour under 16 veckor. 
I huvudsak kör 3,2 enheter på gatumark.  

Snökäppar 
Utsättning och intagning av snökäppar efter behov för att underlätta underlättande av 
snöröjning och minimera markskador. 

Betonggrisar 
Betonggrisar som hindrar genomfartstrafik på gång- och cykelbanor plockas undan på hösten 
och ställs tillbaka efter vintersandupptagningen. 

Skyltar ”Sandas och snöröjs ej” 
Skyltar som står på egen stolpe sätts upp på hösten och tas ned på våren. 
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Rännstensbrunnar 
Upphuggning och tinig av rännstensbrunnar vid behov. 

Plogskador 
Uppkomna skador på kommunala anordningar och ytor skall återställas 
snarast efter skadetillfället eller så snart som möjligt efter vintersäsongens slut. 

Skador på allmänhetens egendom skall omedelbart meddelas arbetsledare och om möjligt 
ägaren. Ägaren kontaktas och skadan regleras enligt gällande lagar.  

 

Skyltar aktivitet 5257 

Trafikskyltar 
Trafikskyltar och stolpar skall underhållas eller bytas ut om de inte fyller kraven på reflex 
eller på grund av skada. Löpande tillsyn utförs och vid felanmälan åtgärdas felet omgående 
under normal arbetstid. 

Gatunamnsskyltar 
Gatunamnsskyltar skall finnas och skall vara rena och tydligt läsbara. Besiktning, ev. 
underhåll eller utbyte åtgärdas 1ggr/år. Vid rapporterad skada skall ny skylt vara uppsatt 
inom en månad. 

Övriga skyltar 
Övriga skyltar kan vara pollare, sergeanter, informationsskyltar, kungabilderna m.m. Dessa 
åtgärdas efter särskild beställning.  

Dagvatten gata aktivitet 5258 

Dagvattennätet 
Ersättning till VA för rännstensbrunnar och ledningsnätet samt underhåll enligt upprättad 
taxa. 

Diken och trummor 
Diken rensas vid behov och utifrån lagd budget. 

Vägtrummor ses över 1ggr/år före vintern och rensas vid behov. 
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Belysning gata aktivitet 5261 

Belysning drift 
Betala uppkomna kostnader för elförbrukningen, ledningsnät, styrsystem, kabelvisning m.m. 
enligt avtal med leverantörer (för närvarande Mälarenergi och Kraft o Kultur). 

Belysningsunderhåll 
Betala kostnaderna som uppkommer enligt särskilt underhållsavtal som kommunen har med 
entreprenör (för närvarande Vattenfall). 

Anmäla och handha det administrativa arbetet med trafikskador som skall anmälas till 
trafikförsäkringsföreningen för ersättning. 

Inventarier aktivitet 5263 

Underhåll inventarier utom papperskorgar, skyltar, sandningssandlådor och 
belysningsstolpar 
Staket, räcken, cykelställ, soffor m.m. skall årligen ses över och underhållas. 
Vid skada åtgärdas skadan snarast genom reparation eller utbyte. 

Sofforna på Drottninggatan plockas in på hösten. Underhålls och rengörs och ställs ut  
på våren direkt efter det att vintersandupptagningen genomförts i centrum. 

P-övervakning aktivitet 5265 
Enligt avtal med Securitas. KKTAB står för kostnadsskillnaden mellan bevakning och intäkter 
av bötesinbetalningar. 

Övrigt aktivitet 5267 
Övriga kostnader som kan betraktas som normalt underhåll men som ej tidigare räknats upp 
enligt ovan till ett bestämt max. belopp på 50 000kr (beloppet räknas upp enligt kommunens 
årliga uppräkning på underhåll, basår 2012). 
 
Övriga kostnader innehåller lokalkostnader, IT-kostnader, MKB avgifter och konsultinsatser. 



KKTAB

MÄNGDFÖRTECKNING Arbeten skall utföras kompl. enligt arbetsbeskrivning och best.

VINTERVÄGHÅLLNING 2018 Enhet a-pris Frekvens Mängd Pris Anmärkning / utförande

1 Jourhållning mandagar st / tim 315,93 16/v 1232 389229
3 total total= hela omfattning plogas

2 Plogning körbanor/parkeringar asfalt m2 0,82 6 just 410556 335972 just= snöjustering, kompl
3 total

3 Plogning körbanor/parkeringar grus m2 1,3 6 just 250463 325787
3 total

4 Plogning GC asfalt m2 0,82 6 just 78339 64238
3 total

5 Plogning GC grus m2 1,3 6 just 12412 16136
5 total total= hela omfattning sandas

6 Halkbekämpning körbanor/parkeringar m2 0,32 5 just 661019 213890 just= kompl sandning, korsning
5 total

7 Halkbekämpning GC-vägar m2 0,32 5 just 90751 29029

8 Sandupptagning m2 0,53 1 488895 260278 Även kompl. Sopning

9 Sandlådor för halkbekämpning st 230 2 16 3680 Underhåll, påfyllning

10 Snöbortforsling m3 80,25 5 1400 112355

11 Snöstörar utsättning och intagning st 0,5 2 2500 1250

12 Handskottning trappor/övergångställen tim 300 10 160 48000

13 Tining trummor och rb:n tim 300 5 40 12000

14 Depåer sandningssand st 2500 10 7 17500 Påfyllning

SUMMA 1829344



KKTAB

MÄNGDFÖRTECKNING Arbeten skall utföras kompl. enligt arbetsbeskrivning och best.

VÄG- OCH MARKUNDERHÅLL 2018 Enhet a-pris Frekvens Mängd Pris Anmärkning / utförande

1 Körbanor asfalt m2 2,5 * 360372 888436 Enligt skötselplan
Enl skötselplan

2 Körbanor grus m2 1,24 * 240898 298714 Sladd, Dustex, Mtrl,

3 P-platser / Parkeringar asfalt m2 2,6 * 37022 96257 Enligt Skötselplan
Enligt Skötselplan

4 P-platser / parkeringar grus m2 1,64 * 9565 15866 Sladd, Dustex, Mtrl
Enligt Skötselplan

5 Vändplaner m2 1,25 * 9300 11625 31 stycken á 300m2
Enligt Skötselplan

6 Refuger m2 3,5 * 20 70 9 stycken Sop, Justering
Enligt Skötselplan

7 Vägräcken m 1,43 * 2023 2893 6 stycken mät, Översyn, Rep.

8 Diken inkl sidoområden m 5,18 * 53533 277301 Dikning, Städ, Trummor, Avisn

9 Vägslåtter ink bakslänter A+B m 6,24 2/år 134983 842293

10 Vägslåtter GC m 6,24 2/år 28990 180898

11 Vägmarkeringar m 98,4 1/år 1520 149568 Översyn, Rep
omg.

12 Vägmärken st 72,26 1/år 700 50581 Översyn

13 Gatunamnskyltar st 82,13 1/år 531 43613 Översyn, Rep

14 Dagvattenbrunnar st 426,62 2/år 1140 486347 Rensning, Rep

15 Gatubelysning st 23,04 1/år 2525 58176 Löpande rep

16 Trappor st 41,23 1/år 19 783 Löpande städning, rep



17 Plattsatta gångytor och körytor m2 2,5 2/år 3862 9655 Översyn, Rep

18 Friliggande GC-vägar m2 2,5 * 60062 150155 Enligt skötselplan

19 Gångbanor med kantsten m2 2,5 * 18277 45693 Enligt skötselplan

20 Gångytor av grus m2 1,25 * 12412 31030 Enligt skötselplan

21 Soffor lösa st 424,46 2/år 22 9338 Utsättning, Intagning

22 Soffor fasta st 424,46 1/år 17 7216 Översyn reparation

23 Cykelställ st 41,23 1/år 4 165 Översyn reparation

24 Livräddningsutrustning st 515,1 25 veckor 20 10302 Översyn reparation
1/v, 1/vv

25 Renhållning pos 1,3,4,5,17,18,19,20 m2 0,38 45 veckor 510872 194131
1/v, 1/vv

26 Papperskorgar st 2120 45 veckor 145 307400

SUMMA 4168506



Parkeringar asfalt Kolumn1 Kolumn2 Kolumn3
Torget
Torsgatan 2 st
Karlavägen kaplanen
Anneroplan
Gjutaren 3st 
Station 3st
Runevallen
Solrosvägen
Hagaskolan
Skolgatan
Oxgatan
Biblioteket
Kyrkogården 
Frejgatan
Centalskolan 2 st 
Miljöstationer 5st      
 Glashuset
Gästhamnen
Skillingebadet
 Skillingekiosken 
Borgen
Sporthallen
Skolan Valskog 
V.Långgatan Valskog
Torggatan Valskog  
Kommunhuset 
Kvarngatan
Västerskolan
Kinnekullevägen
Södergården
Centralvallen 
Vårdcentralen
CarinasKiosk
Tessingatan Systemet 
Tessingatan ICA



 

SKÖTSELPLAN 

PARK identitet 25320 

Kostnad 2018  2 172 901 kr 
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Städning aktivitet 5235 

Städning 
Vårstädning innebär avstädning av den totala parkytan med lövupptagning, ris och skräp. 
Arbetet utförs 1 gång/år. 

Underhållsstädning vid tömning av papperskorgar. Sådant skräp som upptäcks under vägen 
plockas upp. 

Papperskorgar (ca 40 st.). 

Tömning: 1 gång/vecka 1 april – 30 sep. 
1 gång/2 veckor 1 okt. – 31 mars. 
Rengörning antibakteriellt 1 gång/år. 

Upprätthålla standard, lagning och reparationer. Utbyte sker löpande vid behov. 

Bortstädning av krossat glas eller annat som inte kan vänta till veckostädningen snarast efter 
anmälan eller upptäckt på samtlig parkmark. 

Klottersanering 
Klotter på parkinventarier som skyltar, soffor, lekredskap m.m. skall snarast tas bort. Senast 
inom 14 dagar. 

 

Lövhantering aktivitet 5237 

Maskinell lövupptagning 
Lövupptagning utförs vid på särskilt utsatta platser 1-2 ggr/säsong. 
Löven tas omhand och komposteras på angiven plats. 
Mulching av löv på grönytorna där så är möjligt vid behov 1-3 ggr/år. 

Manuell lövupptagning 
Innebär i huvudsak framblåsning av löv för maskinell upptagning eller mulching. 

Gräshantering aktivitet 5238 

Maskinell gräsklippning 
Gräsklippning utförs som standard med veckoklippning, vilket innebär 17 klippningar/säsong 
enligt upprättad karta och lista. 

Manuell klippning och puts 
Manuell klippning med handgräsklippare utförs där maskinell klippning ej är möjlig. Som 
standard veckoklippning. 

Puts utförs på sådana ytor som veckoklipps runt hinder som stolpar, träd och soffor m.m. 
1 ggr/4-5 veckor = 3-4 ggr/säsong. 
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Maskinell slåtter 
Slåtter och upptagning av gräs 1 gång/år enligt karta och lista. 

Manuell slåtter  
Röjning med röjare runt hinder som stolpar och räcken m.m. efter maskinell slåtter..  

Reparation 
Skadade, ojämna och försvagade gräsytor åtgärdas genom återställande av yta efter priolista 
utifrån lagd budget.  

Grusytor aktivitet 5242 

Skyffling 
Grusytorna skyfflas maskinellt 1 gång/3 vecka med ett ev. avbrott under torrperiod mitt på 
sommaren. Medför ca 5-6 ggr/säsong. Utförs arbetet löpande krävs ingen upptagning av 
ogräs efter harvning. 

Manuell skyffling utförs 3 ggr/säsong på ytor som maskinell skyffling inte kommer åt som 
under soffor, anslutningar mot asfalt eller plattytor m.m. Vid behov krattas ogräset ur och 
forslas bort efter skyffling. 

Kanthuggning grusgångar  
Kanthuggning utförs 1gång/3 år. Material som jord, ogräs och förorenat grus förs bort och 
ev. kompletteras det med flis/stenmjöl, 50/50. 

Uppgrusning 
Grusslitlagret måste bytas ut/kompletteras med jämna mellanrum för att ovan angiven 
skötsel skall fungera. I samband med kanthuggning kan det vara lämpligt att byta ut slitlagret 
ca 7 – 10 cm djupt 1gång/15 år med flis/stenmjöl 50/50.  

Rep hårdgjorda ytor aktivitet 5246 

Maskinell och manuell reparation av asfalt  
Omläggning av ytor efter sättning eller ytor som inte längre fungerar som tänkt. Köpt tjänst 
enligt ramavtal. Arbetet utförs efter prioriteringslista. Endast smärre områden inom park, 
gång- och cykelvägar ligger under gatuunderhåll. 

Plattytor, gatstensytor och kullersten   
Plattytor skall hållas fria från ogräs i skarvar. Åtgärdas 3 ggr/år genom mekanisk bekämpning 
eller med ogräsättika och överväxning. Åtgärdas 1 gång/3 år. 
Omläggning av ytor efter sättning eller ytor som inte längre fungerar som tänkt. 
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Träd och buskar aktivitet 5247 
 

All beskärning måste utföras fackmannamässigt av kompetent personal. 
Allt ris fraktas till upplag på tippen för flisning. 

Beskärning träd  
Beskärning av parkträd utförs enligt följande:  

Efter plantering 
1-5 år   1 gång/år 
5-15 år  1 gång/3 år 
15-20år 1 gång/5 år 
20 --  1 gång/10 år eller vid behov 

All trädbeskärning måste anpassas till aktuellt trädsort. 

Gatuträd beskärs enligt ovan men måste löpande kontrolleras för att uppfylla 
framkomlighetskrav som ev. måste åtgärdas. 

Buskbeskärning 
Buskbeskärning anpassas efter vilken sort och art och vilken tänkt funktion den har. 

Klippta häckar som Amerikansk hacktorn klipps 2 ggr/år. Övriga klippta häckar 1 gång/år. 
Rosor och vissa Spirea sorter beskärs 1 gång/år. Vissa arter och sorter beskärs 1 gång/2 år, 
som t.ex. vissa Spireasorter. 
Huvuddelen av buskagen föryngringbeskärs genom nedklippning ned till marken 1 gång/15 
år. I genomsnitt en åtgärd som genomförs efter en fackmannamässig bedömning. 
Toppning 1 – 3 ggr år av örtartade skott. Föryngringsbeskärning är aktuell på vissa arter som 
t.ex. Forsythia, Philadelphus, Cornus, Hydrangea. 

Beskärning perenner och prydnadsgräs 
Nedskärning av perenner och gräs på vårvinter till vår. 

Rabatter aktivitet 5250 

Rensning 
Träd skall under de första 5 åren ha öppen jord runt stammen med minst en diameter på 1 
m täckt med bark för bättre etablering och tillväxt och som skydd mot stamskador av 
klippare och trimmer. Ogräset rensas 1 gång/år. 

Buskage anläggs med rotogräsfri jord och täcks med 10 cm bark. Dessa rensas därefter under 
de första 5 åren efter en plantering och eventuellt kompletteras barklagret. Rotogräs måste 
rensas bort med rot och gröndel. Rensningen kan upphöra tidigare om buskaget har slutit sig 
väl. Därefter utförs enbart punktinsatser vid upptäckt av svåra ogräs som Kirskål, Åkervinda 
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m.m.  
Kantskärning utförs vid behov då inväxning av gräs sker i rabatten. 
Efter en föryngringsbeskärning kan det vara behov av komplettering av barklagret och 
rensning första säsongen. 

Perenna planteringar rensas 3 ggr/år. Rotogräs måste vid upptäckt rensas bort med rot och 
gröndel. Krävs det att planterade perenner måste tas bort, så skall det göras och nya 
omedelbart återplanteras. Fröogräs kan skyfflas och sedan ligga kvar om de ej satt frö. 
Kantskärning utförs vid behov då inväxning av gräs sker i rabatten. 

Kompletteringsplantering 
Döda träd ersätts med nya om inte annat överenskommes. 
Döda enstaka buskar byts ut. Dåliga buskage ersätts efter överenskommelse. Nygödslad jord 
läggs på och buskaget planteras om. Planteringsytan täcks med ca 10 cm bark och behandlas 
därefter som en nyplantering. 
Perenna planteringar ses över varje vår för kontroll av överlevnad, uppfysning m.m. Döda 
växter tas bort och ersätts. 

Övrigt underhåll 
Träd vattnas under första året och gödslas med gödningsstav enligt rekommendation under 
de 5 första åren. Åren därefter bedöms tillväxten. Är den inte tillfredställande 
kompletteringsgödslas trädet. 
Uppbindningsanordningar skall plockas bort 2-3 år efter plantering. 

Nyplanterat buskage göds efter plantering under år 2 och 4. Barktäckning kompletteras vid 
behov. 
Perenner göds efter bedömning varje år. 1 gång/4 år dressas rabatterna med dressmaterial. 
Höga perenner kan behöva stöttas upp. 
Äldre perenner kan behöva delas för att bibehålla vitaliteten. 

Sommarblommor aktivitet 5251 
 

Inköp av växter görs efter upprättad planteringsplan  
Penséer på våren så tidigt som vädret tillåter. 
Sommarblommor till sommaren. 
Ljung eller annat frosttåligt till hösten. 

Plantering och underhåll 
Penséer planteras i 15 st. krukor på våren varpå de vattnas och sköts fram till dess 
sommarblommorna skall planteras. 

Sommarblommor planteras i 15 st. krukor som placeras ut på angivna platser enligt karta 
och lista. I samband med plantering kompletteras krukorna med jord och långtidsverkande 
gödning. Bevattningarna ses över och fylls på. 
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Under sommaren vattnas växterna vid behov och på slutet av säsongen kan det krävas 
kompletteringsgödning. Vid vattningen ses planteringen över. Vissna blommor plockas och 
åverkan åtgärdas. 

På hösten plockas de krukor in som inte står kvar året om. Samtliga krukor rensas från växter 
som komposteras. 

På hösten pryds kvarvarande krukor i centrum med ljung och ris. 

Underhåll av krukor 
Krukorna hålls i ordning och trasiga byts ut mot nya. 
Bevattningskärlen hålls i funktion och ersätts om de inte fungerar.  

Isbanor aktivitet 5254 

Drift och underhåll 2 st isbanor 
Grusytorna sladdas inför vintern. 

Uppspolning sker från och med första december om vädret tillåter och till och med 
sportlovet. 
Isbanorna plogas och spolas kontinuerligt under säsong. Då isarna är uppspolade, 
underhållsspolas de 2ggr/vecka och skrapas dagligen under vardagar. 

Juldekor aktivitet 5256 

Underhåll  
Underhåll av juldekorationer så att de hålls i skick eller ersätts med nya. 

Upp och nedtagning samt underhåll under användningsperioden. 
Juldekorationer över Drottninggatan (15 st.) skall vara monterat och klart till första advent 
och släcks till tjugondedag Knut varpå de snarast plockas ned. 
Trasiga lampor kompletteras när antalet blir störande. 
Under perioden dag före julafton t.o.m. dag efter nyår lyser belysningen dygnet om. Övrig 
tid från mörkrets inträde till gryning med uppehåll mellan 24.00 – 05.30.  

Naturvård aktivitet 5260 

Städning 
Naturområdena städas då behov uppstått men ses över en gång var femte år. 

Skogsvård 
Röjning och gallring görs var tionde år då man även ser över behov av andra skogliga 
åtgärder. 
Efter uppkomna önskemål från boende kan det bli aktuellt med fällning av enstaka träd 
mellan åtgärdsperioderna. Bedömning görs tillsammans med kringboende varpå 
överenskommelse görs. Uppnås ej överenskommelse får frågan lyftas till nämnd/styrelse. 
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Ledstjärnan för underhållet av naturmark skall vara att bästa möjliga rekreationsvärde skall 
uppnås. 
 

Inventarier aktivitet 5263 

Underhåll inventarier utom papperskorgar 
Staket, räcken, cykelställ, soffor, lekredskap m.m. skall årligen ses över och underhållas. 
Vid skada åtgärdas skadan snarast genom reparation eller utbyte. 
Lösa soffor plockas in på hösten. Underhålls och rengörs under vintern och ställs ut  
på våren 20 st. 
Lekredskap skall årligen genomgå protokollförd besiktning av kompetent personal. 
Därutöver bör lekredskapen veckovis ses över. 

Fallskydd av sand bör fräsas då den packats på sådant sätt att den ej uppfyller funktionen 
som fallskydd. Minst 1 gång/år. 
Gungor plockas ner efter säsong och monteras på våren efter att fästanordningar och kedjor 
har kontrolleras. 
 

Övrigt aktivitet 5267  
Övriga kostnader som kan betraktas som normalt underhåll men som ej tidigare räknats upp 
enligt ovan till ett bestämt max. belopp. 



KKTAB

MÄNGDFÖRTECKNING Arbeten skall utföras kompl. enligt arbetsbeskrivning och best.

PARKMARK 2018 Enhet a-pris Frekvens Mängd Pris Anmärkning / utförande

1 Renhållning pos. 2,3,4,5,16,17,18,19,21 m2 0,062 * 611658 37923 Enligt skötselplan

2 Bruksgräs 1 m2 3,59 22/år 367902 1320675

3 Handslåtter m2 23 7/år 4405 101546

4 Ängar m2 0,19 1/år 77308 14689

5 Planer m2 2,95 44/år 26024 76698

6 Torg- och gatuträd st 4,27 1/år 1803 7699 Översyn

7 Naturmark, Skog m2 0,03 1/år 424186 12726 Översyn, städning

8 Parkbänkar lösa st 424,46 2/år 14 5942 Utsättning, intag, reparation

9 Parkbänkar fasta st 424,46 1/år 91 38626 Översy, reparation

10 Buskage m2 5,09 1/år 5606 28535

11 Solitär buske st 102,58 1/år 49 5026

12 Häckar m 41,56 1/år 461 19159 Klippning

13 Perenner m2 25,6 3/år 450 11520 Rensning

14 Annueller m2 10,1 1/år 150 1515 1-årig 
2/år Pense, sommarblommor

15 Blomlåda, plantering skötsel st 2492,17 45/år 35 87226 Vattning

16 Asfalt m2 2,6 * 79925 207805 Reparation vid behov



17 Plattor m2 2,5 3/år 5400 13500 Sopning, ogräs, trimmning

18 Grus m2 2,5 6/år 46610 116525 Harvning, komplettering

19 Trall m2 3,6 1/år 784 2822

20 Täckbark m2 5,4 1/år 72 389

21 Sand och lekytor m2 7,2 6/år 3300 23760
Rensning vid behov

22 Fontäner st 6320 2/år 1 6320 Uppstart, tömmning, städning
1/år Huvudbesiktning

24 Lekplatser st 4034,33 50/år 8 32275 Vecobesiktning, reparation

25 Cykelställ st 0

SUMMA 2172901



 

SKÖTSELPLAN 

FASTIGHETER 

Kostnad 2018 1 813 028 kr 
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Allmän markförsörjning 
KKTAB hyr ut, aviserar, fakturerar och bokför kostnader och intäkter för samtliga enheter 
inom huvudgruppen ”Allmän markförsörjning”. För mark- och bostadsexploatering bereds 
även försäljningar. 

Följande områden administreras: 

Torgplatser 
Fritidstomter 
Jordbruk 
Kolonilotter Runna 
Kolonilotter Lockmora 
Master 
Återvinningscentral 
Övningsområde räddningstjänsten 
Markexploatering 
Stationsområdet 
Övriga markanläggningar 
Bostadsmark exploatering 
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Mät & GIS 

Mättjänster 
Mätningsarbeten, ajourhållning av primärkarta, kartframställning, förrättningar, inmätning 
och utsättning, beräkning och ajourhållning av kartdatabas och VA-ledningar. 

Fordon  
Drift och underhåll 

Mätinstrument  
Drift och underhåll  
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Fastigheter 
KKTAB sköter drift och underhåll för nedanstående fastigheter. 
Samtliga kostnader och intäkter bokförs i KKTAB. 

Följande fastigheter administreras: 

Brovaktsstugan 
Kungsudden 
Latrinladan 
G.a förrådet 
Torgbyggnad 
Solrosen 
Björliden 
Järnvägsgatan 8 
Östra Skillingevägen 1 
Skillinge 2:37 
Karla gymnastik 
                                                                                            



SKÖTSELPLAN 

FRITID Identitet 25931 

Kostnad 2018  1 784 034 kr  
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Gräshantering aktivitet 5238 

Runevallen 
 

Runevallen klipps under 25 veckor.  

Klippning med robot på A-plan och tre gånger per vecka med cylinderklippare på B-plan. Vid behov 
ska även A-planen klippas med cylinderklippare. Behovet bedöms av driftspersonalen. 

Vältning genomförs innan säsongsstart på båda planerna.  

Vertikalskärning  och hjälpsådd skall ske en gång per säsong och plan. 

Stickluftning skall genomföras 6-10 gånger per säsong och anpassas efter väderleken. 

Gödning genomförs efter behov, som fastställs vid näringstest varannan höst. Testet ligger till grund 
för gödningsschema. Normalt gödes planerna 3 gånger per säsong med cirka 150 kilo per gång. 

Bevattning sker automatiskt på A-planen och översyn och skötsel av bevattningsanläggningen skall 
ske kontinuerligt under pågående säsong. Mindre reparationer av spridare sköts av driftspersonalen. 
Efter säsong stängs anläggningen ned och pumpar och ledningar blåses fria från vatten. Kostnader för 
sjövattenledningen belastar aktiviteten. 

Bevattning av B-planen sköts med vattentåg. Vattning ska ske efter behov och bedömning av 
driftspersonalen. Normalt bör det utföras 2-3 övervattningar per vecka under högsommaren. Varje 
vattning ska ge 10-15 mm per gång. 

Ogräsbekämpning vid behov på båda planerna.  

Upptagning av gammalt gräsklipp utförs vid behov under säsong. 

Linjering efter behov inom ordinarie arbetstid, normalt 3 gånger per vecka på båda planerna under 
säsongen. 

Sand dressning två gånger per år på A-planen och en gång per år på B-planen. Ungefär 35 ton per 
plan och gång. 

Kring ytor klipps med rotorklippare en gång per vecka.  

Grästrimning ska ske var tredje vecka under växtsäsongen. 

Centralvallen  
 

Centralvallen klipps under 25 veckor. 
 

Klippning med robot på 11-manna och 7-mannaplanerna. Vid behov ska planerna klippas med 
cylinderklippare. Behovet bedöms av driftspersonalen. 



Vältning genomförs innan säsongsstart på båda planerna.  

Vertikalskärning  och hjälpsådd skall ske en gång per säsong och plan. 

Stickluftning skall genomföras 6-10 gånger per säsong och anpassas efter väderleken. 

Gödning genomförs efter behov, som fastställs vid näringstest varannan höst. Testet ligger till grund 
för gödningsschema. Normalt gödslas planerna 3 gånger per säsong med cirka 150 kilo per gång. 

Bevattning sker automatiskt på 11 manna planen och översyn och skötsel av 
bevattningsanläggningen skall ske kontinuerligt under pågående säsong. Mindre reparationer av 
spridare sköts av driftspersonalen. Efter säsong stängs anläggningen ned och pumpar och ledningar 
blåses fria från vatten.  

Ogräsbekämpning vid behov på båda planerna.  

Upptagning av gammalt gräsklipp utförs vid behov under säsong. 

Linjering efter behov inom ordinarie arbetstid, normalt 3 gånger per vecka på 11 manna planen 
under säsong. Linjering av 7 manna planen vid behov. 

Sand dressning en gång per år på11 mannaplanen. 

Kring ytor klipps med rotorklippare en gång per vecka.  

Grästrimning ska ske var tredje vecka under växtsäsongen. 

 

Björliden 
 

Björliden klipps under 25 veckor. 

Klippning med robot på A-plan och två gånger per vecka med maskinell klippare på B-plan. 
 
Vältning genomförs innan säsongsstart på båda planerna.  

Vertikalskärning  och hjälpsådd skall ske en gång per säsong på A-plan. 

Stickluftning skall genomföras 6-10 gånger per säsong på A-plan och anpassas efter väderleken. 

Gödning genomförs efter behov, som fastställs vid näringstest varannan höst. Testet ligger till grund 
för gödningsschema. Normalt gödslas A-planen planen 3 gånger per säsong med cirka 150 kilo per 
gång. B-planen gödslas en gång per år. 

Bevattning av A-planen sköts med vattentåg. Vattning ska ske efter behov och bedömning av 
driftspersonalen. Vattentillgången kan vara begränsad och bör ses över. 

Ogräsbekämpning vid behov på båda planerna.  

Upptagning av gammalt gräsklipp utförs vid behov under säsong. 



Linjering efter behov inom ordinarie arbetstid, normalt 2-3 gånger per vecka på A-plan under 
säsongen. B-planen linjeras vid behov som bedöms av driftspersonalen. 

Sand dressning en gång per år på A-planen. 

Kring ytor klipps med rotorklippare en gång per vecka. 

Handklippning varje vecka utefter räcke kring A-planen.  

Grästrimning ska ske var tredje vecka under växtsäsongen. 

 

Lockmora 
Klippning av gräsytor öster om Stenladan klipps en gång var 10:e dag. 

Slåtter av alla extensiva gräsytor skall ske minst en gång per år.  

  

 

 

Konstgräs aktivitet 5239 

Harvning, borstning och städ. 
Harvning, borstning och städ sker 3 gånger per vecka med maskin under perioden maj till september. 
Övrig tid anpassas åtgärderna efter väderlek och nyttjande. 

Manuell städning sker 2 till 3 gånger per vecka av plan och kringytor. 

Sladdning. 
Utjämning av granulat sker tre gånger per vecka maskinellt. Utförs efter harvningen. 

Granulatspridning. 
Spridning och påfyllning av granulat ska ske vid behov, normalt 2 gånger per år och med en tillförsel 
av cirka 6 till 10 ton per gång. Inköp av granulat ingår i driftåtagandet. 

Djuprengöring. 
Rengöring av plan och granulat ska ske vartannat år. Ingår i driftåtagandet. 

Granulattvätt. 
Tvätt av granulat ska ske efter behov eller vart femte år och bekostas av anläggningsägaren.  

Dokumentation och rapportering. 
Dagbok skall föras. Sker för närvarande via Saltex och alla driftåtgärder förs in. 



Snöröjning. 
Snöröjning skall ske vid behov. Driftavdelningen skall med hänsyn till lagd budget hålla 
konstgräsplanen spelbar hela året. Vid extrem väderlek kan det under perioder förekomma att 
planen inte röjs. Detta skall kommuniceras med anläggningsägare och Fritid. 

Reparation 
Lagning av skador på gräset skall utföras vid behov. Vid större åtgärder skall dialog föras med 
anläggningsägaren. Förslitningsskador till exempel vid straffområdet skall åtgärdas och bekostas av 
anläggningsägaren. 

 

Grusytor aktivitet 5242 

Underhåll grusytor 
Komplettering av grus utförs vid behov efter prioriteringslista utifrån lagd budget. Gäller 
motionsspåren i Lockmora, Åsen och Valskog. 

 

Underhåll IP aktivitet 5245 

Skateytan 
Sopas och städas vid behov.  

Linjering och underhåll av mål 
Linjering utförs under säsong, april till september, kontinuerligt på samtliga gräsplaner. Innefattar 
upplinjering, montering tofsar och underhållslinjering. Under 5 veckor mitt i sommaren markeras 
tofsarna enbart. Linjeringsfärg hålls av Fritid. 

Målställningar och nät underhålls av KKTAB. Nyanskaffning av material beställs och bekostas av 
Fritid. 

Bänkar och möbler oljas och underhålls under hösten. 

Grusytor 
Grusytorna på Runevallen sladdas vid behov. Material påförs vid behov, större insatser var fjärde år. 

 

Rep hårdgjorda ytor aktivitet 5246 

Asfaltering 
Mindre lagningar utförs av KKTAB. Större åtgärder ansvarar anläggningsägaren för i dialog med 
driftspersonal en 

 



Träd och buskar aktivitet 5247 

Beskärning 
Fällning och gallring av träd och buskar utförs vid behov och med målsättningen att skapa trivsel och 
ett minimum av underhåll. Lövhanteringen skall beaktas.  

Plantering 
Återplantering skall ske för att ersätta utgånget växtmaterial.  

 

Snöröjning aktivitet 5252 

Snöröjning maskinell. 
Maskinell snöröjning utförs vid behov under ordinarie arbetstid. Till ordinarie arbetstid 
räknas även schemalagd personaltid vid ishallen. Kostnader för snöröjning på 
konstgräsplanen förs under aktivitet 5239, Konstgräs. 

Sandning maskinell 
Maskinell sandning utförs vid behov under ordinarie arbetstid. Till ordinarie arbetstid räknas 
även schemalagd personaltid vid ishallen. 

Sandning manuell 
Maskinell sandning utförs vid behov under ordinarie arbetstid. Till ordinarie arbetstid räknas 
även schemalagd personaltid vid ishallen. 

 

Isbaneskötsel aktivitet 5254 

Bemanning och drift 
Ishallen bemannas under säsongen, som normalt är från början av september till mitten 
mars. 
Schemaläggning av driftspersonalen utförs av driftavdelningen efter underlag som Fritid 
tillhandahåller. Fritid skall leverera underlag i god tid så att arbetsrättsliga problem undviks. 
 
Tillsyn och underhåll av hall, maskinrum och omklädningsdelen skall ske kontinuerligt efter 
schema och avvikelser rapporteras. 
Tillsyn och skötsel och drift av ismaskin sköts av driftpersonalen. Slipning och byte av stål 
ingår i driftsåtagandet. Större avvikelser och reparationer bekostas av anläggningsägaren. 
 
Tillsyn och daglig drift av isaggregat sköts av driftspersonalen. I driften ingår journalföring 
och kontakter med aktuell kylentreprenör. 
 
Underhållsspolning ska normalt ske inför varje aktivitet så som skola, träningar och matcher. 



Spolning och isvård ska normalt ske varje torsdag under säsongen. Driftspersonalen fattar 
beslut om avsteg. 

Säsongsstart 
Pistvård. Driftspersonalen sladdar, väger av och grusar vid behov, inför uppstart. 
Kontroll av sarger, nät, målburar mm skall ske och åtgärder vidtas för att hålla godtagbar 
standard. Fritid står för materialet. 
Start av aggregat utförs av aktuell kylentreprenör. Uppspolning av bädden sköts av 
driftspersonalen. 
Färgning av isen utförs av driftspersonalen. Färgen hålls av driften. 
Linjeringen utförs av klubben i samråd med driftspersonalen. Fritid håller materialet. 
Driftspersonalen sköter uppbyggnaden av isen. 

Nedstängning 
Avstängning av aggregaten vid avslutad säsong utförs av kylfirma och driftspersonalen bistår och 
övervakar. 

Städning av hall och maskinhallar avslutar säsongen och utförs av driftspersonalen. 

 

Inventarier aktivitet 5263 

Ismaskin 
Drift och skötsel av ismaskin. 

Bevattningsanläggningar 
Ingår i hyran och eventuella reparationen bekostas av anläggningsägaren. Daglig drift och tillsyn sköts 
av driften och kostnader förs på aktivitet 5245 Underhåll IP. 

Bryggor 
I och upptag bryggor skall ske vid badplatsen i Skillingeudd. Skyltar, hakar, frälsarkransar med mera 
ska skötas och underhållas av driften. Räddningsbåtar i Skillingeudd skall hållas av Fritid. 

Utegym 
Tillsyn och reparationer av utegymen i Kungsör och Valskog utförs av driftavdelningen.  

 

Övrigt aktivitet 5267 
Övrig aktivitet 5267 används vid mindre projekt och verksamhetsförändringar. Pumpar 
konstbevattning, plattläggning för robotklippning och liknande skall föras under denna aktivitet.  

 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2018-01-29   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Robert Dubreborg, Kungsörs KommunTeknik AB, 
kommunstyrelsens ekonom, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Antagande av detaljplan för del av Kungsör 
3:1 och 3:2 fd Folkets Park (Roberts auktio-
ner) (KS 2017/382) 
Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med planförfat-
taren arbetat fram förslag till detaljplan för del av Kungsör 3:1 och 
3:22 fd Folkets Park. Den nya detaljplanen innebär att  

- området för pågående handelsverksamhet utökas 

- befintligt hus kan byggas ut efter att marken köpts av Kungsörs 
kommun 

- infart till fastigheten ska ske från Ekuddsvägen 

- naturområdets areal blir något mindre då en del av naturområ-
det överförs som kvartersmark. 

 
För att genomföra projektet för tillbyggnad av auktionslokalerna 
krävs att utformning av byggnad och markanpassning görs varsamt 
och att värdefulla ekar skyddas. 
 
Ändring av detaljplanen handläggs med Standardförfarande. 
Granskning har skett i samrådskrets. Yttranden har sammanställts i 
ett granskningsutlåtande där dessa yttranden har inarbetats och 
tillgodosetts i antagandehandlingen. Beslutet kan vinna Laga Kraft 
tidigast tre veckor efter att beslutet har tillkännagivits. 
 
Sökande Robert Dubreborg bekostar plan- och genomförande. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-01-10 

med bilagor (antagandehandling, plankarta med planbestäm-
melser och granskningsutlåtande) 
 

Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar ny detaljplan för del av Kungsör 3:1 och 
3:22 f.d Folkets Park enligt Antagandehandling upprättad 2018-
01-08 och Plankarta med planbestämmelser. 

 
 Kostnaden för den genomförda detaljplanen samt genomförd 

lantmäteriförrättning ska belasta sökande. 



 

 
 Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2018-01-10  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
 Kommunstyrelsen 
  
Vår handläggare  
Stig Tördahl 
Teknisk chef 
0227-600 168 

 

  
 
 
 

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

Antagande av detaljplan för del av Kungsör 3:1 och 3:22  
fd Folkets Park (Roberts Auktioner) 

 
Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med planförfattaren arbetat fram förslag till detaljplan 
för del av Kungsör 3:1 och 3:22 fd Folkets Park. Den nya detaljplanen innebär att området för 
pågående handelsverksamhet (Roberts Auktioner) utökas. Planen medger att befintligt hus kan byggas 
ut efter att marken köpts av Kungsörs kommun. 
Infart till fastigheten ska ske från Ekuddsvägen. 
Naturområdets areal blir något mindre då en del av naturområdet överförs som kvartersmark. 
 
För att genomföra projektet för tillbyggnad av auktionslokalerna krävs att utformning av byggnad och 
markanpassning görs varsamt och att värdefulla ekar skyddas. 
 
Ändring av detaljplanen handläggs med Standardförfarande och att granskning har skett i 
samrådskrets. Yttranden har sammanställts i ett Granskningsutlåtande (bif) där dessa yttranden har 
inarbetats och tillgodosetts i Antagandehandlingen (bif). 
 
Beslutet kan vinna Laga Kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har tillkännagivits. 
 
Sökande Robert Dubreborg bekostar plan- och genomförande. 

 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslås anta ny detaljplan för del av Kungsör 3:1 och 3:22 f.d Folkets 
Park enligt bifogad Antagandehandling upprättad 2018-01-08. 
Kommunstyrelsen föreslås också besluta att kostnaden för den genomförda detaljplanen 
samt genomförd lantmäteriförrättning skall belasta sökande. 

 
 
 
 
  

Claes-Urban Boström   Stig Tördahl 
Kommunchef   Teknisk chef 



 
 

 

Kungsörs kommun  

Drottninggatan 34 
S-736 85 Kungsör     
Tel: +46 227 60 00 00     
i n f o @ k u n g s o r . s e  
w w w . k u n g s o r . s e  

 Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB  

Peter Myndes Backe 12 
S-118 46 Stockholm    
Tel: +46 8 556 96 880     
m a i l @ a h l q v i s t - a l m q v i s t . s e  
w w w . a h l q v i s t - a l m q v i s t . s e  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ny detaljplan för del av Kungsör 3:1 och 3:22 
f.d Folkets Park 

KUNGSÖRS KOMMUN  
VÄSTMANLANDS LÄN   

DP 204 
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SAMRÅDSHANDLING 
 
Upprättad 2018-01-08   
ANTAGANDEHANDLING 
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1. VAD ÄR EN DETALJPLAN 

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument, som reglerar hur mark- och 
vattenområden får användas samt var bebyggelse och infrastruktur ska ligga och hur 
den ska utformas. I detaljplanen regleras hur mycket som får byggas och 
fördelningen mellan privat och allmän platsmark. I en detaljplan ges ramarna för 
framtida bygglovprövningar. Genom planläggningen med detaljplan prövar 
kommunen att mark- och vattenområden används mest lämpligt. 
 
Framtagandet av en detaljplan sker genom en process som regleras i plan- och 
bygglagen (PBL). Syftet med processen är att få fram bra beslutsunderlag och säkra 
insyn samt förankra förslag hos berörda. 
 
Planförfarandet enligt PBL 
Vid framtagandet av detaljplan tillämpas reglerna för standard-, utökat eller 
samordnat planförfarande. Valet av förfarande utgår från förutsättningar i det 
enskilda ärendet. 
Detaljplan för fd Folkets Park handläggs med standardförfarande vars olika steg 
redovisas nedan. 
 
SAMRÅD – UNDERRÄTTELSE – GRANSKNING – GRANSKNINGSUTLÅTANDE – ANTAGANDE – 
LAGA KRAFT 
 
Standardförande: Standardförfarande tillämpas när förslaget till detaljplan är 
förenligt med översiktsplanen, inte är av betydande intresse för allmänhet eller i 
övrigt av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra betydande 
miljöpåverkan. 
Samråd: Under samrådet ska kommunen redovisa förslaget och relevant 
planeringsunderlag. Kommunen ska samråda med länsstyrelsen, 
lantmäterimyndigheten samt kända sakägare och boende som berörs. Syftet med 
samrådet är att samla information och synpunkter som berör detaljplanen tidigt i 
processen. Efter samrådet kan förslaget justeras utifrån de synpunkter som kommit 
in. 
Samrådsredogörelse: De synpunkter som skriftligt inkommit under samrådstiden 
ska redovisas och sammanställas i en samrådsredogörelse tillsammans med 
kommunens kommentarer och förslag till ändringar av planförslaget. 
Granskning: Innan planförslaget kan antas ska det vara tillgängligt för granskning i 
minst två veckor. Tiden för granskning kan förkortas om alla berörda är överens om 
det. Under granskningen ges myndigheter, sakägare och andra berörda som yttrat sig 
under samråd möjlighet att yttra sig igen. Efter granskningen kan förslaget till 
detaljplan revideras ytterligare.  
Granskningsutlåtande: Kommunen sammanställer de skriftliga synpunkter som 
inkommit under granskningstiden samt kommunens kommentarer till dessa. 
Ytterligare justeringar av planförslaget kan göras. 
Antagande: Kommunfullmäktige antar detaljplan. När detaljplanen antagits 
underrättas länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda kommuner samt de som 
senast under granskningstiden lämnat in synpunkter som inte har blivit tillgodosedda. 
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Laga kraft: Om inget överklagande inkommit inom tre veckor efter att beslutet 
tillkännagivits på kommunens anslagstavla, vinner detaljplanen laga kraft. Därefter 
kan bygglov och andra lovpliktiga åtgärder medges. 
 
 

2. INLEDNING 

Handlingar 
Detaljplanen utgörs av en plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser. Till 
planen tillhör dessutom:  
- denna planbeskrivning 
- grundkarta 
- fastighetsförteckning  
 
Övrigt planeringsunderlag 
Detaljplanen för del av Kungsör 3:1 och 3:22, fd Folkets Park, syftar till att 
möjliggöra utökning av handelsverksamhet för Roberts Auktioner AB.   
 
Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med ändring av en äldre detaljplan (EDP 188) är att utöka området för 
handelsverksamhet genom att överföra mark från naturområdet till området för 
handelsverksamhet. 
 
Den gällande detaljplanen tillåter dock inte denna ändring eftersom större delen av 
naturområdet är naturmark, som inte får bebyggas. Åtgärden kräver därför att 
Kungsörs kommun tar fram en ny detaljplan. 
 
Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken, MB 
I 3 och 4 kap. MB anges att mark- och vattenområden ska användas för det eller de 
ändamål vilka de är mest lämpade. Företräde ska ges sådan användning som medför 
god hushållning från allmän synpunkt. I 5 kap. MB anges de föreskrifter om 
miljökvalitet som behövs för att skydda och avhjälpa skador eller olägenheter för 
människors hälsa och miljön. I dag finns det miljökvalitetsnormer för luft, vatten och 
omgivningsbuller i kommuner med befolkning på över 100 000 invånare. 
Bedömningen är att planens konsekvenser är förenliga med hushållnings-
bestämmelserna i 3 och 4 kap. MB och bestämmelserna om miljökvalitetsnormer i 5 
kap. MB. Se vidare under planbeskrivningens avsnitt om miljökonsekvenser. 
Exploateringen är inte av sådan omfattning eller karaktär att den bedöms att bidra till 
att miljökvalitetsnormerna för vatten och luft riskerar att överskridas. 
 
Plandata 
Lägesbestämning och planareal 
Planområdet ligger söder om Svealandsbanan. Det omfattar en del av Kungsör 3:1 
och 3:22, f.d. Folkets Park. Kungsgatan ligger söder om naturområdet och 
Ekuddsvägen i väster. I norr gränsar området till en befintlig fastighet Kungsör 3:21.  
Kungsörs kommun äger mark på Kungsör 3:1 och Robert Dubreborg fastigheten 
Kungsör 3:22 inom planområdet. Planområdet är ca 2 700 kvm.  
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Översiktsplan, ÖP 
Detaljplanen överensstämmer med den gällande översiktsplanen för Kungsörs 
kommun, som kommunfullmäktige antog den 8 december 2014. 
 
ÖP anger övergripande mål för att förstärka kommunens dragningskraft i form av 
ökade expansionsutrymmen för verksamheter i strategiska lägen.  
 
Gällande planer 
Planområdet har varit föremål för detaljplaneläggning på 1960-talet i samband med 
industriområde vid Kungsgatans norra sida. Länsstyrelsen undantog dock detaljplan 
för fd Folkets Park, som har värdefulla ekar och därför inte lämpligt att exploatera. 
 
För området gäller en detaljplan (EDP 188), som vann laga kraft den 18 november 
2008. Denna detaljplan anger mark för handel, industri, järnväg och parkering samt 
natur. Vidare ingår mark för elanläggning. 
 
Kommunala beslut i övrigt 
Kungsörs kommun beslutade den 20 januari 2017 att ge AHLQVIST & ALMQVIST 
ARKITEKTER i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området.  
 
 

3. FÖRUTSÄTTNINGAR 

På östra sidan av planområdet mot Ekuddsvägen finns det två äldre byggnader varav 
den södra ”Parklogen” används för auktioner. Denna byggnad flyttades till platsen i 
början av 1980-talet. Den norra byggnaden ”Logen” är en gammal förrådsbyggnad, 
som används för försäljning av byggmaterial. Parklogen är ansluten till VA.  
 
Fornlämningar 
Det finns inga kända fornlämningar inom området. Påträffas fornlämningar i 
samband med grävningsarbeten ska arbetet omedelbart avbrytas och anmälan ske till 
länsstyrelsen i Västmanlands län, i enlighet med 2 kap. 10 § i kulturmiljölagen 
(1988:850). 
 
Stads- och landskapsbild 
Planområdet ligger söder om en befintlig fastighet, Kungsör 3:21. Planområdet är i 
öster och söder omgivet av ett naturområde, som utgör en värdefull naturmiljö i 
Kungsörs kommun. Området är kuperat och marken stiger ca tre meter mot södra 
delen av planområdet. Planen berör ett litet, avgränsat område, med avsikt att lämna 
närliggande naturmiljö orörd. 
 
Naturmarken består till största delen av en skog med äldre ekar och en gräsklädd yta 
i mitten. Värdefulla ekar, vilka växer både på fastigheten Kungsör 3:22 och på 
naturmarken, del av Kungsör 3:1, ska skyddas och bevaras. Ekskogen utgör ett grönt 
rum för både människor och djur och möjligheten till rekreation och friluftsliv 
kommer inte att begränsas. De ekar som tillåts fällas ligger i direkt anslutning till 
befintlig byggnad i den del av området där få människor vistas i rekreationssyfte. 
Områdets karaktär kommer inte att förändras.  
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Geotekniska förhållanden 
Enligt den översiktliga jordartskartan hos Sveriges geologiska undersökning, SGU, 
utgörs planområdet av ej fastmark vilket innebär att jordarterna består av lera, silt 
organisk jord eller sand. Ingen geoteknisk utredning har genomförts specifikt för 
området som är tänkt att tillhöra detaljplanen. 
 
Fastighetsägaren tillika byggherren Robert Dubreborg bör därför redovisa de 
markundersökningar som kommer att ingå i byggherrens förslag till kontrollplan i 
samband med ansökan om lov och startbesked. 
 
Hydrologiska förhållanden 
Den nederbörd som inte avdunstar eller tas upp av växter sipprar ner och fyller ut 
markens tomrum och berggrundens sprickor. Det vattnet kallas grundvatten. 
 
SMHI redovisar översiktligt att grundvattennivåer (juni 2017) ligger mycket under 
de normala för planområdet. 
 
Miljöenheten i länsstyrelsen i Västmanlands län utförde en hydrogeologisk utredning 
av en del av Kungsörs tätort med anledning av förekomst av klorerade kolväten i 
grundvattnet. Länsstyrelsen lämnade den 25 februari 2013 en slutrapport. 
Planområdet ingick dock inte i utredningsområdet. 
 
Hälsa och säkerhet 
Planområdet ligger inom lågriskområde för radon. 
 
 

4. PLANFÖRSLAGET   

Den nya detaljplanen innebär att området för pågående handelsverksamhet utökas. 
Infart till fastigheten sker från Ekuddsvägen. Naturområdets areal blir något mindre 
då en del av det överförs som kvartersmark.   
 
För att genomföra projektet för tillbyggnad av auktionslokaler krävs att utformning 
av byggnad och markanpassning görs varsamt i en äldre bebyggelse. Befintliga 
värdefulla ekar ska skyddas. 
 
Natur 
Planen innebär att arealen för det befintliga centrumnära naturområdet blir något 
mindre. Värdefulla träd, särskilt ekar ska skyddas och bevaras på området. Det är 
viktigt att skydda ekar för att bevara den biologiska mångfalden i framtiden. Därför 
är det betydelsefullt att naturliga livsmiljöer inte förstörs t ex genom exploatering. 
 
Kommunen har ett stort bestånd av värdefulla ekar, utspritt över stora delar av 
kommunen. Ekarna utgör livsmiljö för en mängd arter, varav många är hotade 
eftersom förekomsten av gamla grova ekar minskar. Ekar är långlivade och det kan 
ta upp till 150 år innan de är lämpliga värdträd för många av arterna. Det är därför 
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viktigt att bevaka träd i åldrarna 50-200 år så att de kan finnas kvar och få en 
möjlighet att utveckla höga naturvärden. 
 
De ekar som tillåts fällas inom planområdet ska bevaras och fungera som död ved för 
att säkerställa och bevara den biologiska mångfalden i området. Återplantering ska 
ske av nya ekar i minst samma omfattning som fällning görs. Återplantering bidrar 
till en föryngring av beståndet i området vilket bedöms som nödvändigt. 
 
Rekreation 
Naturområdet används för rekreation. Det erbjuder goda möjligheter för fysisk miljö 
och rekreation i centrala delen av Kungsör. 
 
Geotekniska frågor 
Tillbyggnadens grundläggning kommer att innebära att markmassor blir över och 
måste bortforslas från området. 
 
Teknisk försörjning 
 
Vatten och avlopp samt dagvatten 
Planområdet är anslutet till kommunens VA. 
Värme 
Området saknar fjärrvärme. 
 
El 
Planområdet är anslutet till el. 
 
Data 
Fiberanslutning saknas till planområdet. 
 
 
 

5. KONSEKVENSER 

Behovsbedömning för MKB 
När kommunen upprättar eller ändrar en detaljplan ska en miljöbedömning av planen 
göras om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 
kap. 11 § MB. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen 
så att en hållbar utveckling främjas. Kommunen bedömer att detaljplanens 
genomförande inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som anges i 6 
kap. 11 § MB och att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 11 § MB och 4 
kap. 34 § PBL kopplad till planen är inte nödvändig. 
 
Miljökvalitetsnormer för luft 
Risken för att planens genomförande påverkar miljökvalitetsnormerna för luft 
bedöms som liten. 
 
Naturområde, landskap 
Planens genomförande förväntas inte påverka natur och landskap nämnvärt. 
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Hälsa och säkerhet 
Under uppförande av tillbyggnad till auktionsverksamheten kan bygge medföra 
störningar som buller och utsläpp till luft från arbetsmaskiner. Framkomligheten på 
Ekuddsvägen kan under byggtiden bli något sämre. 
 
Buller 
Buller från arbetsmaskiner bedöms medföra negativa konsekvenser på området. 
Dock bedöms att riktvärden inte överskrids i någon större omfattning. Påverkan sker 
även på rekreationsområdet till följd av buller och andra störningar från 
byggarbetena. Byggherren bör kunna minimera störningar för allmänheten. 
 
 

6. EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 
Kungsörs kommun och Roberts Auktioner AB tecknar ett plankostnadsavtal. 
 
Genomförandeavtal 
Fastighetsägaren Robert Dubreborg och Kungsörs kommun ska avtala i särskilt 
genomförandeavtal hur eventuella följdverkningar för naturområdet vid blivande 
fastighetsgränser av handelsområdet ska utformas och bekostas. 
  
 

7. GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska frågor 
Tidplan för genomförande 
Genomförandetiden är fem år från det detaljplanen har vunnit laga kraft (4 kap. 21-
25 § PBL). Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla tills den 
ändras eller upphävs. 
 
Tidplan för upprättande av detaljplan 
3:e kv 2017 Samråd 
3:e kv 2017 Granskning 
4:e kv 2017 Antagande 
 
Ansvarsfördelning 
Kungsörs kommun ansvarar för upprättande av detaljplan. Kommunen ansvarar för 
myndighetsutövning vid bygglov och lantmäterimyndigheten ansvarar för 
fastighetsbildning. Fastighetsägaren Robert Dubreborg ansvarar för anläggnings- och 
byggnadsarbete inom fastigheten och ska utforma anslutning av tomtmark till 
kommunens mark enligt kommunal standard.  
Kungsörs kommun ansvarar för skötsel av naturområdet.  
 
Huvudmannaskap 
Planen saknar allmän platsmark. Kungsörs kommun är huvudman för naturmarken, 
som omgärdar planområdet och utgör allmän platsmark. 
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Genomförandeavtal 
Åtagande för utökning samt övertagande av mark och byggnader ska hanteras i ett 
särskilt genomförandeavtal mellan Kungsörs kommun och Robert Dubreborg, som 
kommer att beslutas i samband med detaljplanens antagande.  
 
I samband med byggnation svarar Robert Dubreborg för återställande av allmän 
platsmark. 
  
Fastighetsfrågor 
Fastighetsindelning 
Fastighetsrättsliga åtgärder som behöver vidtas inom området för att lösa frågor om 
rättning, markåtkomst, ledningsrätt mm kommer lantmäterimyndigheten att hantera 
på uppdrag av att någon ansöker om lantmäteriförrättning efter detaljplanens 
antagande. 
Kungsörs kommun avser att sälja ett markområde (ca 960 kvm) inom planområdet 
till Robert Dubreborg. Blivande fastighetsägare svarar för ansökan om 
lantmäteriförrättning. 
Tekniska frågor 
Tekniska utredningar 
Det är i samband med byggnation, som störningar, utsläpp till luft och eventuell 
begränsning av framkomlighet bedöms att komma att ske. 
Robert Dubreborg ska ta fram en åtgärdsplan hur dessa med hjälp av planering och 
andra åtgärder kommer att minimeras. 
  
 
 
 
 
 Medverkande 
Tjänstemän från Kungsörs kommun som medverkat i planarbetet 
Stig Tördahl 
 
 
Konsulter som medverkat i planarbetet 
AHLQVIST & ALMQVIST ARKITEKTER 
Britt Almqvist och Sven Söderlind 
 
Aila Vuorio-Strid, Arkitekt Aila 
 
 
 

Referensdokument: 

Översiktsplanen för Kungsörs kommun 2014 
 
Övrigt: 
Fastighetsförteckning 
Grundkarta   
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Uppgifter om grundkartan
Grundkartan (digitalt) upprättad 2017-03-31 av
Mätningssektionen i Kungsörs kommun.
Projektionssystemet i plan: RT R07 2,5 gon V
Höjdsystem: Kungsörs lokala
Kartan upprättad i mätklass II

Jan Kietzmann
Mätningsingenjör

PLANKARTA    Skala 1:1000

BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.

800
Byggnad/-er får inte ha en sammanlagd större 

Byggnad får inte uppföras

Högsta antal våningar

Egenskapsgräns
Illustrationslinje

Handel

byggnadsarea än 800 m²

Byggnad ska placeras minst 6 m från tomtgränsen

Minsta respektive högsta taklutning

Tak och fasader till ny bebyggelse ska utformas med
tegel och trä som ansluter till den befintliga byggnaden

Mark och vegetation
MARKENS ANORDNANDE

Dagvatten

30-45°

Träden ska sparas och skyddas under byggtiden

Marklov krävs för trädfällning

och/eller fördröjningsmagasin
Dagvatten omhändertas lokalt genom infiltration

Beslutsdatum Instans
Samråd

Utställning

Antagande

Laga kraft

Till planen hör:

Detaljplan för

Upprättad 2017-08-30

DP 204

Plan- och genomförandebeskrivning
Fastighetsförteckning

Kontor

Marklov för trädfällning krävs inte

del av KUNGSÖR 3:1 och 3:22
f.d. Folkets Park

Stig Tördahl
Teknisk chef

Aila Vuorio-Strid
Planförfattare

ANVÄNDNING AV MARK

UTNYTTJANDEGRAD

Planområdesgräns

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Där beteckningen saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.
Endast angiven användning och utformning är tillåten

GRÄNSBETECKNINGAR

Planbestämmelser



 
 

 

Kungsörs kommun  

Drottninggatan 34 
S-736 85 Kungsör     
Tel: +46 227 60 00 00     
i n f o @ k u n g s o r . s e  
w w w . k u n g s o r . s e  

 Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB  

Peter Myndes Backe 12 
S-118 46 Stockholm    
Tel: +46 8 556 96 880     
m a i l @ a h l q v i s t - a l m q v i s t . s e  
w w w . a h l q v i s t - a l m q v i s t . s e  

 

  

 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE   
 
Ny detaljplan för del av Kungsör 3:1 och 3:22 
f.d. Folkets Park 
KUNGSÖRS KOMMUN  
VÄSTMANLANDS LÄN   
DP 204 
Upprättad 2017-08-30 
 
 
Beslut 
Kungsörs kommun sände ut förslaget för granskning under tiden 2017-12-01- 
2017-12-15. 
 
Detaljplanen har varit ute för samråd och granskning.  
Samtliga handlingar och yttranden finns i sin helhet i arkivet hos Kungsörs kommun. 
 
 
Inkomna yttranden med kommunens kommentarer: 
 
Lantmäteriet 
I plankartans teckenförklaring anges användningsgräns men den återfinns inte i 
plankartan. Ta bort den ur teckenförklaringen om den inte används.  
I övrigt hänvisar Lantmäteriet till samrådsyttrande daterat 2017-10-11. 
 

Kommentar: Teckenförklaring för användningsgräns är borttagen på 
plankartan. 

 
Länsstyrelsen i Västmanlands län 
Länsstyrelsen framförde i samrådshandlingarna önskemålet att kommunen i 
planhandlingarna under rubriken Natur utvecklar texten om befintliga naturvärden, 
framför allt gällande de träd som ska få fällas, och hur planen i ett långsiktigt 
landskapsperspektiv påverkar det befintliga eklandskapet. 
Vidare anges under rubriken Stads- och landskapsbild att planens genomförande inte 
förväntas påverka natur och landskap nämnvärt. Även här framförde Länsstyrelsen 
att texten behövde utvecklas på liknande sätt som anges ovan. 
Länsstyrelsen saknar fortfarande utvecklade texter som beskriver detta. 
 

Kommentar: Reviderade texter har förts under rubrikerna Natur samt Stads- 
och landskapsbild.  
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Ställningstagande/Sammanfattning 
Detaljplanen förs vidare för antagande. 
 
 
Medverkande: 
Granskningsutlåtandet är upprättat av Aila Vuorio-Strid, Arkitekt-SAR. 
 
 
 
KUNGSÖRS KOMMUN 
2018-01-08 
 
Stig Tördahl         Sven Söderlind  
VD / Teknisk chef        AHLQVIST & ALMQVIST ARKITEKTER 
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§  
Anvisningar inför 2017 års bokslut och 
årsredovisning (KS 2017/478) 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram förslag till anvis-
ningar inför 2017 års bokslut och årsredovisning. Planeringen har 
gjort så att årsredovisningen ska kunna behandlas av kommunfull-
mäktige i april 2018. 
 

Underlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-12-04 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar de föreslagna anvisningarna inför 2017 

års bokslut och årsredovisning.  
 
 
 Antagna anvisningar redovisas som KS-handling nr x/2018. 
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 Förvaltningar för spridning till berörda 
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KUNGSÖRS KOMMUNS ANVISNINGAR INFÖR 2017 ÅRS 
BOKSLUT OCH ÅRSREDOVISNING 

VIKTIGA HÅLLTIDER 
 
År 2017 
15 december 
 
 

Sista dag för avstämning av vilka projekt som ska föras 
över till 2018 (drift och investering) och vilka som ska 
avslutas per 2017 

År 2018  
 

12 januari Sista Inlämningsdag för underlag till fakturering / 
debitering 
 

19 januari Sista dag för rättelser av felbokförda belopp och dylikt 
(bokföringsorder) 
 
Sista dag att kontera och attestera fakturor avseende 
2017 för betalning. 

26 januari Bokföring klar, sifferuppgifter i Qlikview och Menu 
 

9 februari Verksamhetsberättelse från förvaltningarna till ekonomi-
enheten 
 

1 mars Bokslut beslutat av nämnderna 
 

5 mars Bokslutsberedning 
6-7 mars Revision  
26 mars Beslut i Kommunstyrelsen 
9 april Beslut Kommunfullmäktige 
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Allmänt 
Den 9 april 2018 planerar vi att presentera en årsredovisning för kommunfullmäktige som 
avser 2017. Årsredovisningen kommer innan beslut i fullmäktige att behandlas av 
bokslutsberedningen och kommunstyrelsen. Den 5 mars kommer presidier och 
förvaltningschefer att kallas till bokslutsberedning. Vi återkommer med närmare tider för 
beredningen.  
 
För att tidplanen ska fungera är det viktigt att tider för olika aktiviteter respekteras.  
 
Den inledande tidplanen på sidan 1 anger brytpunkter som är extra viktiga. Observera att 
det är SISTA datum som angetts. Siffermaterial går att ta ut löpande för att bilda underlag 
för kommentarer och dylikt. Fram till sista datum (26/1) bokas endast i undantagsfall saker 
som berör förvaltningar och framförallt enheter. 
 
Fakturahantering 
För alla fakturor som inkommer efter den 8 december ska särskilt uppmärksammas om de 
avser 2017 eller 2018. 
  
Den 2 januari 2018 införs en stoppkö i fakturasystemet, IM. Därefter kontrolleras manuellt 
om fakturor hör till 2017 eller 2018. Stoppet gäller till och med 19 januari.  
 
Fakturor som läses in från och med 20 januari ankomstregistreras på 2018 och kräver 
manuell hantering för att bokföras på 2017.  Var noga med att alltid kontrollera 
bokföringsdatum när du attesterar. 
Om någon faktura har registrerats på fel år, skickas fakturorna till utredningskön i IM.  
 
För scannade fakturor avseende 2017 gäller att de ska vara konterade, attesterade och 
skickade för betalning i IM senast 2018-01-19. Observera att förfallodatum kan inträffa 
senare.   

 
För att boka upp fakturor som inte kommer i tid för redovisning på vanligt sätt 2017 krävs att 
de är på större belopp (över 20 tkr). Vidare krävs underlag som kan verifiera kostnaden för 
att kostnaden ska kunna bokföras 2017 (senaste bokföringsdag 19/1). Kontakta 
ekonomiavdelningen för hjälp. 
 
Fordringar och skulder 
Uppgifter om statsbidragsfordringar samt eventuella skulder lämnas till ekonomiavdelningen 
så snart de finns tillgängliga dock senast 2018-01-19.  
Exempel på statliga bidrag är lönebidrag och övriga anställningsstöd, projektpengar som inte 
erhållits för 2017, ersättningar från Försäkringskassan, bidrag från Migrationsverket.  
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Rättelser 
Rättelser av felbokförda belopp och dylikt bör bokföras löpande. Underlag till omföringar 
som gäller 2017 lämnas senast 2018-01-19 till ekonomiavdelningen. 
 
Ombudgetering av investerings- och driftprojekt till 2018 
Uppgifter om investeringar där projektet antingen löper över årsskiftet, kommer att starta 
först nästa år eller inte kommer att starta överhuvudtaget lämnas till ekonomiavdelningen 
senast 2017-12-15. 
 
Eventuella statsbidrag, projektbidrag etc som erhållits från extern bidragsgivare i förskott 
och där projektet inte är avslutat kan oftast periodiseras till nytt år. Det omvända gäller när 
driftprojekt drivits under pågående år men där externa bidrag ännu inte kommit. Underlag för 
periodisering kan vara beslut om bidrag etc. Uppgift lämnas senast 2017-12-15. Definitivt 
belopp tas fram av ekonomiavdelningen när fakturahanteringen för 2017 är klar. 
 
Verksamhetsberättelse 
Nämnderna ska också lämna en verksamhetsberättelse för det gångna året. Denna ska vara 
inriktad på analys i respektive nämnd så att en politisk förankring finns. Följande 
uppställning används: 
 

1. Årets viktigaste händelser 
2. Framtidsperspektiv 
3. Måluppfyllelse, resultat och analys 
4. Personal (sjukfrånvaro, frisknärvaro, resultat från medarbetarundersökning) 
5. Kvalitet, miljö, jämställdhet 
6. Ekonomi (resultat per verksamhet med jämförelse mot budget och föregående år) 
7. Frivilligt: Nyckel- och mätetal  

 
 

All text skrivs i Word med löpande text. Typsnitt ska vara Times New Roman, storlek 12.  
 
Ekonomiavdelningen formaterar all text vilket kan innebära att viss text kan komma att 
omformuleras och att radbyten, styckeindelningar etc görs om.  
Ni ska alltså inte ”tvinga” fram t ex radbrytningar och sidbrytningar. Ekonomiavdelningen 
tillför siffror, tabeller och diagram vid behov och efter önskemål. 
 
Verksamhetsberättelserna skickas till ekonomiavdelningen senast  
2018-02-09. Protokoll från nämndernas beslut skickas in när årsredovisningen godkänts av 
nämnden/styrelsen. Slutgiltiga siffror finns att hämta i Qlikview den 27 januari på morgonen. 
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Anvisningar för gemensam rapportering av måluppfyllelse-, resultat och analys 
Till kommunens årsredovisning/bokslut ska en uppföljning med analys för helår göras av samtliga 
mål. 
  
Uppföljning sker via redovisning av resultat och analys för respektive mål i filen ”Resultatuppföljning 
mål tom december 2017”. 
  
Filen för resultatuppföljning av mål skickas enbart ut till förvaltningschef/ bolags VD.  
  
Filen skickas tillbaka ifylld till johanna.raland@kungsor.se senast den 9/2 2018. 
  
Rapporteringen utgör ett underlag inför den centrala sammanställningen och redovisning i kommunens 
bokslut. 

 
Ekonomiavdelningen genom 

 
 
 
 

 
Bo Granudd, ekonomichef 
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Sändlista 
Namn Enhet Namn Enhet 
Pelle Strengbom Kommunalråd Madelene Ericsson Oppositionsråd 
Mikael Peterson Ordf. BUN Marie Junttila Ordf. SN 
Karin Helin-
Lindkvist 

KPMG Håkan Sundström Kommunrevision 

Claes-Urban 
Boström 

Kommunchef Eva Kristina 
Andersson 

Kansli 

Stefan Lejerdahl Utredning Anne-Britt Hanson 
Åkerblom 

Personal 

Cecilia Palmblad Information Ulf Hölke Biblioteket 
Mikael Nilsson Fritid Hanna Lood KKTAB 
Lena Pettersson KVAB Mats Åkerlund KFAB 
Ellinor Rosdahl KFAB Stig Tördahl KKTAB 
Eva Carlstedt Ståhl VMMF Fredrik Bergh Barn- o 

utbildning 
Lars-Erik Lindwall Barn- o utbildning Ann-Katrin Öjwall Barn- o utbildn 
Gun Åslund Förskolan Sanna Visuri Förskolan 
Tommy Svensson Kung Karls skola Lena Andersson Kung Karls skola 
Johan Lantz Kung Karls skola Camilla Eriksson Kung Karls skola 
Felipe Rivera Måltider Linda Körner Hagaskolan 
Anneli Olsson Hagaskolan Ulla Dahlstedt Västerskolan 
Eirun Axelsson Västerskolan Karin Robertsson Björskogsskolan 
Kristin Fernerud VIVA Tina Thell-Björklund VIVA 
Lena Dibbern Socialförvaltningen Kenneth Pettersson Vård- o omsorg 
Elisabeth 
Laestander 

Vård- o omsorg Johanna Ralandh Vård- o omsorg 

Åse Björkman IFO Christer Zegarra IFO 
Maida Camdzija IFO Linda Forsman-

Axelsson 
Socialpsykiatri 

Krister Behrendt Ensamkommande Eva Schlund Hemmaplansvård 
Dzenita Hebib Misteln Elisabeth Kjellin Hemtjänst 
Marie Junttila Tallåsgården Marianne Rundström Södergården 
Sandra Karlsson Södergården Ann-Christin 

Södergran 
HSO 

Jari Kuivamäki Daglig verksamhet Tarja Kauppinen Personlig 
assistans 

Ann-Sofie 
Melander 

Korttid, fritid Ann-Christin Loord Gruppbostäder 

Ulrika Jonsson 
Olofsdotter 

VMKF Martin Ingberg KPMG 

 Ekonomienheten   
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§  
Utökat behov av platser i förskolan  
(KS 2018/9) 

Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2017 att uppdra åt 
barn- och utbildningschefen att planera för att under våren 2018 
utöka lokalytan för förskola/ skola i Valskog genom att omloka-
lisera moduler från Ulvesund till Valskog samt utreda möjligheten 
för att med kort varsel kunna öppna en förskoleavdelning i befint-
liga moduler vid Ulvesund  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på 
genomförande och kostnader. Av det framgår: 

- nuläget – i princip full beläggning på förskolorna i Kungsörs 
och ny avdelning har öppnats i januari 2018 i Valskog  

- överväganden – Det behövs en ny avdelning i början av febru-
ari och sannolikt ytterligare en avdelning i början av april 

- förslag till lösning – Barn- och utbildningsförvaltningen menar 
att en lösning, som kan fungera redan under våren 2018, är att 
använda någon av de moduler som tidigare använts av Kung 
Karl 79. Modulerna står redan står på plats är det rationellt att 
iordningställa två avdelningar samtidigt, men att öppna en i 
taget 

- beräknade kostnader: 
• helårskostnad per avdelning  1 950 000 kr 
• engångskostnad för inköp av inventarier  

per avdelning  300 000 kr 
• helårskostnad för avdelningen som planeras  

att öppna i februari (exklusive engångskost- 
nad för inventarier) 1 800 000 kr 

• motsvarande kostnad för avdelningen som  
planeras öppna i april  1 450 000 kr 

 

Kommunstyrelsens förvaltning informerar i tjänsteskrivelse om att 
arbete pågår med en detaljplan med en ny förskola med 2x4 
avdelningar. Den kommer att klara att täcka upp för ett kortsiktigt 
behov och för de avdelningar som den förskolan ersätter. I 
Runnabäcken 2, som är en kommande detaljplan, planeras för 
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ytterligare en förskola, ännu oklart hur stor volym. Innan planerna 
kan genomföras måste det akuta behovet lösas.  
 
Finansieringen löses genom att medel ur det egna kapitalet och 
belasta 2018 års resultat. Driftmedlen för 2019 och framåt föreslås 
läggas in i barn- och utbildningsnämndens budget. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-27, § 206 – Ytterligare 

ökad efterfrågan av platser inom förskolan 
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivesle 2018-01-

17 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-01-19 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen beviljar barn- och utbildningsnämnden ökad 

ram 2018 om  
- 200 000 kr för hyra av modul som omlokaliserats från 

Ulvesund till Valskog 
- 1 800 00 kr för drift av en förskoleavdelning vid Ulvesund 

under perioden februari till december 
Detta finansieras genom eget kapital och belastar resultatet. 
 
Ökade driftmedel för 2019 och framåt (300 000 + 1 950 000 kr/år) 
läggs in i nämndens budget. 
 
Kommunstyrelsen beviljar barn- och utbildningsnämnden inves-
teringen ”Inventarier för en förskoleavdelning Ulvesund” om 
300 000 kronor. Nämnden tillförs de ökade driftmedel för investe-
ringen under avskrivningstiden – 10 år. När investeringen genom-
förts ska slutredovisning ske till kommunstyrelsen. 
 
Barn- och utbildningschefen får i uppdrag att 
- inom en månad verkställa öppnandet av en ny förskoleavdel-

ning i de befintliga modulerna vid Ulvesund 
- förbereda för öppnandet av ytterligare en ny förskoleavdelning 

i början av april i de befintliga modulerna vid Ulvesund. 
Beslut om detta fattas som separat ärende. 

 

OBS! 
Barn- och utbild-
ningsnämnden 
behandlar ärendet 
vid sammanträde 
den 24 januari 
2018. 
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Ny förskolavdelning på grund av ökad efterfrågan 
av platser inom förskolan. 
  
Bakgrund 
Behovet av platser inom Kungsörs kommuns förskolor har fortsatt öka enligt de 
prognoser som redovisats för barn- och utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen under hösten 2017.  
 
2017-11-27  beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt barn- och 
utbildningschefen att  

• Planera för att under våren 2018 utöka lokalytan för förskola/skola i 
Valskog genom att omlokalisera moduler som Ulvesund till Valskog. 

• Utreda möjligheten för att med kort varsel kunna öppna en 
förskoleavdelning i befintliga moduler vid Ulvesund.  

 
 
Nuläget   

• Det är i princip full beläggning på förskolorna i Kungsör. 
• En ny avdelning har öppnats nu i januari 2018 i Valskog. 

Lokalkompensation genom att omlokalisering av modul från Ulvesund till 
Valskog är planerad att genomföras under våren. 

• En privat anordnare av ”annan pedagogiskt verksamhet” har öppnat nu i 
januari 2018. Där finns kapacitet att ta emot ytterligare 9 barn. 

• Det kommer att behövas ytterligare en förskoleavdelning i centrala 
Kungsör i februari 2018. 
 

 
 

Övervägande 
Det behövs en ny avdelning i början av februari och sannolikt ytterligare en 
avdelning i början av april. En lösning som kan fungera redan under våren 2018 
för att tillskapa fler platser inom förskolan är att använda någon av de moduler 
som tidigare använts av Kung Karl 79 och som är lediga från och med 
vårterminen 2018. Eftersom modulerna redan står på plats är det rationellt att 
iordningställa två avdelningar samtidigt, men att öppna en i taget. 
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Helårskostnaden per avdelning beräknas till ca 1 950 000 kr.  
Engångskostnaden för inköp av inventarier per avdelning beräknas till ca 300 000 
kr per avdelning. 
Den avdelning som planeras att öppna under februari beräknas under 2018 kosta 
1 800 000 kr under 2018 exkl engångskostnaden för inventarier. 
Motsvarande kostnad för en förskoleavdelning som öppnar i april blir 1 450 000 
kr. 
 
 

 
 
 
 

Förslag till beslut: 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

• Att äska om ett tilläggsbelopp av 200 000 tkr för 2018. Vilket gäller för 
ökad hyra för modul som omlokaliserats från Ulvesund till Valskog. 
Ramökningen på grund av ökad hyra för 2019 blir 300 000 kr per år. 

• Att uppdra åt barn- och utbildningschefen att inom en månad verkställa 
öppnandet av en ny förskoleavdelning i de befintliga modulerna vid 
Ulvesund. 

• Att hos kommunstyrelsen äska om ett tilläggsbelopp av 2 100 000 kr för 
2018. Vilket täcker hyra och drift av en förskoleavdelning under perioden 
februari till december samt inventarier för en avdelning. Ramökningen 
inför 2019 blir 1 950 000. 

• Att uppdra åt barn- och utbildningschefen att förbereda för öppnandet av 
ytterligare en ny förskoleavdelning i början av april i de befintliga 
modulerna vid Ulvesund. 

 
 
 
 
 
Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 
Kungsörs kommun 
 
 
Bilagor: 
Statistik över antal inskrivna barn, antal barn i kö per månad och kapacitet per förskola. 
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Barn- och utbildningsnämndens utökade behov av 
förskola 
Barn- och utbildningsnämnden har via förvaltningen redovisat ett utökat behov 
av antal förskoleplatser. 
Bakgrunden är en kraftigt ökad inflyttning vilket enligt prognosen skulle medföra 
att antalet barn i åldersintervallet 1-5 år skulle öka med 22 barn. Ökningen har i 
själva verket varit 44 fler barn i förskoleverksamheten mellan februari 2016 till 
februari 2018 vilket gjort att beräkningarna för antalet platser inte riktigt kunnat 
förutses. 
Prognosen fram till 2026 är ytterligare 29 barn och den prognosen är självklart 
osäker i dagsläget men vi uppdaterar den med jämna mellanrum. 
Vi håller som bäst på att detaljplanelägga en ny förskola med 2x4 avdelningar 
som kommer att klara att täcka upp för ett kortsiktigt behov och för de 
avdelningar som den förskolan ersätter. 
I Runnabäcken 2 som är en kommande detaljplan planerar vi för ytterligare en 
förskola men har ännu inte bestämt hur stor volym den förskolan ska ha utan 
måste avvakta hur byggnationstakten och inflyttningstakten kommer se ut de 
kommande två åren. 
Så innan vi är så långt framme som ovanstående planer måste vi lösa det akuta 
behovet som uppkommit. 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta i enlighet med Barn- och 
utbildningsnämndens förslag till beslut. 
 
Finansieringen får lösas genom att investeringen tas ur det egna kapitalet och 
driftmedlen för 2018 måste belasta resultatet. För 2019 och framåt föreslås 
driftmedlen läggas in i Barn- och utbildningsnämndens budget. 
 

 
Claes-Urban Boström    
Kommunchef     
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§  
Anläggande av hundlekgård vid Runevallen 
(KS 2017/8) 

 Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB) och kommunstyrelsens 
förvaltning föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka att en 
hundlekgård uppförs vid Runevallen. 

 
KKTAB och Kungsörs kommun har under en längre tid undersökt 
platser för anläggande av Hundlekgård i Kungsör. Dessa platser 
har av olika anledningar visat sig olämpliga för uppförande av 
sådan anläggning. 

 
I samarbetsavtal med Föreningen för Hundarenan ingick att före-
ningen skulle anlägga och sköta en Hundlekgård vid Hundarenan. 
Inte heller denna placering visade sig genomförbar. 
 
KKTAB har nu än en gång utrett frågan och en mindre yta i änden 
på Runevallen kan genomföras som Hundlekgård. Ytan stängslas 
in med en egen inpassage. Fritidsavdelningen och idrottsförening-
en har tillfrågats och de har inget att erinra mot förslaget. 
 
Föreningen för Hundarenan utformar ordningsregler som anslås 
vid Hundlekgården. Föreningen ansvarar även för skötsel av 
Hundlekgården. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB) och kommunstyrel-
sens förvaltnings gemensamma tjänsteskrivelse 2017-01-17 
 

Förslag till beslut Kommunstyrelsen tillstyrker att en hundlekgård uppförs vid 
Runevallen. 



 

 
 Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2018-01-17 KKTAB 2018/ 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 

Vår handläggare  

Stig Tördahl 

VD/Teknisk chef 
0227-600168 

 

  
  
 

Postadress Besöksadress Telefon, vxl Telefax Org. nummer Momsregnr: 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 0227-60 00 00 0227-60 01 00 556455-0910 SE556455091001 

 

Anläggande av Hundlekgård vid Runevallen 
 
KKTAB och Kungsörs kommun har under en längre tid undersökt platser för 
anläggande av Hundlekgård i Kungsör. Dessa platser har av olika anledningar 
visat sig olämpliga för uppförande av sådan anläggning. 
I samarbetsavtal med Föreningen för Hundarenan ingick att föreningen skulle 
anlägga och sköta en Hundlekgård vid Hundarenan. Även denna placering visade 
sig ej genomförbar. 
KKTAB har nu än en gång utrett frågan och en mindre yta i änden på Runevallen 
kan genomföras som Hundlekgård. Ytan stängslas in med en egen inpassage. 
Fritidsförvaltningen och idrottsföreningen har tillfrågats och de har inget att 
erinra mot förslaget. 
Föreningen för Hundarenan utformar ordningsregler som anslås vid 
Hundlekgården. Föreningen ansvarar även för skötsel av Hundlekgården. 
 
 
Yttrande 
 
Kommunstyrelsen föreslås tillsyrka uppförande av Hundlekgård på Runevallen. 
 
 
Kungsörs KommunTeknik AB  
 
 
 
______________________  ___________________________ 
Claes-Urban Boström  Stig Tördahl 
Kommunchef   VD/Teknisk chef 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2018-01-29   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Välkomstgåva till nyfödda barn i Kungsör 
(KS 2018/8) 

 Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag på 
välkomstgåva till nyfödda barn i Kungsörs kommun. Förslaget 
ligger i linje med att utveckla Kungsör till en attraktiv kommun att 
bo och verka i. Det är en trevlig gest att uppmärksamma de 
nyfödda barnen och deras familjer. 

 
Gåvan består av en könsneutral Body med Kungsörs logotyp på 
bröstet.  
 
Kostnaden för gåvan uppskattas till 15 000-20 000 kronor per år 
och bedöms rymmas i kommunstyrelsens befintliga budget.  

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen inför välkomstgåva till alla nyfödda barn i 

Kungsörs kommun. Beslutet gäller alla barn födda från och med 
den 1 januari 2018 och tillsvidare. 

 
 Gåvan finansieras inom kommunstyrelsens budget. 
  



 

 
 Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2018-01-16 KS 
  
  

  
  
  

  

  
  
 
 
 

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

Förslag på välkomstgåva till nyfödda barn i 
Kungsörs kommun 

 
Utvecklingsenheten har tillsammans med kommunens kultur- och 
evenemangssamordnare och kommunens kommunikatör tagit fram ett förslag på 
välkomstgåva till nyfödda barn i Kungsörs kommun. Förslaget ligger i linje med 
att utveckla Kungsör till en attraktiv kommun att bo och verka i. Det är en trevlig 
gest att uppmärksamma de nyfödda barnen och deras familjer. 
 
Gåvan består av en könsneutral Body med Kungsörs logotyp på bröstet. Se 
bifogad bild. Storleken passar barn mellan 3-6 månader. Kostnaden för gåvan 
uppskattas till 15 000-20 000 kronor per år. Kostnaden bedöms inrymmas i 
kommunstyrelsens befintliga budget. Förslagsställarna tror att det skulle 
uppskattas om gåvan och tillhörande välkomsthälsning delades ut personligen. 
Alternativet är att gåvan skickas per post.  
 
Det rör sig om cirka 90 födda barn per år. Antalet utdelningstillfällen uppskattas 
till 10 gånger per år. 

 
 

Förslag till beslut 
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att införa välkomstgåva till alla nyfödda barn i 
Kungsörs kommun.  
 

2. Beslutet gäller barn födda från och med den 1 januari 2018 och tills vidare. 
 

3. Finansiering sker inom gällande budget för kommunstyrelsen. 
 

 
 

 
___________________  __________________ 
Claes-Urban Boström  Stefan Lejerdahl 
Kommunchef   Utvecklingsstrateg 
  



   
  Sida 2 (2) 
   
   
   
   

 
 

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

 
Bilaga: 
 
Ungefärlig utformning på Bodyn. Den har organisk bomull och är GOTS-Certifierad.1 
  

 

 

                                                 
1 Global Organic Textile Standard (GOTS) är en internationell märkning för kläder och textil som omfattar både sociala 
och miljömässiga krav. GOTS syftar till att underlätta för konsumenten att välja textilprodukter där ett helhetsperspektiv 
tagits med hänsyn till både miljö och socialt ansvar i hela kedjan. Kedjan innefattar flera steg; odling, plockning, beredning 
och tillverkning av själva plagget. 



 

 
 Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2018-01-16 KS 
  
  

  
  
  

  

  
  
 
 
 

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

Förslag på välkomstgåva till nyfödda barn i 
Kungsörs kommun 

 
Utvecklingsenheten har tillsammans med kommunens kultur- och 
evenemangssamordnare och kommunens kommunikatör tagit fram ett förslag på 
välkomstgåva till nyfödda barn i Kungsörs kommun. Förslaget ligger i linje med 
att utveckla Kungsör till en attraktiv kommun att bo och verka i. Det är en trevlig 
gest att uppmärksamma de nyfödda barnen och deras familjer. 
 
Gåvan består av en könsneutral Body med Kungsörs logotyp på bröstet. Se 
bifogad bild. Storleken passar barn mellan 3-6 månader. Kostnaden för gåvan 
uppskattas till 15 000-20 000 kronor per år. Kostnaden bedöms inrymmas i 
kommunstyrelsens befintliga budget. Förslagsställarna tror att det skulle 
uppskattas om gåvan och tillhörande välkomsthälsning delades ut personligen. 
Alternativet är att gåvan skickas per post.  
 
Det rör sig om cirka 90 födda barn per år. Antalet utdelningstillfällen uppskattas 
till 10 gånger per år. 

 
 

Förslag till beslut 
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att införa välkomstgåva till alla nyfödda barn i 
Kungsörs kommun.  
 

2. Beslutet gäller barn födda från och med den 1 januari 2018 och tills vidare. 
 

3. Finansiering sker inom gällande budget för kommunstyrelsen. 
 

 
 

 
___________________  __________________ 
Claes-Urban Boström  Stefan Lejerdahl 
Kommunchef   Utvecklingsstrateg 
  



   
  Sida 2 (2) 
   
   
   
   

 
 

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

 
Bilaga: 
 
Ungefärlig utformning på Bodyn. Den har organisk bomull och är GOTS-Certifierad.1 
  

 

 

                                                 
1 Global Organic Textile Standard (GOTS) är en internationell märkning för kläder och textil som omfattar både sociala 
och miljömässiga krav. GOTS syftar till att underlätta för konsumenten att välja textilprodukter där ett helhetsperspektiv 
tagits med hänsyn till både miljö och socialt ansvar i hela kedjan. Kedjan innefattar flera steg; odling, plockning, beredning 
och tillverkning av själva plagget. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2018-01-29   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kommunutredningen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Deltagande i Kommunutredningens och 
Sveriges Kommuner och Landstings fall-
studieprojekt (KS 2018/4) 
Kommunutredningen har regeringens uppdrag att titta på hur kom-
munernas kapacitet kan stärkas för att möta samhällsutvecklingen. 
Utredningen har tidigare varit i kontakt med Köping, Arboga och 
Kungsör om att ingå i ett fallstudieprojekt för att undersöka poten-
tialen i olika strukturförändrande åtgärder. 
 
Fallstudierna genomförs i form av två workshopar med mellanlig-
gande arbete. Stor vikt läggs vid dialog och diskussion, varför for-
merna för workshoparna planeras utifrån detta. 
 
Fallstudierna har tre syften: 
a) Undersöka vilken potential kommuner i olika typområden ser i 

kommunsammanslagningar, samverkan och asymmetriska lös-
ningar.  

b) Ge empiri om erfarenheter och tankar från befintliga eller 
planerade samverkanslösningar från fallstudiekommunerna. 

c) Ge input till kommunutredningens fortsatta arbete 
 
Deltagande kommuner avgöra vilka som ska delta på workshopar-
na. Resursmässigt innebär projektet att tid bör avsättas för respek-
tive workshop, inläsning av underlagsmaterial och några intervjuer 
under projektet. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunutredningens inbjudan 2017-12-20 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-01-10  

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen deltar, tillsammans med Köping och Arboga, i 

Kommunutredningens och Sveriges Kommuner och Landstings 
fallstudieprojekt. 

 



    

 

 
 
 
2017-12-20 
Komm2017/ 
  
 

 
  

Kommunutredningen 
Fi 2017:02 
Sverker Lindblad 
sverker.lindblad@regeringskansliet.se 

   

 

 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
  

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Karlavägen 100 A 

 

Inbjudan till kommunerna Köping, Arboga och Kungsör att delta i 
Kommunutredningens och SKL:s fallstudieprojekt 

Kommunutredningen har regeringens uppdrag att titta på hur kommunernas 
kapacitet kan stärkas för att möta samhällsutvecklingen. Utredningen har 
tidigare varit i kontakt med er om att ingå i ett fallstudieprojekt för att 
undersöka potentialen i olika strukturförändrande åtgärder. 

Fallstudierna genomförs i form av två workshopar med mellanliggande 
arbete. Stor vikt läggs vid dialog och diskussion, varför formerna för 
workshoparna planeras utifrån detta. 

Fallstudierna har tre syften: 

a) Undersöka vilken potential kommuner i olika typområden ser i 
kommunsammanslagningar, samverkan och asymmetriska lösningar.  
b) Ge empiri om erfarenheter och tankar från befintliga eller planerade 
samverkanslösningar från fallstudiekommunerna. 
c) Ge input till kommunutredningens fortsatta arbete 

Workshop 1, februari 2018 

• Beskrivning av metodiken i Kommunutredningens och SKL:s 
scenariostudier och syftet med fallstudierna. 
• Kommunala utmaningar – generellt och specifikt för 
fallstudiekommunerna 
• Kommunernas arbete för att möta utmaningarna (effektiviseringar, 
samverkan etc.) 



2 (2) 

 
 

• Erfarenheter från samverkan och andra åtgärder för att möta utmaningarna 
• Vad händer nu? Beskrivning av nästa steg 

Mellan WS 1 och WS 2 levererar Kommunutredningen och SKL 
underlagsmaterial till fallstudiekommunerna i form av modellkörningar och 
beräkningar som bl. a. kan simulera effekterna av strukturförändringar i form 
av kommunsammanläggningar. Mellan WS 1 och 2 genomförs också 
intervjuer som redovisas vid WS 2. 

Workshop 2, april – maj 2018 

• Uppsummering från WS 1. 
• Diskussion om modellberäkningar och underlagsmaterial. 
• Redovisning och diskussion om genomförda intervjuer. 
• Kommunernas väg framåt, hur kan utmaningarna hanteras? (aktörsnivå) 
• Input till kommunutredningen, medskick till utredningen? (systemnivå) 

Kommunutredningen kommer sammanställa en slutrapport då projektet 
avslutas, preliminärt sommaren 2018. 

Det blir i princip upp till fallstudiekommunerna att avgöra vilka som ska 
delta på workshoparna, men vi ser framför oss att 2-4 personer från vardera 
kommunstyrelsens arbetsutskott respektive förvaltningsledningen kan vara 
lämpligt. Resursmässigt innebär projektet att tid bör avsättas för respektive 
WS samt för inläsning av underlagsmaterial till WS 2. Dessutom bör tid 
avsättas för några intervjuer under projektet. 

För att bekräfta ert deltagande i detta fallstudieprojekt ber vi 
respektive kommun ta ett formellt beslut kring detta i 
kommunstyrelsen. 

Kommunutredningen kommer ta kontakt för att hitta lämpliga tidpunkter 
för respektive WS, men fundera redan nu på om det finns tillfällen då ni 
ändå träffas som vi skulle kunna nyttja. 

 

Sverker Lindblad 
Huvudsekreterare Kommunutredningen 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2018-01-10 KS 2018/5 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Kanslichef Eva Kristina Andersson  
  
 
 
 

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

Deltagande i Kommunutredningens och Sveriges 
Kommuner och Landstings fallstudieprojekt 
Kommunutredningen har regeringens uppdrag att titta på hur kommunernas kapa-
citet kan stärkas för att möta samhällsutvecklingen. Utredningen har tidigare varit 
i kontakt med Köping, Arboga och Kungsör om att ingå i ett fallstudieprojekt för 
att undersöka potentialen i olika strukturförändrande åtgärder. 
 
Fallstudierna genomförs i form av två workshopar med mellanliggande arbete. 
Stor vikt läggs vid dialog och diskussion, varför formerna för workshoparna 
planeras utifrån detta. 
 
Fallstudierna har tre syften: 
a) Undersöka vilken potential kommuner i olika typområden ser i kommun-

sammanslagningar, samverkan och asymmetriska lösningar.  
b) Ge empiri om erfarenheter och tankar från befintliga eller planerade samver-

kanslösningar från fallstudiekommunerna. 
c) Ge input till kommunutredningens fortsatta arbete 
 
Det blir i princip upp till fallstudiekommunerna att avgöra vilka som ska delta på 
workshoparna (WS), men vi ser framför oss att 2-4 personer från vardera kom-
munstyrelsens arbetsutskott/presidieberedning respektive förvaltningsledningen 
kan vara lämpligt. Resursmässigt innebär projektet att tid bör avsättas för respek-
tive WS samt för inläsning av underlagsmaterial till WS 2. Dessutom bör tid 
avsättas för några intervjuer under projektet. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen deltar, tillsammans med Köping och Arboga, i Kommunutred-
ningens och Sveriges Kommuner och Landstings fallstudieprojekt. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström 
Kommunchef Eva Kristina Andersson 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2018-01-29   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Region Västmanland, socialnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Överenskommelse med anledning av Lagen 
om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård (KS 2017/477) 
Den 1 januari trädde Lan om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård i kraft. Den syftar till att patienter som 
inte längre har behov av den slutna vårdens resurser så snart som 
möjligt ska kunna lämna den på ett tryggt och effektivt sätt.  
 
Länets socialchefer och chefer för regionens hälso- och sjukvård 
har arbetat med att förbereda de förändringar som den nya lagen 
innebär. Ett förslag till Överenskommelse mellan Region Väst-
manland och kommunerna i Västmanland om samverkan för trygg 
och effektiv utskrivning för sluten hälso- och sjukvård har tagits 
fram. 
 
Den strategiska regionala beredningen beslutade vid sitt samman-
träde den 27 oktober 2017 rekommendera kommunerna och 
Region Västmanland att anta överenskommelsen. Den syftar till att  
• skapa en trygg och effektiv övergång till öppenvård efter en 

slutenvårdsvistelse och  
• tydliggöra parternas roller 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialnämndens protokoll 2017-11-28, § 148 
• Förslag till överenskommelse om samverkan för trygg och 

effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, jämte 
bilaga 

 
SN beslutsförslag Kommunstyrelsen antar Överenskommelse mellan Region Väst-

manland och kommunerna i Västmanland om samverkan för trygg 
och effektiv utskrivning för sluten hälso- och sjukvård från och 
med den 1 januari 2018. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att övriga kommuner och 
regionen också skriver under. 
 
Antagen överenskommelse redovisas som KS-handling nr 
x/2018. 
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OÖ verenskommelse mellan Region 
Västmanland och kommunerna i 
Västmanland om samverkan för 
trygg och effektiv utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård 

1 Överenskommelsens parter 
• Arboga kommun 
• Fagersta kommun 
• Hallstahammars kommun 
• Kungsörs kommun 
• Köpings kommun  
• Norbergs kommun 
• Sala kommun 
• Skinnskattebergs kommun 
• Surahammars kommun 
• Västerås kommun 
• Region Västmanland 

 
Kommunerna kallas nedan gemensamt ”kommunerna” och var för sig ”kommun”. 
Region Västmanland kallas ”regionen”. Kommunerna och Regionen gemensamt 
kallas nedan ”parterna”. Begreppet ”landstinget” används då det beskrivs i lagtext. 

 

2 Inledning 
Den 1 januari 2018 införs Lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård. Den syftar till att patienter som inte längre har behov av den 
slutna vårdens resurser så snart som möjligt ska kunna lämna den slutna vården på 
ett tryggt och effektivt sätt. Lagen ger också möjlighet att teckna överenskommelse 
om att kommuners betalningsansvar ska inträda vid annan tidpunkt och/eller med 
annat belopp än den som anges i lagen. 

Den medicinska och tekniska utvecklingen har möjliggjort att individen i ökad 
omfattning kan få vård av god kvalitet på ett tryggt och säkert sätt i hemmet.  

Överenskommelsen syftar till att skapa trygg och effektiv övergång till öppen vård 
efter en slutenvårdsvistelse genom att vara en god grund för ett tillitsfullt samarbete 
mellan parterna så att vårdens och omsorgens insatser kan samordnas utifrån 
individens behov och förutsättningar.  
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Överenskommelsen syftar även till att tydliggöra parternas roller. Den 
landstingsfinansierade öppna vårdens ansvar för vård i hemmet för såväl psykiatriska 
som somatiska sjukdomar belyses särskilt. 

För att reglera processen kring samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård ska länsgemensamma riktlinjer ge stöd i det vardagliga arbetet. 

3 Definitioner 

Fast vårdkontakt  
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, Kap 2, 5§ anger 
att när en enhet i den landstingsfinansierade öppna vården har tagit emot ett 
inskrivningsmeddelande ska verksamhetschefen vid den enheten utse en fast 
vårdkontakt för patienten om det inte redan finns. Den fasta vårdkontakten påbörjar 
planeringen av den fortsatta vården vid utskrivning från sjukhus utan dröjsmål. En 
fast vårdkontakt kan vara hälso- och sjukvårdspersonal eller i vissa fall en mer 
administrativ funktion som koordinerar patientens vård. 

 
I annan lagstiftning beskrivs Fast vårdkontakt enligt följande: 

 
Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)) 4 kap, 1 § En 
verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30) ska säkerställa att patientens behov av trygghet, 
kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses. 
Verksamhetschefen ska utse en fast vårdkontakt enligt vad som 
anges i 6 kap. 2 § Patientlagen (2014:821). 
 
Patientlag (2014:821) Kap.6, § 2. En fast vårdkontakt ska utses för 
patienten om han eller hon begär det, eller om det är nödvändigt 
för att tillgodose hans eller hennes behov av trygghet, kontinuitet, 
samordning och säkerhet. 

Utskrivningsklar  
En patient är utskrivningsklar när samtliga kriterier nedan är uppfyllda  

• Behandlande läkare har bedömt att patienten inte längre behöver sluten 
vård.  

• Patienten har fått skriftlig information inför hemgång. Läkemedelsberättelse 
skickas med utifrån individuella behov. 

• Fast vårdkontakt har utsetts i den landstingsfinansierade öppna vården. 
• Nödvändig information för patientens fortsatta hälso- och sjukvård och 

socialtjänst har överförts till de enheter som har fått ett 
inskrivningsmeddelande. 

• Nödvändiga hjälpmedel och medicinteknisk utrustning från Regionen är 
utprovade och/eller tillgängliga för patienten. 

• Läkemedelslista är uppdaterad och nödvändiga läkemedel finns tillgängliga 
för patienten. 
 



3 
 

När ovanstående sex kriterier är uppfyllda så aktiveras utskrivningsklar och 
mätpunkt för betalningsansvar inleds. Patienten är klar för hemgång. 

Hemmet 
Med hemmet avses både ordinärt och särskilt boende samt korttidsplats. 

Hälso- och sjukvård 
Åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador 
samt sjuktransporter. 

Landstingsfinansierad öppen vård 
Med öppen vård avses annan hälso- och sjukvård än sluten vård. I denna 
överenskommelse menas somatiska och psykiatriska öppenvårdsmottagningar och 
primärvård.  

I de flesta fall innebär det vårdcentral eller psykiatrisk öppenvårdsmottagning. 

 

Målgrupp 
Målgruppen är personer, som efter utskrivning från den slutna vården behöver 
insatser från socialtjänsten och/eller den kommunalt finansierade hälso- och 
sjukvården samt den landstingsfinansierade öppna vården  

Socialtjänst 
Insatser för en enskild enligt författningarna om socialtjänst och stöd och service till 
vissa funktionsnedsatta samt insatser enligt de särskilda författningarna om vård 
utan samtycke av unga eller av missbrukare. 

Sluten vård 
Hälso- och sjukvård när den ges till patient vars tillstånd kräver resurser som inte kan 
tillgodoses inom öppen vård eller hemsjukvård. 

4 Syfte och Mål 

Syfte 
Åstadkomma/främja en god vård på rätt vårdnivå och en socialtjänst av god kvalitet 
för den enskilde där ledtiderna är så korta som möjligt vid utskrivning från slutenvård 
till fortsatt öppen hälso- och sjukvård och socialtjänst.  
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Mål 
Genom ett tillitsfullt samarbete med individens bästa i fokus: 

- är patienten och anhöriga delaktiga och välinformerade efter slutenvård 
- är vård- och omsorgsprocessen i Västmanland effektiv 

 

5 Parternas ansvar 
Alla parter har ansvar för att kunna genomföra effektiva planeringsprocesser. 
Parterna ska tillhandahålla resurser och informationsöverföringssystem så att 
individen kan komma hem på ett tryggt sätt efter en slutenvårdsvistelse. Arbetet ska 
organiseras på ett sådant sätt att samordnad individuell plan (SIP) i huvudsak kan 
utföras där det är optimalt för patienten. Den fasta vårdkontakten i den 
landstingsfinansierade öppenvården kallar till SIP. 

Alla berörda parter har ansvar för att medverka i att en SIP upprättas och följs upp.  

Inför varje verksamhetsår ska parterna komma överens om specifika 
utskrivningsprocesser för storhelger med många röda dagar i följd. Syftet är att säkra 
resursinsatser från alla berörda parter så att utskrivningsprocessen enligt denna 
överenskommelse kan fortgå även under dessa helger. 

5.1 Kommunens ansvar 
Kommunen ansvarar för att deras folkbokförda personer kan lämna sjukhuset när de 
bedöms som utskrivningsklara enligt definitionen i avsnitt 3. 

5.2 Regionens ansvar 

5.2.1 Slutenvård 
Underrätta kommunen och berörda öppenvårdsenheter i 
landstingsfinansierad öppen vård inom 24 timmar efter 
inskrivning. Inskrivningsmeddelandet ska innehålla 
personuppgifter och uppgift om beräknad utskrivningsdag. Om 
den behandlande läkaren först senare under vårdförloppet 
bedömer att en patient kan komma att behöva insatser enligt 
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso– och 
sjukvård vård Kap 2 § 1, ska den slutna vården skicka 
inskrivningsmeddelandet senast 24 timmar efter det att den 
behandlande läkaren gjorde den bedömningen. 
 
Bedöma att patienten är utskrivningsklar och säkerställa att 
kriterierna för utskrivningsklar är uppfyllda. 

5.2.2 Öppenvård 
Verksamhetschef inom landstingsfinansierad öppen vård utser fast 
vårdkontakt då inskrivningsmeddelande kommer. Planering av de 
insatser som är nödvändiga för att patienten på ett tryggt och 
säkert sätt ska kunna lämna den slutna vården sker i samverkan 
mellan parterna. 
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Den utsedda fasta vårdkontakten ska kalla till SIP senast tre dagar 
efter att en underrättelse mottagits om att patienten är 
utskrivningsklar.  
 
 

5.2.3 Öppen psykiatrisk tvångsvård 
För patienter som ska skrivas ut till öppen psykiatrisk tvångsvård 
måste en samordnad vårdplan enligt 7a § lag (1991:1128) om 
psykiatrisk tvångsvård ha upprättats innan patienten lämnar 
slutenvården. 

 

5.3 Gemensamt ansvar 

När en berörd enhet inom socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och 
sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården har fått ett 
inskrivningsmeddelande, ska enheten börja sin planering av de insatser som är 
nödvändiga för att patienten på ett tryggt och säkert sätt ska kunna lämna den slutna 
vården och efter utskrivningen få sina behov av socialtjänst eller hälso- och sjukvård 
tillgodosedda. Planeringen ska i möjligaste mån ske i dialog med patient, anhörig och 
andra vårdgivare. 

Ta initiativ till, och delta i SIP om man blir kallad. 

Parterna ska arbeta med avvikelserapporter då ansvar enligt denna 
överenskommelse inte åtföljs. Genom att meddela och analysera avvikelser ska 
åtgärder därefter vidtas som förbättrar och utvecklar processen. Detta ska ske 
omgående vid allvarliga fel och långsiktigt vid systematiska avvikelser. Parterna är 
överens om att hantera båda perspektiven. 

 

6 Processen kring samverkan för utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård. 

Parterna är överens om att en god utskrivningskvalitet minskar undvikbara 
återinskrivningar i sluten vård. Genom god och säker läkemedelsbehandling och 
bedömning av hälsotillståndet hos individer i hemmet enligt systematisk 
bedömningsstruktur kan inskrivning i sluten vård undvikas. Parterna ska arbeta 
strukturerat med det vårdpreventiva arbetet.  

Parterna ska också säkerställa att patienter inte riskerar att ”falla mellan stolarna”. 

Samarbetet i processen kring samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård ska stödjas av länsgemensamma riktlinjer. I dem förtydligas begrepp och 
tillvägagångssätt. 
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7 Ekonomisk reglering 
I linje med lagstiftarens intentioner ingår i denna överenskommelse en lösning 
för betalningsansvar som ersätter den som anges i Lagen om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Kap 5, § 4. 

Betalningsansvar inträder om det genomsnittliga antalet dagar i sluten vård efter 
att patient definierats som utskrivningsklar, enligt fastställda kriterier, 
överskrider tre dagar under en kalendermånad.   

När betalningsansvar inträder ska kommunen ersätta Region Västmanland på 
individnivå under nästkommande kalendermånad och varje månad fram till dess 
att betalningsansvar upphör, se nedan. Betalningsansvar inleds vid 
kalendermånadsskifte.  

När det genomsnittliga antalet dagar är 3,0 eller lägre under en sammanhållen 
kalendermånad upphör regionens krav på ersättning från nästkommande 
kalendermånad. 

För detaljerad beräkning, se bilaga 1 Beräkning av betalningsansvar. 

8 Tvist  
Tvister löses i första hand på lokal chefsnivå mellan parterna. Om tvisten inte kan 
lösas där lyfts frågan till överordnad chefsnivå mellan parterna. Kan inte dessa lösa 
frågan förs frågan vidare till den politiska nivån. 
Vid tvist som inte kan lösas enligt ovan får frågan lyftas till domstol. 
 

9 Uppföljning, utvärdering och revideringar i 
överenskommelsen  

Uppföljning och tillämpning av överenskommelsen ska följa särskild plan som 
regleras av parternas samverkansforum. 

Ändring av och tillägg till denna överenskommelse ska, för att vara bindande, vara 
skriftliga samt undertecknade av parterna och i förekommande fall godkända av 
parternas beslutande organ.  
 
Beslut om ändringar av mindre betydelse och som inte påverkar överenskommelsens 
huvudsakliga innehåll, exempelvis språkliga ändringar, anpassning till förändringar i 
lagtext eller nationella riktlinjer, kan initieras och godkännas av parternas 
samverkansforum för hälso- och sjukvårds- och socialtjänstfrågor på 
tjänstepersonsnivå. Dessa ändringar ska dokumenteras och biläggas 
överenskommelsen. 
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10 Överenskommelsens ikraftträdande och 
upphörande 

Denna överenskommelse gäller från 1 januari 2018 och tills vidare.  

Överenskommelsen kan sägas upp i sin helhet och för samtliga parter efter beslut på 
den politiska nivån som varje part beslutat. 

Denna överenskommelse har upprättats i 10 likalydande exemplar och utväxlats 
mellan parterna. 
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Bilaga 1 till Överenskommelse mellan Region Västmanland och 
kommunerna i Västmanland om samverkan för trygg och effektiv 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, avsnitt 7 ”Ekonomisk 
reglering” 
  
Beräkning betalningsansvar                  

Löpande beräkning innan betalningsansvar inträder 

Beräkning sker genom att totala antalet dagar i sluten vård som överstiger 3,0 delas med 
antalet utskrivningsklara patienter. Begreppet ”utskrivningsklar” i detta dokument avser i 
överenskommelsen fastlagda sex kriterier för utskrivningsklar som innebär att mätpunkt för 
betalningsansvar inleds. (P) för varje kalendermånad. X-Y räknas på individnivå, individ 1, 2, 3 
osv tom P antal.  

 

*  Om hemgångsklar sker efter kl 13.00 gäller nästkommande dag dvs  

 

. 

Täljare: (Patient 1: Hemgång datum X1 – utskrivningsklar datum Y1 senast kl 13.00 ) + (Patient 
2: Hemgång datum X2 – utskrivningsklar datum Y2 senast kl 13.00 ) +  osv där P = antal 
patienter  per kalendermånad för respektive kommun. Om utskrivningsklar meddelas efter kl 
13.00 gäller nästkommande dag dvs Y+1 

Nämnare: P = Antal patienter per kalendermånad   

Resultat Z = genomsnittlig tid per kalendermånad mellan faktisk hemtagning och 
utskrivningsklar. Om Z är ett tal som överstiger 3,0 en kalendermånad inträder 
betalningsansvar. 

Mätningen under en kalendermånad avser alla patienter som definieras som 
utskrivningsklara (= Y) under innevarande kalendermånad.  

Beräkning när betalningsansvar inträder 

När betalningsansvar inträder ska kommunen ersätta Region Västmanland på individnivå 
under nästkommande kalendermånad och varje månad fram till dess att betalningsansvar 
upphör. Betalningsansvar inleds vid kalendermånadsskifte. Betalningsansvar inträder för 
varje individ från dag 4 enligt formel B. 

 

                       (X1-Y1) + (X2-Y2) + ……. osv  1 tom P antal 

Formel A    ------------------------------------------------------------  = Z 

                                                  P 
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Y = datum för meddelande om utskrivningsklar. Om utskrivningsklar meddelas efter kl 13.00 
gäller nästkommande dag dvs Y+1 

 X = datum för hemgång.  

T = antal dagar, fyra eller fler som individen legat kvar på sjukhus  

Formel B beräknas för varje individ som är inlagd under respektive kalendermånad. Summa 
att debitera är lika med samtliga individer som beräknats enligt formel B under aktuell 
kalendermånad  

Kommunerna ersätter med 4 500 kr per dygn i 2017 års prisnivå. Beloppet ska räknas upp 
årligen med hänsyn till prisutvecklingen enligt Landstingsprisindex. Den ekonomiska 
regleringen hanteras kommunvis.    

Vid månad då betalningsansvar inträtt fortsätter mätning enligt Formel A ovan. Efter 
kalendermånad då mätningen innebär resultat 3,0 eller lägre avvecklas tillämpning av formel 
B from nästkommande kalendermånad. 

Besked till kommunerna om faktiskt utfall för en kalendermånad kommer att kunna lämnas 
någon vecka in på nästa kalendermånad. 

 

Formel B                                                                                                          
(X1-Y1) = T    

    Villkor:     om T  är lika med eller större än 4   gäller 

              (T-3) * vårddygnskostnad  = aktuellt belopp att betala för 
individen 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2018-01-29   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Revisorerna, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Svar på revisionsrapport – Förstudie regis-
terkontroll (KS 2017/440) 
Revisionen har genomfört en förstudie för att kartlägga vilka 
åtgärder som vidtagits för att säkerställa att kommunen uppnår 
lagens krav på registerkontroll inom skola, förskola, fritidshem, 
HVB-hem inom vård och omsorg samt fritidshem för de som 
omfattas av LSS och avlösarservice. 
 
Kartläggningen visar att det inte finns några dokumenterade 
rutiner. 
 
Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att: 

- utforma rutiner för att säkerställa att registerkontroll hanteras 
och kontrolleras enligt lagens krav inom alla berörda 
verksamheter i kommunen 

- ställa krav på föreningar som omfattas av krav på register-
kontroll och som får föreningsbidrag att de har rutiner och 
kontroll för att säkerställa att lagens krav uppfylls 

 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar på 
revisionsrapporten. Av det framgår att kommunen 
- tagit del av förstudien och  
- kommer att se över samtliga rutiner för att säkerställa att 

lagens krav uppfylls.  
 
Vissa rutiner har redan ändrats och förbättrats men inte alla. Det är 
ett arbete som kommer att pågå under våren 2018. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Revisorernas missiv daterat 2017-10-25 och KPMG AB:s 

förstudie registerkontroll 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-01-11  

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsens förvaltnings förslag till 

svar som sitt eget. 
 



















 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2018-01-11 KS 2017/440 
Ert datum Er beteckning 
  

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

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

Svar på revisionsrapporten ”Förstudie register-
kontroll” 
Revisionen har genomfört en förstudie gällande registerkontroll i Kungsörs 
kommun. 
 
Vi har tagit del av förstudien och kommer se över samtliga våra rutiner för att 
säkerställa att vi uppfyller de lagkrav som ställs på oss som kommun gällande 
registerkontroll. 
 
Vissa rutiner har redan ändrats och förbättrats men inte alla utan det är ett arbete 
som kommer att pågå under våren 2018. 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta anta svaret som sitt eget. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström    
Kommunchef     
 
 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2018-01-29   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Socialnämnden, socialnämndens ekonom, 
kommunstyrelsens, ekonom, akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Investering – Bil till nytt arbetslag  
(SN 2017/194) 
Enhetschefen för Arbetsmarknad och försörjning föreslår en 
investering ”Bil till nytt arbetslag”.  
 
Ett fordon på heltid med plats för fem personer behövs för att 
ett nytt friluftslag ska kunna underhålla vandringsleder, grill-
platser och träprojekt, t.ex. vindskydd och småbroar. Debite-
ring för utfört arbetet sker enligt överenskommelse med res-
pektive uppdragsgivare.  
 
Tillsammans med Kungsör KommunTeknik AB och fritids-
kontoret ser förvaltningen att man kan skapa fler platser för 
arbetsmarknadsåtgärder med uppdrag baserade på Friluftsplan 
och Grönstrukturplan, båda antagna av kommunfullmäktige. 
 
Investeringen beräknas till 150-200 000 kronor.  
 
Socialnämnden har godkänt investeringen under förutsättning 
att arbetslaget finns inrättat samt överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen för beslut. 
 
Kommunens poolbilar kommer att bytas ut under våren 2018. 
Diskussioner har förts om att låta enheten för Arbetsmarknad 
och försörjning få överta en kombi från poolflottan i samband 
med detta.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialnämndens protokoll 2017-11-28, § 147 
• Idéblankett 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner att enheten för Arbetsmarknad och 

försörjnings behov av bil till nytt arbetslag löses genom att de får 
överta en kombi under våren 2018 när poolbilarna ska bytas.  

 
 Inga investeringsmedel behöver avsättas till denna bil. 
 







Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2018-01-29   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Arkiv Västmanland, ekonom för kommunstyrelsen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Verksamhetsbidrag 2018 – Arkiv Västman-
land (KS 2017/491) 

 Arkiv Västmanland söker, som tidigare om åren, verksamhetsstöd. 
För 2018 söks oförändrat 24 000 kronor från Kungsörs kommun.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Arkiv Västmanlands ansökan  
 

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beviljar Arkiv Västmanland ett bidrag med 
24 000 kronor för verksamhetsåret 2018. 

 
Bidraget sätts in på föreningens konto. 
 



 

Ansökan om verksamhetsbidrag  
för år 2018 

 

 
Postadress: Box 158, 721 05 Västerås   Telefon: 021-18 68 80   E-post: info@arkivvastmanland.se  Webbplats: www.arkivvastmanland.se 

 

Kungsörs kommun 

    736 85 KUNGSÖR 

 

 
Sak Arkiv Västmanland ansöker om ekonomiskt stöd för verksamhetsåret 2018. 
  

Arkiv 

Västmanland 
Arkiv Västmanland är en ideell medlemsorganisation och länets sammanhål-

lande funktion för enskilda arkiv, det vill säga arkiv från den enskilda sektorn 

så som förenings- och företagsarkiv.  

Arkiv Västmanland lägger särskild vikt vid att vara aktiva i hela länet. Trots 

ytterst begränsade resurser beträffande ekonomi och personal lyckas Arkiv 

Västmanland år efter år bereda service till föreningslivet i Västmanland och 

finnas som kompetensresurs för länets företag. Vi möjliggör inte bara att den 

enskilda sektorns primärkällor bevaras utan tillgängliggör dem också till en 

intresserad allmänhet och använder dem som medel för demokratifrämjande 

insatser i skolorna. Beträffande det sistnämnda lägger vi stor vikt vid att 

försöka föra ut bred kunskap om källkritik. 

Genom utåtriktad verksamhet synliggör vi, på egen hand eller i samarbete 

med andra, vår gemensamma dåtid och samtid. 

För att bevara materialet på ett betryggande sätt krävs bra arkivlokaler. I 

Arboga har vi nu, genom ett samarbete med systerorganisationen i Örebro 

län, depåer godkända utifrån Riksarkivets stränga regler för klimat och 

säkerhet. Såväl i depåerna i Arboga som i depån i Västerås förvarar vi nu 

viktiga källor till hela länets historia.  
  

Kostnader De stora utgiftsposterna är personal- och lokalkostnader, vilket framgår av 

årsberättelsen för 2016 och budget för 2017 (se ”Verksamhetsberättelse 2016”). 

Lokalkostnaderna har ökat i och med etableringen i Arboga, men samtidigt 

väntas intäkterna för hyllavgifter öka något i och med att nya depositioner 

inkommit. Dock förväntas det även inkomma många hundra hyllmeter 

arkivmaterial som är av största vikt för Västmanlands historia, men vars 

förvaringskostnad inte kommer att kunna täckas av en hyllmeteravgift. 

Förvaringen av deponerat material finansieras genom hyllavgifter, men kost-

naden för att tillgängliggöra dessa källor till vår historia kan inte belastas 

arkivägaren. Det krävs andra finansieringskällor för de personalkostnader 

tillgängliggörandet, i alla dess former, innebär. 

En förstärkning av personalskaran är av största vikt. Den personal som idag är 

i tjänst har alldeles för stor arbetsbörda, och samtidigt ökar antalet forskar- 

och rådgivningsfrågor, efterfrågan inom det arkivpedagogiska fältet och 

behovet av att bearbeta materialet för ytterligare ökad tillgänglighet. Även för 

att öka andelen egenfinansiering – vilken redan idag är jämförelsevis hög – 

krävs ökat antal arbetstimmar. 

mailto:av@arkiv.u.se


 

Arkiv Västmanland – Ansökan om verksamhetsbidrag 2018 
Sidan 2 av 2 

Offentliga 

medel 2017 
De, genom Region Västmanland, beviljade statliga medlen uppgår för inne-

varande år till 477 000 och de landstingskommunala medlen uppgår till 

557 000 kronor. 

Från länets kommuner har vi för år 2017 beviljats sammanlagt 587 713 kronor 

i verksamhetsstöd, varav 24 000 kronor från Kungsörs kommun. 
  

Ansökan om 

verksamhets-

stöd 2018 

För att fördelningen av verksamhetsstöd från länets kommuner skall vara 

rättvisande utifrån befolkningsstorlek är vår utgångspunkt SCBs befolknings-

statistik.  

Ansökan baseras vidare på att totalt ansöks om 799 000 kronor från länets 

kommuner 800 000 kronor från Region Västmanland. Summorna är angivna 

inklusive den summa som Västmanlands kommuner och landsting (VKL) 

kom överens om år 2012 (Region Västmanland står för 250 000 kronor och 

länets kommuner för lika mycket). 

Utifrån ovanstående ansöks från Kungsörs kommun om ett oförändrat 

verksamhetsstöd för år 2018, det vill säga 24 000 kronor. 
  

 

Västmanland den 11 december 2017 

 
Christina Sirtoft Breitholtz 

arkivchef 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2018-01-29   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Revisorerna, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Beslutsattestanter jämte ersättare för kom-
munfullmäktige, revision, kommunstyrelse, 
valnämnden och kommunstyrelsens förvalt-
ning 2018 (KS 2018/4) 
Enligt 5 § i kommunens tillämpningsföreskrifter för attestregle-
mentet ska varje nämnd före varje års utgång besluta om attestan-
ter och ersättare för dessa.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till attest-
lista för 2018.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-01-08 
med bilagd lista över föreslagna beslutsattestanter och ersättare 
för 2018. 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen fastställer de föreslagna beslutsattestanterna 

och ersättare för dessa för kommunfullmäktige, revision, kommun-
styrelse, valnämnden och kommunstyrelsens förvaltning 2018. 

 
 Till protokollsutdraget som lämnas till ekonomikontoret ska fogas 

namnteckningsprov. 
 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2018-01-08 KS 2018/4 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
Kansliet Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Ekonomichef Bo Granudd  
  
 
 
 

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

Beslutsattestanter jämte ersättare för kommunfull-
mäktige, revision, kommunstyrelse, valnämnden 
och kommunstyrelsens förvaltning 2018 
Enligt 5 § i kommunens tillämpningsföreskrifter för attestreglementet ska varje 
nämnd före varje års utgång besluta om attestanter och ersättare för dessa.  
 
Bifogad lista (bilaga 1) upptar samtliga identiteter som attesteras under kommun-
fullmäktige, revision, kommunstyrelse, valnämnden och kommunstyrelsens 
förvaltning. 
 
Inga större förändringar har gjorts i listan vad gäller identiteter. Med anledning 
av personalförändringar har dock beslutattestanter och ersättare på vissa poster 
ändrats. 
 
På listan finns även sakgranskare redovisade. Dessa behöver inte kommunstyrel-
sen ta ställning till. De finns med för att förvaltningen ska ha en bra ordning på 
vem som gör vad kring fakturahanteringen. 
  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag: 
 
Kommunstyrelsen fastställer de föreslagna beslutsattestanterna och ersättare för 
dessa för kommunfullmäktige, revision, kommunstyrelse, valnämnden och 
kommunstyrelsens förvaltning 2018. 
 
Till protokollsutdraget som lämnas till ekonomikontoret ska fogas namnteck-
ningsprov. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström 
Kommunchef Bo Granudd 



Identitet Rubrik Beslutsattestant Ersättare Sakgranskare Ersättare
10001 Kommunfullmäktige Eva Kristina Andersson Bo Granudd Margareta Larsson Ann-Katrin Öijwall
10010 Revision Bo Granudd Annika Nilsson Margareta Larsson Annika Nilsson
10020 Kommunstyrelse Eva Kristina Andersson Bo Granudd Margareta Larsson Ann-Katrin Öijwall
10025 Fördjupad samverkan Bo Granudd Annika Nilsson Margareta Larsson Irene Berglund
10026 Parlamentarisk grupp Kultur o Fritid Mikael Nilsson Bo Granudd Linda Jacobsson Margareta Larsson
10051 Näringsliv Ida-Maria Rydberg Bo Granudd Théres Andersson Margareta Larsson
10058 Miljöstrateg Bo Granudd Margareta Larsson Théres Andersson Annika Nilsson
10059 Kommunledning Bo Granudd Eva Kristina Andersson Margareta Larsson Annika Nilsson
10060 Allmänna val Eva Kristina Andersson Bo Granudd Margareta Larsson Annika Nilsson
10062 Kansliet Eva Kristina Andersson Bo Granudd Margareta Larsson Ann-Katrin Öijwall
10063 Utredningar Stefan Lejerdahl Bo Granudd Théres Andersson Margareta Larsson
10064 Information och marknadsföring Cecilia Palmblad Bo Granudd Margareta Larsson Annika Nilsson
10068 Inköpssamordning Bo Granudd Annika Nilsson Margareta Larsson Annika Nilsson
10069 Vaktmästeri Eva Kristina Andersson Bo Granudd Linda Mattsson Margareta Larsson
10070 Cafeterian Bo Granudd Eva Kristina Andersson Margareta Larsson Annika Nilsson
10077 Planverksamhet Stig Tördahl Bo Granudd Margareta Larsson Annika Nilsson
10078 Säkerhet Ellinor Svensson Bo Granudd Margareta Larsson Annika Nilsson
10081 Turistinformation Mikael Nilsson Bo Granudd Linda Jacobsson Margareta Larsson
10090 Överförmyndarverksamhet Eva Kristina Andersson Bo Granudd Margareta Larsson Annika Nilsson
10091 Gemensamma kostnader Bo Granudd Eva Kristina Andersson Margareta Larsson Annika Nilsson
10092 Tomhyror Bo Granudd Annika Nilsson Margareta Larsson Annika Nilsson
10093 Styrgrupp nytt äldreboende Lena Dibbern Bo Granudd Margareta Larsson Annika Nilsson
10094 Styrgrupp Kung Karl Fredrik Bergh Bo Granudd Ann-Katrin Öijwall Margareta Larsson
10096 Sommarlovsaktivitet Mikael Nilsson Bo Granudd Linda Jacobsson Margareta Larsson
10098 Borgvik Bo Granudd Eva Kristina Andersson Margareta Larsson Annika Nilsson
10101 Naturvård Bo Granudd Annika Nilsson Théres Andersson Margareta Larsson
10102 Natur- och kulturprojekt Bo Granudd Annika Nilsson Théres Andersson Margareta Larsson
10126 Energieffektivisering Bo Granudd Annika Nilsson Théres Andersson Margareta Larsson
10128 Effektivare transporter Bo Granudd Annika Nilsson Théres Andersson Margareta Larsson
10130 Hälsoplanering Bo Granudd Annika Nilsson Théres Andersson Margareta Larsson
10132 Brottsförebyggande rådet Ellinor Svensson Eva Kristina Andersson Margareta Larsson Annika Nilsson
10200 Stöd till politiska partier Eva Kristina Andersson Bo Granudd Margareta Larsson Annika Nilsson



10201 Medlemsavgifter Bo Granudd Eva Kristina Andersson Margareta Larsson Annika Nilsson
10202 Stöd till bostadsföretag Bo Granudd Eva Kristina Andersson Margareta Larsson Annika Nilsson
10204 Räddningstjänst Ellinor Svensson Bo Granudd Margareta Larsson Annika Nilsson
10205 Civilförsvar Ellinor Svensson Eva Kristina Andersson Margareta Larsson Annika Nilsson
10209 Buss, bil, spårbunden trafik Stefan Lejerdahl Bo Granudd Théres Andersson Margareta Larsson
10216 Ekonomiadministration Bo Granudd Annika Nilsson Margareta Larsson Irene Berglund
10218 Qlikview Bo Granudd Annika Nilsson Margareta Larsson Irene Berglund
10219 Bidrag kollektivtrafikmyndigheten Stefan Lejerdahl Bo Granudd Théres Andersson Margareta Larsson
10300 Personaladministration Anne-Britt Hanson Åkersblom Magnus Tångring Margareta Larsson Annika Nilsson
10600 IT-samordning Bo Granudd Eva Kristina Andersson Margareta Larsson Annika Nilsson
10701 IT-strateg Bo Granudd Eva Kristina Andersson Margareta Larsson Annika Nilsson
10702 PUL Bo Granudd Eva Kristina Andersson Margareta Larsson Annika Nilsson
10704 Kris och beredskap Ellinor Svensson Bo Granudd Margareta Larsson Annika Nilsson
10705 Reception/växel Bo Granudd Eva Kristina Andersson Margareta Larsson Annika Nilsson
17001 Teknisk administration Stig Tördahl Bo Granudd Margareta Larsson Annika Nilsson
17101 Skötselplan fastigheter Bo Granudd Eva Kristina Andersson Margareta Larsson Annika Nilsson
17401 Skötselplan enskilda vägar Bo Granudd Eva Kristina Andersson Margareta Larsson Annika Nilsson
17501 Skötselplan parker Bo Granudd Eva Kristina Andersson Margareta Larsson Annika Nilsson
17601 Skötselplan gator Bo Granudd Eva Kristina Andersson Margareta Larsson Annika Nilsson
17701 Miljö Bo Granudd Eva Kristina Andersson Margareta Larsson Annika Nilsson
20001 Teknisk administration Stig Tördahl Bo Granudd Margareta Larsson Annika Nilsson
21707 Bostadsmark exploatering Bo Granudd Eva Kristina Andersson Margareta Larsson Annika Nilsson
25210 Underhåll gator och GC-vägar Bo Granudd Eva Kristina Andersson Margareta Larsson Annika Nilsson
25320 Parker Bo Granudd Eva Kristina Andersson Margareta Larsson Annika Nilsson
25501 Tomrör bredband Bo Granudd Eva Kristina Andersson Margareta Larsson Annika Nilsson
31000 Bygglovsverksamhet Bo Granudd Eva Kristina Andersson Margareta Larsson Annika Nilsson
32000 Miljö- och hälsoskydd Bo Granudd Eva Kristina Andersson Margareta Larsson Annika Nilsson
32001 Miljöavgifter Bo Granudd Eva Kristina Andersson Margareta Larsson Annika Nilsson
40003 Campingplats Mikael Nilsson Bo Granudd Linda Jacobsson Margareta Larsson
40004 Fritidskontor Mikael Nilsson Bo Granudd Linda Jacobsson Margareta Larsson
40005 Stöd till föreningar Mikael Nilsson Bo Granudd Linda Jacobsson Margareta Larsson
40025 Särskilda arrangemang Mikael Nilsson Bo Granudd Linda Jacobsson Margareta Larsson
40026 Utomhusanläggningar för idrott Mikael Nilsson Bo Granudd Linda Jacobsson Margareta Larsson



40027 Björlidens idrottsplats Mikael Nilsson Bo Granudd Linda Jacobsson Margareta Larsson
40028 Elljusspår Mikael Nilsson Bo Granudd Linda Jacobsson Margareta Larsson
40029 Centralvallen Mikael Nilsson Bo Granudd Linda Jacobsson Margareta Larsson
40030 Ishall Mikael Nilsson Bo Granudd Linda Jacobsson Margareta Larsson
40031 Runevallen Mikael Nilsson Bo Granudd Linda Jacobsson Margareta Larsson
40032 Sporthall Mikael Nilsson Bo Granudd Linda Jacobsson Margareta Larsson
40033 Badhus Mikael Nilsson Bo Granudd Linda Jacobsson Margareta Larsson
40034 Utomhusbad Mikael Nilsson Bo Granudd Linda Jacobsson Margareta Larsson
40036 Fritidsanläggning Lockmora Mikael Nilsson Bo Granudd Linda Jacobsson Margareta Larsson
40037 Ridanläggning Klämsbo Mikael Nilsson Bo Granudd Linda Jacobsson Margareta Larsson
40041 Kajutan Mikael Nilsson Bo Granudd Linda Jacobsson Margareta Larsson
40042 Gästhamnsbrygga Mikael Nilsson Bo Granudd Linda Jacobsson Margareta Larsson
40043 Fyrar Tegeludden Mikael Nilsson Bo Granudd Linda Jacobsson Margareta Larsson
41002 Lägerverksamhet Mikael Nilsson Bo Granudd Linda Jacobsson Margareta Larsson
50002 Konsumentvägledning Ulf Hölke Bo Granudd Kerstin Jannesson Margareta Larsson
50003 Stöd till studieförbund Ulf Hölke Bo Granudd Kerstin Jannesson Margareta Larsson
50008 Stöd till föreningar Ulf Hölke Bo Granudd Kerstin Jannesson Margareta Larsson
50009 Övrig kulturverksamhet Ulf Hölke Bo Granudd Kerstin Jannesson Margareta Larsson
50011 Kulturprogram för barn Ulf Hölke Bo Granudd Kerstin Jannesson Margareta Larsson
50012 Litteraturstöd Ulf Hölke Bo Granudd Kerstin Jannesson Margareta Larsson
50015 Book-IT Ulf Hölke Bo Granudd Kerstin Jannesson Margareta Larsson
50018 Mediainköp HB vuxen Ulf Hölke Bo Granudd Kerstin Jannesson Margareta Larsson
50019 Mediainköp HB barn Ulf Hölke Bo Granudd Kerstin Jannesson Margareta Larsson
50024 Bibliotek Ulf Hölke Bo Granudd Kerstin Jannesson Margareta Larsson
50025 Film Ulf Hölke Bo Granudd Kerstin Jannesson Margareta Larsson
50026 Bokbuss Ulf Hölke Bo Granudd Kerstin Jannesson Margareta Larsson
50027 Kaffeautomat biblioteket Ulf Hölke Bo Granudd Kerstin Jannesson Margareta Larsson
50039 Föreläsare kultur Ulf Hölke Bo Granudd Kerstin Jannesson Margareta Larsson
50040 Debiteringskonto Ulf Hölke Bo Granudd Kerstin Jannesson Margareta Larsson
50041 Integration flykting Ulf Hölke Bo Granudd Kerstin Jannesson Margareta Larsson
50042 Vem äger språket Ulf Hölke Mikael Nilsson Kerstin Jannesson Kerstin Jannesson
105xx Bilpool Bo Granudd Annika Nilsson Théres Andersson Margareta Larsson
9xxxx Finansiella identiteter Annika Nilsson Bo Granudd Margareta Larsson Irene Berglund



xxxxx Alla nämnder och anslag Bo Granudd Annika Nilsson Margareta Larsson Irene Berglund



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2018-01-29   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kommunchefen, ekonomichefen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Firmateckning i Kungsörs kommun 2018  
(KS 2018/11) 

 Kommunstyrelsen bör årligen besluta om vilka personer som får 
teckna Kungsörs kommun firma. Detta kan vara på t.ex. köpe-
kontrakt, köpebrev, skuldförbindelser och affärsavtal. 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att kommunchefen och ekonomichefen, 

var för sig eller i förening, är kommunens firmatecknare 2018. 
  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2018-01-29   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Bo Granudd, Annika Nilsson, Margareta Larsson, Maria 
Jäderholm, Irene Berglund, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Rätt att skriva under ekonomiska handlingar 
för Kungsörs kommun 2018  
(KS 2018/12) 

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

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att följande personer får skriva under 

ekonomiska handlingar under 2018: 
 

a) bank- och plusgiro, checkar, kvitton på värdepost och dylikt: 
Bo Granudd, Annika Nilsson, Margareta Larsson, Maria 
Jäderholm och Irene Berglund 
 
Tecknandet görs alltid av två i förening. 
 

b) uppbörds-, mervärdesskatte- och självdeklarationer: Bo 
Granudd, Annika Nilsson eller Margareta Larsson. 
 
Tecknandet görs av en person.   
 

c) stats- och EU-bidrag inom kommunstyrelsens ansvarsområde 
(ansökningar, rekvisitoner, slutredovisningar och liknande): 
kommunchefen, HR-chefen och ekonomichefen. 
 
Tecknandet görs av en person. 
 

  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2018-01-29   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt 

Utdragsbestyrkande  

 

  
§  
Meddelanden delegationsbeslut 
Kommunchefen Claes-Urban Boström har den 7 december 2017 
meddelat Lotteriinspektionen att kommunen inte har någon 
anmärkning mot att Nellys Bar Restaurang i Kungsör beviljas 
tillstånd till restaurangkasino. Dnr KS 2017/467 

 

Förslag till beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2018-01-29   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt/meddelandepärm 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Meddelanden 
Länsstyrelsen i Västmanlands län har beviljat TrackOptic Sweden 
AB tillstånd för kameraövervakning på järnvägsområden.  
Dnr KS 2017/498 

 

Statistiska centralbyrån har skickat ett utfall av kommunalekono-
misk utjämning för kommuner, år 2018. Dnr KS 2017/503 

 

Kännedomskopia av Länsstyrelsens föreläggande 2017-12-20 till 
IP Only Networks AB om försiktighetsåtgärder inför förläggning 
av kanalisation för fiber. Dnr KS 2017/504 

 

Transportstyrelsen har medgivit Kungsörs kommun direktåtkomst 
till vägtrafikregistret för kontroll och administration av kommu-
nens fordon. Dnr KS 2017/505 

 

Engagemangsuppgift – Kungsörs kommuns borgen för Vafab 
Miljö Kommunalförbund per den 31 december 2017 är 4 263 423 
kronor. Dnr KS 2018/1 

 

Polisen har, efter yttrande från kommunen, utfärdat tillståndsbevis 
enligt ordningslagen för: 

- begagnande av allmän plats - tält och röd matta utanför 
teaterns entré i samband med teaterföreställningen Broarna i 
Madison County. Dnr KS 2018/3 

- offentlig tillställning – Knutsdans. Dnr KS 2017/497 

 

Protokollsutdrag från: 

• Förbundsdirektion i Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
2017-11-16, § 123 – Förbundsdirektionens mål 2018 

• Gemensam Hjälpmedelsnämnd 2017-11-24, § 43 – Hjälp-
medelscentrums förvaltningsplan. Dnr KS 2017/490 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2018-01-29   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt/meddelandepärm 

Utdragsbestyrkande  

 
 

• Kommunfullmäktige i Arboga kommun 2017-12-14, § 164 
Förslag till förbundsordning Västra Mälardalens Kommunal-
förbund VMKFB. Dnr KS 2017/463 

• Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-13, § 54 Mål för barn- 
och utbildningsnämnden för 2018. Dnr KS 2017/410 

• Kommunfullmäktige i Köpings kommun 2017-12-18, § 143 
Förbundsordning för Västra Mälardalens Kommunalförbund. 
Dnr KS 2017/463 

• Förbundsdirektionens arbetsutskott Västra Mälardalens Myn-
dighetsförbund 2017-12-14, § 4 – Anställning av förbundschef 

 

Protokoll/minnesanteckningar från: 

• Protokoll från Gemensam hjälpmedelsnämnd 2017-11-24,  
§§ 35-47. 

• Minnesanteckning från Brottsförebyggande rådet 2017-12-11. 
Dnr KS 2017/489 

• Protokoll från Regional Västmanland - strategisk regional 
beredning 2017-12-01, §§ 66-78 

• Protokoll från Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myn-
dighetsförbund  
- 2017-11-16, §§ 121-134 
- 2017-12-14, §§ 135-149 

• Protokoll från Förbundsdirektionens arbetsutskott Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund 2017-12-14, § 4 

• Protokoll från Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Kom-
munalförbund 2017-12-13, §§ 34-51 

• Protokoll från Gemensamma överförmyndarnämnden  
- 2017-11-14, §§ 124-137 
- 2017-12-12, §§ 138-148  
- 2018-01-09, §§ 1-12 

• Protokoll från Ägarmöte Västmanlands Tolkservice 2017-10-
27, §§ 1-4 

 
Kommunchef Claes-Urban Boström har tecknat avtal avseende 
webbtjänsten fordonskontroll – Fordonskontroll Sverige AB.  
Dnr KS 2017/505 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2018-01-29   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt/meddelandepärm 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 

Ekonomichefen Bo Granudd har undertecknat 

• förlängning av ramavtal avseende Terminalglasögon, 
rangordnat nr 2. Avtalspart: Synteknik i Köping AB  under 
perioden 2018-04-01 - 2020-03-31. Dnr KS 2017/488 

• förlängning av ramavtal avseende Terminalglasögon, 
rangordnat nr 1. Avtalspart: Specsavers AB i Köping under 
perioden 2018-04-01 - 2020-03-31. Dnr KS 2017/488 

• prolongering av ramavtal – Arbetsskor. Dnr KS 2017/499 
 

Näringslivsassistent Lina Ekdahl har tecknat kontrakt med 
OutdoorMap AB – Naturkartan, en webbaserad och mobil tjänst i 
syfte att främja friluftslivet. Dnr KS 2017/502 

 

Kommuner och Landstings cirkulär: 
• 18:1 – Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse – HÖK 

16 – i lydelse 2017-04-01 med OFRs förbundsområde Hälso- 
och sjukvård 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 











 

 
 Sida 1 (4) 

Datum Vår beteckning 
2017-12-12  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
 Brottsförebyggande Rådet 
  
Vår handläggare  
Therés Andersson  
  
 
 
 

Mötesanteckningar BRÅ 2017-12-11 
 
Närvarande:  Ulla Eriksson Bergh, Mikael Peterson, Madelene Fager, Sarika 

Granström-Liljegren, Stefan Karlsson, Stefan Persson, Stig 
Tördahl, Maria Stridfeldt, Jakob Lantell, Tomas Nyrén och 
Therés Andersson 

 
1. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns 
 

2. Genomgång av föregående mötesanteckningar 
Anteckningarna godkänns. 
 

3. Polisorganisationen i Kungsör 
Rådet hälsar Stefan Persson välkommen som ny kommunpolis. Stefan 
kommer att dela sin tjänst som kommunpolis mellan Arboga och 
Kungsör. 
 
Ny områdespoliserna Jakob Lantell och Tomas Nyrén presenterar sig och 
sitt arbete. Även de ska dela sin tid mellan Kungsör och Arboga. Fram till 
den 11 mars så kommer de dock inte att kunna fungera som 
områdespoliser då i stort sett alla polisiära resurser är kopplade till 
Västerås pga. den särskilda händelse som inträffat där under hösten. 
 

4. Information från Polisen 
Två inbrott har skett i samma område (Alngatan).  
 
Utredning pågår kring branden i Kung Karls skola. KKTAB har fått 
godkänt att börja saneringen av byggnaderna som är både vatten- och 
rökskadade. KKTAB har ökat ronderingen vid den nya skolan.  
 

5. Presentation av UNG-gruppen 
Stefan K och Sarika presenterar arbetet i UNG-gruppen. Samarbete 
mellan alla delar som har kontakt med ungdomar. Även föräldrakontakter 
kan ingå.  

6. Rapport från SF 

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

 
 

Sarika informerar om att det har varit ett möte om Kvinnofrid och att 
personal har genomgått en webbutbildning i detta. 
 
Nya socialchefen, Lena Dibbern, tillträder sin tjänst i januari.  
 
Ny ordförande i socialnämnden utses på kommunfullmäktige den 11 
december.  
 

7. Rapport från BUF 
Flytten till nya skolan tar mycket kraft och resurser just nu.  
 

8. Rapport från KSF 
Den planerade seminariedagen den 19 december om våldsbejakande 
extremism ställs in då Länsstyrelsen anordnat en liknande dag med 
samma föreläsare i början av december. 
 
Länsstyrelsen har antagit en ny ANDT-strategi. Strategin bifogas till 
mötesanteckningarna.  
 

9. Rapport från KKTAB 
Nya skolan, som är byggd för 650 elever, har skalskydd, fasadbrandkabel 
på väggen, IR-kamera och klotterskyddad fasad. Skolan har inga prång 
och så kallade mobbingfria hörn. Man kommer att gå ut med 
rekommendationer om hur transporter bör ske till och från skolan så att 
man underlättar för den rivning som ska ske av den gamla skolbyggnaden 
under våren 2018. 
 
Det har inkommit en rapport om ett inbrott på Centralvallen under natten.  
 
Det har genomförts en ombyggnad på Västerskolan så att man inte kan ta 
sig upp på taket.  
 
Det är brist på förskolelokaler. I Valskog kommer det att byggas moduler 
för att möta upp behovet.  
 
En ny fritidsgård kommer eventuellt att byggas på en granntomt till 
skolan i Valskog. 
 
Trafiksituationen i kommunen ses över. Trafikverket har tagit bort 
hastighetsdämpande bulor längs Kungsgatan och ersatt dem med 
avsmalningar, vilket rört upp en del känslor bland kommuninvånarna.  

  

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 
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Hastighetsanalys över centrala Kungsör planeras.  
 
Busskuren vid Ulvesund slås sönder regelbundet. 
 

10. Rapport från VMMF 
Inget att rapportera 
 

11. Rapport från Företagarna 
Inget att rapportera  
 

12. Rapport från föreningslivet 
Inget att rapportera 

 
13. Trygghetsvandringar och nattvandringar 

En trygghetsvandring genomfördes i området kring Hagaskolan den 11 
oktober. Totalt deltog ca 25 personer. Inkomna synpunkter: 

- Många som kör fort i området vid hämtning och lämning 
vid skola och förskola. 

- Dålig belysning i området mot Stallmästarhagen 
- ”Busliv” vid skolan på kvällar och helger. Ungdomar och 

unga vuxna som dricker och tar andra droger har påträffats.  
 
Nattvandring planeras i samband med Luciabandyn på fredag den 15 
december. 

 
14. Medborgarlöften för 2018 

I dagsläget, med de små resurser som finns från polisens sida, så anser 
rådet att det inte är aktuellt med att teckna nya medborgarlöften.  
 
 

15. Mötesdatum 2018 
Under 2018 kommer rådet att träffas den 15 februari, 3 maj, 13 september 
och 13 december. Samtliga möten hålls kl. 13.30–15.00 i Hellqvistsalen, 
kommunhuset. 

  

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 
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16. Övriga frågor 
Madelene väcker frågan om #metoo. Vad kan vi göra i Kungsör gällande 
sexuella trakasserier? I nya Liv och Hälsa Ung anger 28 % av tjejerna att 
de har varit utsatta för sexuella trakasserier. Micke tar med frågan till 
BUN. 
 
Stickan har tagit tag i jämställdhetspolicyn på bolagen och arbetat lite 
extra med det. 
 
Sexuella trakasserier och annan kränkande behandling kommer att läggas 
till som en punkt i arbetsmiljöpolicyn. 
 

 
Vid anteckningarna 
Therés Andersson 

 

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

Plats Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås 

Tidpunkt Fredagen den 1 december 2017 

 
Ledamöter Denise Norström (S), Ordförande 
 Lena Johansson (S) 
 Tommy Levinsson (S) 
 Hans Jansson (V) 
 Andreas Porswald (MP) 
 Malin Gabrielsson (KD) 
 Maria Liljedahl (SD) 
  
 Anders Röhfors (M) Arboga 
 Marino Wallsten (S) Fagersta 
 Teemu Sulin (V) Fagersta 
 Jenny Landernäs (M) Hallstahammar, 3:e vice ordförande 
 Pelle Strengbom (S) Kungsör 
 Madelene Fager (C) Kungsör 
 Ola Saaw (M) Köping 
 Johanna Odö (S) Norberg, t o m § 71 
 Kent Persson (V) Norberg 
 Ulrika Spårebo (S) Sala 
 Carina Sandor (L) Skinnskatteberg 
 Lena Lovén-Rolén (S) Skinnskatteberg 
 Tobias Nordlander (S) Surahammar 
 Lise-Lott Johansson (M) Surahammar 
 Anders Teljebäck (S) Västerås, 1:e vice ordförande 
  
Övriga Anders Åhlund, regiondirektör 
 Maria Linder, regional utvecklingsdirektör 
 Catarina Ek, mötessekreterare 

 

§ 66 Fastställande av föredragningslista 

Beredningens beslut 
1. Den preliminära föredragningslistan fastställs med tillägg av övriga punkter om 

gemensamt färdtjänstreglemente i länet, tillnyktringsenhet och Brysselkontor. 

§ 67 Föregående protokoll 

Anmäls att beredningens protokoll från sammanträdet 2017-10-27 justerats i 
föreskriven ordning. 

§ 68 Justering 

Beredningens beslut 
1. Ulrika Spårebo utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 69 Nästa sammanträde 

Beredningens beslut 

1. Nästa sammanträde ska äga rum fredagen den 2 februari 2018 kl 09.00 – 15.00. 

§ 70 Besök av Johan Assarsson, vd för Inera 

Johan Assarsson informerar om Ineras verksamhet och tar bland annat upp 
handlingsplan för digital utveckling, Ineras uppdrag, hur Inera arbetar med 
digitalisering, arbetet med eHälsa och hur Inera kan bidra i kommuners och 
landstings/regioners arbete med digitalisering. 

Den efterföljande diskussionen handlar bland annat om utvecklingstakt, arbetsmiljö i 
samband med införande av ny teknik, hur man mäter nyttan av nya system och 
återkoppling av resultat vid patientmedverkan vid exempelvis registrering i olika 
register. 

§ 71 Information om arbetet med zonindelning och prisstrategi kollektivtrafiken i länet 

Arne Andersson informerar om arbetet med en översyn av zonindelning och 
prisstrategi för kollektivtrafiken i länet och tar bland annat upp prisutveckling för 
länskorten i närområdet och en omvärldsspaning om priser. Han tar också upp vad 
som är på gång i kommunerna, tidigare krångel med olika biljettpriser, 
förändringarna i samband med att 359 zoner slagits samman till 15 och att 
resenärerna i länet är bland de mest nöjda i landet. 

Den efterföljande diskussionen rör bland annat kombination mellan kollektivtrafik 
och cykeluthyrning, det nya Movingosystemet och mätning av resemönster och 
trender. 

§ 72 Uppföljning ett år med region 

Anders Åhlund diskuterar året då Region Västmanland varit region och hur arbetet i 
beredning har gått. Han tar bland annat upp beredningens uppdrag och olika frågor 
som har behandlats och diskuterar formen för samverkan. 

Därefter diskuteras bland annat avtalet om kollektivtrafik mellan regionen och länets 
kommuner, om beredningen har arbetat med rätt frågor och formerna för 
beredningens sammanträden. En samlad årsplan med både beredningens, regionens 
och kommunernas möten med mera efterlyses. 

§ 73 Förslag planering 2018 - årshjul   

Anders Åhlund går igenom förslag till årsschema och årsplan för olika ärenden för 
beredningen och tar också upp ett antal andra evenemang som kommer att äga rum 
under året. 

§ 74 Arbetet med ny RUS 

Maria Linder informerar om arbetet med en ny regional utvecklingsstrategi, RUS. Hon 
lägger in det regionala utvecklingsarbetet i ett nationellt och europeiskt 
sammanhang, tar upp den nya förordningen (SFS 2017:583) för regionalt 
tillväxtarbete, går igenom vad som är nytt i den, och går sedan igenom olika 
aktiviteter som sker inom arbetet med RUS i Västmanland. 
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Den efterföljande diskussionen rör bland annat samarbete inom ÖMS, Östra 
Mellansverige, strukturfondsmedel och Agenda 2030. 

§ 75 Möjlighet för kommunerna till avrop av förbrukningsmaterial från regionen 

Jan Hallberg informerar om möjlighet för kommunerna till avrop av 
förbrukningsmaterial från regionen. Han inleder med att berätta om den 
gemensamma nämnden för varuförsörjning mellan regionerna/landstingen i Dalarna, 
Uppsala län, Västmanland, Sörmland och Örebro län och tar sedan upp att ett antal 
kommuner har anslutit sig till några av upphandlingarna, vilket skulle kunna vara 
intressant även för övriga kommuner i länet.  

I diskussionen efterlyses mer material för att man i kommunerna ska kunna göra bra 
avvägningar kring detta. 

§ 76 Övriga frågor 

• Arne Andersson svarar på fråga om gemensamt färdtjänstreglemente i länet. 
Vid sammanträdet 2017-03-31 beslutade beredningen att ett förslag till 
gemensamt färdtjänstreglemente skulle tas fram för vidare diskussion i 
beredningen. Frågan tas upp i beredningen igen under våren 2018. 

• Christina Jogér svarar på fråga om den kommande tillnyktringsenheten. Starten 
har försenats på grund av arbetet med att bli oberoende av inhyrd personal. 
Frågan finns på agendan för chefsforum där länets socialchefer och regionen 
deltar. För närvarande planeras för start i november 2018. 

• Fråga om översyn av Västmanlands tillhörighet till Stockholms Europaförening 
(vårt Brysselkontor) har genomförts. Region Västmanland har övertagit 
medlemskapet från VKL och etablerat en kontakt med kontoret. Representanter 
från Brysselkontoret kommer delta på SRB i april och presentera verksamheten.  

• Anders Åhlund informerar på temat Ett år med region utifrån gruppen av 
regiondirektör och kommundirektör/-chefer. Gruppen har haft bra diskussioner 
om samarbetet hittills och framöver. Förankringsprocessen i respektive 
organisation om det regionala uppdraget behöver fortsätta utvecklas och ett 
gemensamt årshjul för gruppen kommer att tas fram. Samordningen med 
Länsstyrelsens uppdrag behöver ses över för att undvika dubbelarbete i främst 
kommunerna. 

 

§ 77 Kommande möte 

Vid nästa sammanträde den 2 februari 2018 planeras följande frågor behandlas: 

• Indelningskommitténs förslag 
• Fastläggande av årsplan för SRB 
• Fördjupad samverkan i Västra Mälardalen 
• Handlingsplan regional digital agenda 
• Status regional kulturplan 
• Gemensam studie- och yrkesvägledarfunktion 
• Status regional livsmedelsstrategi 
• Genomförandeplan för regional transportinfrastruktur 
• Nyföretagande 
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§ 78 Julhälsning 

Ordföranden tackar för gott samarbete och den goda stämning som rått under året 
och önskar alla god jul och gott nytt år. 

 
Vid protokollet 
 

Christina Ersson, mötessekreterare 
 

Justerat 2017-12-15 
 

Denise Norström Ulrika Spårebo 
Ordförande Justerare 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  

Förbundsdirektion 2017-11-16  
 

Utses att justera Gunnar Karlsson med Stellan Lund som ersättare  

Justeringens plats och tid Förbundskontoret tisdag 21 november 2017 

  Protokollet omfattar 

Underskrifter Sekreterare  ............................................................  
Maria Bengtsson 

§ 121 - 134 

 Ordförande  ...........................................................................................................................  
Dan Avdic Karlsson 

 Justerande  ............................................................   ...........................................................  
Gunnar Karlsson     

 Bevis / Anslag 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Västra Mälardalens Myndighetsförbund Förbundsdirektion 

Sammanträdesdatum 2017-11-16 

Datum för anslagets upp-
sättande 

 
 ..........................................  

Datum för anslagets 
nedtagande 

 
 ...............................................  

Underskrift  ..............................................................................  

 Utdragsbestyrkande 

 
 

V
M

M
F

6
0
0
0
, 
v
1
.0

, 
2
0
1
1
-0

3
-3

0
  

  
  
 

 

Plats och tid Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.13.30- 

Beslutande Dan Avdic Karlsson (V) vice ordförande, Arboga 
Joakim Rönnberg (S), Arboga 
Ove Nyberg (FP), Arboga 
Kjell Wendin (KD), Arboga 
Urban Dahlgren (S), Kungsör 
Gunnar Karlsson (C), Kungsör 
Stellan Lund (M), Kungsör 

Övriga deltagare Karl-Bertil Eklund (S), Arboga 
Åke Rosendahl (S), Arboga 
Enhetssamordnare bygg, Jonas Jansson §§ 121-122 
Tf Förbundschef Eva Carlstedt Ståhl 
Samordnare central adm Lotta Alm 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  

Förbundsdirektion 2017-11-16 Blad 1 
 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   

 

 

Innehåll 

Ansökan om nybyggnad av tre parhus och ett småhus på Åbrinken 1-7 i 
Arboga kommun 2 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av småhus på Östertibble 1:28 i 
Kungsörs kommun 3 

Mål 2018 5 

Beslutsattestanter 2018 6 

Klämdagar 2018 7 

Revisionsrapport, översiktlig granskning av delårsrapport 2017-08-31 8 

Översiktplan för Arboga kommun 9 

Hemställan om överlåtelse av tillsyn från Länsstyrelsen till Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund 10 

Ansökan om strandskyddsdispens för fiberkabelläggning mellan Arboga 
kommun och Kungsörs kommun 11 

Ansökan om strandskyddsdispens för fiberkabelläggning mellan 
Kungsör och Östertibble 13 

Ekonomirapport för oktober 2017 15 

Måluppföljning till och med 31 oktober 2017 16 

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande 17 

Handlingar för kännedom 18 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  

Förbundsdirektion 2017-11-16 Blad 2 
 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   

 

 

§ 121 Änr BLOV 2017-354 till  2017-360 

Ansökan om nybyggnad av tre parhus och ett småhus på 
Åbrinken 1-7 i Arboga kommun 

XXX avser att lämna in bygglovsansökan för vidare byggnation av tre 
parhus och ett småhus på fastigheterna Åbrinken 1-7 i Arboga kommun. 

Bygglov är sedan tidigare beviljade i området och byggherren önskar 
samordna de parallella projekten i området. 

Ansökan + nybyggnadskarta saknas, varför beslut i ärendet inte kan fattas 
i nuläget. 

 
Beslutsunderlag 

• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 6 november 2017 

 
Beslut 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund delegerar rätten att fatta beslut   
gällande nybyggnation av tre parhus och ett småhus på Åbrinken 1-7 i 
Arboga kommun till enhetssamordnare på bygglovenheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Jonas Jansson 
Akterna 
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Datum  

Förbundsdirektion 2017-11-16 Blad 3 
 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   

 

 

§ 122 Änr BLOV 2017-284 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av småhus på Öster-
tibble 1:28 i Kungsörs kommun 

Sökande: XXX 

Ansökan innebär nybyggnad av småhus på fastigheten Östertibble 1:28 i 
Kungsörs kommun.  

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och ingår inte i nå-
gon samlad bebyggelse.  

Inom fastigheten finns uppgifter om eventuell fornlämning. Byggherren 
har varit i kontakt med Länsstyrelsen och lämnat in ansökan om tillstånd 
för markingrepp. 

Befintligt bostadshus inom fastigheten rivs och nytt bostadshus uppförs 
på samma plats. Rivningslov krävs inte då fastigheten ligger utanför de-
taljplanerat område. 

Ärendet har remitterats till berörda. Inga synpunkter har inkommit. 

Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansva-
rig är XXX, utsedd, som är certifierad kontrollansvarig enligt plan- och 
bygglagen 10 kap 9 §. 

 
Beslutsunderlag 

• Ansökan om bygglov den 7 september 2017 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 1 november 2017 

 
Beslut 

1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar med stöd av plan- och 
bygglagen 9 kap 31 § bygglov för nybyggnad av småhus på fastigheten 
Östertibble 1:28 i Kungsörs kommun 

a) Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två 
år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga 
kraft.  
 

b) Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens Myndighets-
förbund har gett startbesked.  

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  

Förbundsdirektion 2017-11-16 Blad 4 
 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   

 

 

§ 122 forts 
 

c) Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd 
skickas separat.  
 

2 Avgift för bygglov, startbesked, expediering och underrättelse, 
27 121:50 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 
2017. Faktura på avgiften skickas separat 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till 
Sökanden 
Akten 
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Datum  

Förbundsdirektion 2017-11-16 Blad 5 
 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   

 

 

§ 123 Dnr 24/2017-041 

Mål 2018 

Från tf förbundschef föreligger upprättat förslag till mål för år 2018. 
 
 
Beslutsunderlag 

• Mål 2018 den 4 november 2017 

 
Beslut 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer mål för 2018. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till 
Förbundsmedlemmarna + handling 
Förbundsdirektionens ledamöter och ersättare + handling 
Förbundskontoret + handling 
Akten 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  

Förbundsdirektion 2017-11-16 Blad 6 
 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   

 

 

§ 124 Dnr 57/2017-002 

Beslutsattestanter 2018 

Från förbundskontoret föreligger förslag till beslutattestanter för år 2017.  
 
Beslutsunderlag 

• Förteckning beslutattestanter den 3 november 2017 

 
Beslut 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund utser beslutsattestant med ersät-
tare för respektive ID för år 2018 enligt följande: 
 

1 Eva Carlstedt Ståhl, med Dan Avdic Karlsson som ersättare, för ID 
30000 (Förbundsdirektion) och ID 30100 (Revision). 
 

2 Eva Carlstedt Ståhl, med Lotta Alm som ersättare, för  
ID 30200 (Besparing), ID 31000 (VMMF central administration),  
ID 31099 (Felkontering löner), ID 32100 (Bygglov administration),  
ID 32200 (Bygglov), ID 33100 (Miljö- och hälsoskydd administration), 
ID 33200 (Miljö- och hälsoskydd), ID 33300 (Alkoholtillstånd m.m.), 
ID 90100 (Pensioner), ID 90200 (Oförutsett), ID 90400 (Avskrivningar 
externa), ID 91000 (Internränta), ID 93000 (Kommunbidrag), ID 94000 
(Finansiella int/kostn), ID 95000 (Extraordn int/kostn), ID 96000 (Av-
skrivning), ID 99000 (Årets resultat), ID 99300 (Investeringar), ID 99998 
(VMMF drift) och ID 99999 (VMMF investeringar) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till 
Revisor XXX + handling 
Revisor XXX + handling 
Berörda 
Akten 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  

Förbundsdirektion 2017-11-16 Blad 7 
 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   

 

 

§ 125 Dnr 56/2017-028 

Klämdagar 2018 

Under 2018 infaller två klämdagar, måndag 30 april och fredag 11 maj. 

Inom Västra Mälardalens Myndighetsförbund brukar klämdagar inarbetas 
via flexsystemet av personalen. Flexledighet kan beviljas om arbetet så 
tillåter och erforderlig service till allmänheten kan upprätthållas.  

Lägsta godtagbara bemanning innebär att minst en medarbetare finns till-
gänglig på Västra Mälardalens Myndighetsförbunds kontor under kläm-
dagarna. 

 
Beslut 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar att under 2018 kan mån-
dag 30 april och fredag 11 maj inarbetas av personal under förutsättning 
att erforderlig service till allmänheten kan upprätthållas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till 
Lönekontoret/Västra Mälardalens Kommunalförbund 
Personal på förbundskontoret 
Akten 
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Datum  

Förbundsdirektion 2017-11-16 Blad 8 
 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   

 

 

§ 126 Dnr 53/2017-007 

Revisionsrapport, översiktlig granskning av delårsrapport 
2017-08-31 

Från revisorerna har inkommit revisionsrapport i rubricerat ärende med 
begäran om yttrande senast den 31 januari 2018. 
 
 
Beslutsunderlag 

• Revisionsrapport den 18 oktober 2017 
• Bedömning från revisorerna den 18 oktober 2017 

 
Beslut 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tagit del av revisionsrappor-
ten ”Översiktlig granskning av delårsrapport 2017-08-31”och har inget att 
tillägga. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till 
Revisor XXX + handling 
Revisor XXX + handling 
Akten 
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Förbundsdirektion 2017-11-16 Blad 9 
 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   

 

 

§ 127 Dnr 30/2017-212 

Översiktplan för Arboga kommun 

Förbundsdirektonen lämnade den 15 juni 2017, § 69, synpunkter på revi-
derad översiktsplan för Arboga kommun. 

Arboga kommun har sammanställt och kommenterat inkomna syn-
punkter i ett utlåtande. Ett slutgiltigt förslag med kartor, miljökonse-
kvensbeskrivning och LIS-bilaga har tagits fram. 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund ges möjlighet att lämna syn-
punkter till Kommunstyrelseförvaltningen i Arboga kommun senast den 
11 december 2017. 

 
Beslutsunderlag 

• Samrådshandlingar den 11 oktober 2017 
• Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 30 oktober 2017 

 
Beslut 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar följande synpunkter på 
planförslag, Framtidens Arboga - Översiktsplan för Arboga kommun med 
utblick mot 2030: 
 
• Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS):  

De utpekade LIS-områdena bör endast omfatta mark (och eventuellt 
vatten) där en exploatering och dispensgivning är möjlig och önsk-
värd. 

 
• Under åtgärder för att nå miljömålen, rubrikerna ”5.5 Ingen övergöd-

ning och 5.6 Levande sjöar och vattendrag” bör texten  
ändras till ”Arbete med att bristfälliga enskilda avlopp åtgärdas så att 
de uppfyller dagens lagkrav”. 
 

I övrigt har förbundets tidigare påpekanden beaktats i samrådshandling-
en. 
 

 

Skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen/Arboga kommun 
Akten 
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Förbundsdirektion 2017-11-16 Blad 10 
 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   

 

 

§ 128 Änr MI 2015-1690 

Hemställan om överlåtelse av tillsyn från Länsstyrelsen till 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

Arboga Miljötransport AB har den 19 oktober 2017 fått tillstånd för att be-
driva tillståndpliktig verksamhet B. Tillståndet gäller lagring av farligt 
avfall som en del av insamlingen, på fastigheten Malen 1 Arboga kom-
mun. Tillsynsansvaret för Arboga Miljötransport AB har tidigare legat på 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund men i och med att Arboga Miljö-
transport AB nu är en tillståndpliktig verksamhet faller tillsynsansvaret på 
länsstyrelsen i Västmanland.  

Enligt miljötillsynsförordningen 1 kap. 18 § får en statlig operativ till-
synsmyndighet överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa 
tillsynen, om kommunfullmäktige begär det. I den omfattning som fram-
går av miljötillsynsförordningen 2 kap. är Västra Mälardalens Myndig-
hetsförbund intention att fortsätta ha den operativa tillsynen över Arboga 
Miljötransport AB. 

 
Beslut 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken 
26 kap. 3 § samt miljötillsynsförordningen 1 kap. 18 § hemställa att kom-
munfullmäktige i Arboga gör framställan hos Länsstyrelsen om överlå-
telse av tillsynen på Arboga Miljötransport AB i Arboga till Västra Mälar-
dalens Myndighetsförbund från och med den 1 februari 2018. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige/Arboga kommun 
Akten 
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Datum  

Förbundsdirektion 2017-11-16 Blad 11 
 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   

 

 

§ 129 Änr MI 2017-929 

Ansökan om strandskyddsdispens för fiberkabelläggning 
mellan Arboga kommun och Kungsörs kommun 

Ansökan innebär strandskyddsdispens för fiberkabelförläggning mellan 
Arboga och Kungsör. Kabeldragningen kommer passera flera vattendrag 
under den aktuella sträckan. Passage av vattendragen kommer ske genom 
tryckning under vattendragen, men schaktning kommer att behöva ske 
inom det strandskyddade områden som omger vattendragen. 

Längs den 16 km långa sträckan som kabelförläggningen kommer beröra 
finns flera kulturhistoriska lämningar som kan komma att påverkas av 
grävningen. Schaktningen kommer även att passera områden som omfat-
tas av riksintressen för kulturmiljö, ingår i kulturminnesvårdsprogram, 
bevarandeområde odlingslandskap med mera. Eventuella dispenser eller 
försiktighetsmått gällande detta handläggs av Länsstyrelsen.  

Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att det finns särskilda skäl att ge 
dispens från strandskyddet då förläggning av fiberkabel är en viktig del 
för att möta framtidens krav på samhället och är ett angeläget allmänt in-
tresse. 

 
Beslutsunderlag 

• Ansökan om strandskyddsdispens den 29 september 2017 
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 1 november 2017 

 
Beslut 

1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar med stöd av miljöbal-
ken 7 kap. 18 b § strandskyddsdispens enligt situationsplan daterad 
den 29 september 2017 för fiberkabelförläggning mellan Arboga kom-
mun och Kungsörs kommun.  

a) Särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet föreligger då 
området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget all-
mänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.  

b) Beslutet om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses med 
dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år 
från den dagen då beslutet vinner laga kraft.  

2 Avgift tas ut för fyra timmars nedlagd handläggningstid i ärendet, 3 
640 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2017.  
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§ 129 forts 
 

3 Beslut om avgift enligt punkt 2 gäller omedelbart även om beslutet 
överklagas.  

 
 

 
 
 
Länsstyrelsen har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från det att 
Länsstyrelsen fått del av beslutet. Sökanden uppmanas att avvakta tiden 
för överklagandet innan arbetet med de ansökta åtgärderna påbörjas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till 
Länsstyrelsen + ansökan + karta 
Lantmäterimyndigheten + karta 
Trafikverket + karta 
Sökanden 
Akten 
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§ 130 Änr MI 2017-960 

Ansökan om strandskyddsdispens för fiberkabelläggning 
mellan Kungsör och Östertibble 

Ansökan innebär strandskyddsdispens för fiberkabelförläggning mellan 
Kungsör och Östertibble. Kabeldragningen kommer passera flertalet vat-
tendrag under den aktuella sträckan. Passage av vattendragen kommer att 
ske genom tryckning under vattendragen, men schaktning kommer att 
behöva ske inom det strandskyddade området som omger vattendragen.  

Eventuella områdesskydd och riksintressen handläggs av Länsstyrelsen. 
Schaktningssträckan kommer passera flera områden eller alldeles förbi 
områden som berör kulturmiljövård, naturvård samt potentiellt förorenad 
mark.  

Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att det finns särskilda skäl att ge 
dispens från strandskyddet då förläggning av fiberkabel är en viktig del 
för att möta framtidens krav på samhället och är ett angeläget allmänt in-
tresse. 

 
Beslutsunderlag 

• Ansökan om strandskyddsdispens den 17 oktober 2017 
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 1 november 2017 

 
Beslut 

1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar med stöd av miljöbal-
ken  7 kap. 18 b § strandskyddsdispens enligt situationsplan daterad 
den 17 oktober 2017 för fiberkabelförläggning mellan Kungsör och Ös-
tertibble i Kungsörs kommun.  

a) Särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet föreligger då 
området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget all-
mänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.  
 

b) Beslutet om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses med 
dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år 
från den dagen då beslutet vinner laga kraft.  
 

2 Avgift tas ut för fyra timmars nedlagd handläggningstid i ärendet, 3 
640 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2017.  
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§ 130 forts 
 

3 Beslut om avgift enligt punkt 2 gäller omedelbart även om beslutet 
överklagas.  

 
 

 
 
 
 
Länsstyrelsen har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från det att 
Länsstyrelsen fått del av beslutet. Sökanden uppmanas att avvakta tiden 
för överklagandet innan arbetet med de ansökta åtgärderna påbörjas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till 
Länsstyrelsen + ansökan + karta 
Lantmäterimyndigheten + karta 
Trafikverket + karta 
Sökanden 
Akten 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  

Förbundsdirektion 2017-11-16 Blad 15 
 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   

 

 

§ 131 Dnr 8/2017-042 

Ekonomirapport för oktober 2017 

Ekonomirapporten visar ett överskott på 940 000 kronor. Överskottet be-
ror bland annat på ökade bygglovintäkter.  

I ekonomirapporten redovisas finansen till och med 31 oktober 2017. 

 
Beslutsunderlag 

• Ekonomirapport den 7 november 2017 

 
Beslut 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till 
handlingarna. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till 
Akten 
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§ 132 Dnr 20/2016-041 

Måluppföljning till och med 31 oktober 2017 

Från förbundskontoret föreligger rapport i rubricerat ärende. 

 
Beslutsunderlag 

• Rapport måluppfyllelse den 1 november 2017 

 
Beslut 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten om måluppfyl-
lelse till handlingarna. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 
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§ 133 Dnr 9/2017-002 

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande 

1 Central administrations delegationslista för perioden 1 oktober till den 
31 oktober 2017. 
 

2 Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 oktober 
till den 31 oktober 2017. 
 

3 Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 oktober till den 31 
oktober 2017. 

 
Beslut 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av de-
legationsbeslut/yttranden.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 
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§ 134  

Handlingar för kännedom 

1 Länsstyrelsens beslut den 20 oktober 2017 avseende överklagat bygg-
lov (delegationsbeslut 2017-657) för tillbyggnad av småhus på Skillinge 
2:212 i Kungsörs kommun. Länsstyrelsen avslår överklagandet  
Änr BLOV 2017-39 
 

2 Länsstyrelsen/Miljöprövningsdelegationens beslut den 19 oktober av-
seende tillstånd till lagring av farligt avfall som en del av insamlingen,  
på Malen 1 i Arboga kommun. Miljöprövningsdelegationen lämnar till-
stånd till lagring av farligt avfall  
Änr MI 2015-1690 
 

3 Länsstyrelsens beslut den 25 oktober 2017 avseende överklagat före-
läggande om att vidta åtgärder i del av Remsnidaren 7 i Arboga kom-
mun. Länsstyrelsen avslår överklagandet  
Änr MI 2017-382 
 

4 Bekräftelse på anmälan om ändring av yrkesmässig hygienisk behand-
ling på Kapellet 1 i Arboga kommun.  
Änr MI 2017-993 
 

5 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning 
avseende avstyckningar berörande Åbrinken 1 i Arboga kommun.  
Dnr 3/2017-245 
 

6 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning 
avseende särskild gränsutmärkning berörande Ås 3:51 med flera i Ar-
boga kommun.  
Dnr 3/2017-245 
 

7 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning 
avseende avstyckning från Aronsberg 2 i Arboga kommun.  
Dnr 3/2017-245 
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§ 135 Dnr 63/2017-008 

Intern kontrollplan 2018 

Från tf förbundschef föreligger upprättat förslag till Intern kontrollplan för 
2018. 
 

Beslutsunderlag 

• Intern kontrollplan den 30 november 2017 
• Tf förbundschefs tjänsteskrivelse den 30 november 2017 

 

Beslut 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer Intern kontrollplan för 
2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Revisor XXX + handling 
Revisor XXX + handling 
Akten 
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§ 136 Dnr 62/2017-400 

Verksamhetsplan 2018 

Från förbundskontoret föreligger upprättat förslag till verksamhetsplan 
för 2018. 

 

Beslutsunderlag 

• Verksamhetsplan 2018 
 

Beslut 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer Verksamhetsplan 2018 
inklusive bilagorna miljö- och hälsoskyddsenhetens tillsynsplan 2018-2020 
och kontrollplan offentlig livsmedelskontroll 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 
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§ 137 Dnr 27/2013-002 

Revidering av delegationsordning 

Från förbundskontoret föreligger förslag på revidering av Västra 
Mälardalens Myndighetsförbunds delegationsordning. 

Revideringarna innebär bland annat: 

Ändring av beslutspunkter med hänvisning till bestämmelser där 
förändringar i lagstiftningen skett samt ny lag om elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare. Utökad beslutanderätt för enhetssamordnare 
bygg.  

 
Beslutsunderlag 

• Delegationsordning den 4 december 2017 

 

Beslut 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer delegationsordning 
daterad den 4 december 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till  
Förbundskontoret + handling 
Samordnare central adm 
Akten 
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§ 138 BLOV 2017-281 

Byggsanktionsavgift för olovligt utförda åtgärder på 
fastigheten Hästnäs 1:42 i Arboga kommun 

Byggherre/sökande: XXX 
 
Sökande inkom den 4 september 2017 med bygglovansökan avseende 
tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Hästnäs 1:42 i Arboga kommun. En 
mindre terrass med tak hade inglasats samt att en Attefallstillbyggnad hade 
gjorts.  
 
Fastighetsägarna har under 2015 varit i kontakt med Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund och inlämnat en bygglovanmälan. Denna 
bygglovanmälan går inte att återfinna hos Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund. 
 
Byggherren besökte Västra Mälardalens Myndighetsförbund i ett annat 
ärende under försommaren 2017 och då uppmärksammades att 
tillbyggnaden inte fanns registrerad. Den 4 september 2017 redogjorde 
byggherren händelseförloppet och lämnade in handlingar för att få bygglov i 
efterhand.   
 
Bygglovenheten bedömer att det inte ska tas ut någon byggsanktionsavgift 
med hänsyn till vad byggherren har gjort för att undvika att en överträdelse 
skulle inträffa, enligt plan- och bygglagen (2010:900) 11 kap. 53 §. 
 
Bygglovansökan är förenlig med gällande detaljplan och bygglov bedöms 
kunna beviljas i efterhand. 
 
XXX har underrättats om sanktionsavgiften och avser inte att lämna några 
synpunkter inför beslut. 
 
Beslutsunderlag 

  Ansökan den 4 september 2017  

  Fasadritning den 4 september 2017  

  Planritning den 12 september 2017    

  Tjänsteskrivelse den 31 oktober 
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Beslut 

1. Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av plan- och 
bygglagen (2010:900) 11 kap. 53 § att byggsanktionsavgift inte ska tas ut. 
 

2. Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av plan- och 
bygglagen 9 kap. 30§, att bevilja bygglov i efterhand avseende tillbyggnad 
av fritidshus på fastigheten Hästnäs 1:42 i Arboga kommun. 
 

3. Avgift för bygglov, expediering och underrättelse, 4 112, 50 kronor, 
enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2017. 

      Faktura på avgifterna skickas separat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Sökanden 
Akten 
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§ 139 BLOV 2017-287 

Byggsanktionsavgift för påbörjad byggnation utan 
startbesked på fastigheten Skillinge 2:142 i Kungsörs 
kommun 

Byggherre/sökande: XXX 
 

En anmälan om Attefallstillbyggnad om 15 kvm på fastigheten Skillinge 
2:142 i Kungsör kommun inkom den 11 september 2017.  
 
Vid granskning av de inkomna handlingarna konstaterar bygglovenheten att 
det förutom tillbyggnaden på 15 kvm, även omfattar en ändring av 
takkonstruktionen för hela byggnaden vilket medför att bygglov krävs.  
 

Ett föreläggande om komplettering skickades ut den 12 september 2017.  
 
Den 14 september 2017 återkopplar byggherren via e-post att den inlämnade 
anmälan kommer göras om till bygglovansökan och kompletteras med 
begärda ritningar. 
 
Den 3, 10 och 16 oktober 2017 inkommer kompletterande handlingar till 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund, där inlämnad kontrollplan 
indikerar på att arbetet är startat utan bygglov och startbesked. Den 26 
oktober 2017 konstateras vid platsbesök att arbetet har påbörjats. 
 

Bygglovenheten bedömer att bygglov och start-besked kan beviljas i 
efterhand. Bygglovenheten finner inget skäl till nedsättning av 
byggsanktionsavgiften, enligt 11 kap. 53 a.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse den 28 november 2017 

 Bygglovansökan den 16 oktober 2017 

 Kontrollplan den 16 oktober 2017  

 Fasadritning den 10 oktober 2017  

 Planritning den 10 oktober 2017 

 Situationsplan den 10 oktober 2017 
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Beslut 

 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av plan- 1.
och bygglagen 11 kap. 51 §, om en byggsanktionsavgift på 11 200 
kronor för XXX, i egenskap av byggherre, för att trots förbudet i 10 
kap. 3 § plan- och bygglagen (2010-900) påbörjat en tillbyggnad på 
cirka 14,85 m² på fastigheten Skillinge 2:142 i Kungsörs kommun innan 
startbesked har getts. 
 

 Byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet 2.
om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. 

 
 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar i efterhand med stöd av 3.

plan- och bygglagen 9 kap. 30 § bygglov för tillbyggnad av fritidshus på 
fastigheten Skillinge 2:142 i Kungsörs kommun. 

 

 Västra Mälardalens Myndighetsför beslutar med stöd av plan- och 4.
bygglagen 10 kap 23, 24 §§ att startbesked ges och kontrollplan fastställs. 
 
a) Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 

innan Västra Mälardalens Myndighetsförbund har gett ett slutbesked, 
under förutsättning att bygglov och kontrollplan följts. Plan- och 
bygglagen 10 kap. 4 § 
 

 Avgift för bygglov, startbesked expediering och underrättelse, 3 728:50 5.
kronor tas ut enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2017.  
Faktura på avgiften skickas separat. 
 
 
 

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant 
överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet. 

 

 
 

 
 
 
Skickas till 
Sökanden 
Akten  
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§ 140 BLOV 2017-191 

Byggsanktionsavgift för påbörjad byggnation utan 
startbesked på fastigheten Mahonian 2 i Arboga kommun 

Byggherre/sökande: XXX 
 
Bygglov avseende nybyggnation av småhus på fastigheten Mahonian 2 i 
Arboga kommun beviljades den 15 juni 2017 och tekniskt samråd genom-
fördes den 19 juni 2017.  
 
Enligt protokoll från samrådet, daterad den 19 juni 2017, behövde 
kompletterande handlingar lämnas in innan startbesked kunde beviljas.  
 
Den 19 oktober 2017 informerades Bygglovenheten att byggnationen var klar 
och den 25 oktober 2017 besöktes fastigheten. Där redovisar kontrollansvarig 
och husleverantören att färdigställandeskydd fanns vid tidpunkten för 
byggstart och att kontroller var utförda. 
 
Bygglovenheten bedömer att tillfälligt slutbesked kan beviljas, då 
kontroller och intyg redovisats enligt protokoll från tekniskt samråd och 
då kontrollansvarig inlämnat verifierad kontrollplan och utlåtande. 
 
Bygglovenheten finner skäl till nedsättning av byggsanktionsavgiften till 
en fjärdedel, enligt 11 kap. 53 a.  
 
XXX har underrättats om sanktionsavgiften och avser inte att lämna några 
synpunkter inför beslut. 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 11 november 2017  
 
Beslut 

 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av plan- 1.
och bygglagen 11 kap 51 §, om byggsanktionsavgift på 6 356 kronor för 
XXX, i egenskap av byggherre ha startat nybyggnation av småhus på 
fastigheten Mahonian 2, Arboga kommun, utan startbesked. 
 

 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av plan- och 2.
bygglagen 11 kap 51 §, om byggsanktionsavgift på 6 356 kronor för XXX, i 
egenskap av byggherre ha startat nybyggnation av småhus på fastigheten 
Mahonian 2, Arboga kommun, utan startbesked. 
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 Byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet 3.
om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. 
 

 Avgifterna ska betalas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund.  4.

Faktura på avgifterna skickas separat. 
 

 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av plan- 5.

och bygglagen 10 kap 36 § att tillfälligt (interimistiskt) slutbesked kan 
ges och nedervåningen får tas i bruk. 

 
 
 
 

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant 
överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del 
av beslutet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till 
Sökanden 
Akten  
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§ 141 BLOV 2017-312 

Ansökan om bygglov för nybyggand av radhus på 
fastigheten Gråsparven 1 i Kungsör kommun  

Sökande: XXX 
 
Ansökan avser nybyggnad av radhus och förrådsbyggnader på fastigheten 
Gråsparven 1 i Kungsörs kommun. Byggnationen är andra etappen på den 
aktuella fastigheten. De nya bostadshusen innehåller totalt 13 stycken 
lägenheter, två rum och kök respektive tre rum och kök.  
 

Ansökan avviker från gällande detaljplan avseende byggnation på prickad 
mark och överskriden byggnadsarea. Ena hörnet av förrådsbygganden 
hamnar på prickad mark och bedöms inte medför någon olägenhet.  
 

Byggnadsarean är den samma som bruttoarean, då huset uppförs i en våning 
och uppgår till 2 184 kvm, vilket motsvarar en exploatering på 129 % mätt i 
byggnadsarea men som endast motsvarar 65 % mätt i bruttoarea.  
 

Då bruttoarean endast uppgår till 65 % av tillåten exploatering, bedöms den 
överskridna byggnadsarean som liten och att bygglov kan beviljas. 
 

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan och en granne 
framför att de inte vill se någon byggnad i två våningar. 
 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 
är XXX utsedd, som är certifierad kontrollansvarig enligt plan- och 
bygglagen 10 kap 9 §. 
 

Beslutsunderlag 

Ansökan om bygglov den 3 oktober 2017 
Tjänsteskrivelse den 28 november 2017   
 
Beslut 

1. Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av plan- och 
bygglagen 9 kap 31 b § att bevilja bygglov med liten avvikelse för 
nybyggnad av radhus och förrådsbyggnader på fastigheten Gråsparven 
1 i Kungsörs kommun 

a) Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 
år och avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft. 
Plan- och bygglagen 9 kap 43 § 
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b) Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund har gett startbesked. Plan- och bygglagen 10 kap 
3 § 

c) Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 

2. Avgift för bygglov, startbesked, expediering och underrättelse,      
67 003:50 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds 
taxa 2017.  Faktura på avgiften skickas separat. 

 

 
                                                       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till 
Sökanden 
Akten  
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§ 142 BLOV 2017-324 

Ansökan om bygglov för 6 st. parhus på Lisenborg 1 i 
Arboga kommun  

Sökande: XXX 
 
Ansökan avser nybyggnad av 12 stycken bostäder om sex rum och kök på 
fastigheten Lisenborg 1 i Arboga kommun. Bygglov har sedan tidigare 
beviljats inom fastigheten för 8 stycken bostäder och tillhörande gemensam 
miljöstation, parkeringsyta och carport. De nya bostäderna uppförs som 
parhus/radhus i två våningar med fasader i röd träpanel.  
 
Detaljplanen medger en maximal bruttoarea om 3 000 kvm. Ansökan avviker 
från gällande detaljplan, då den sammanlagda bruttoarean uppgår till 3 403 
kvm.  
  
Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig över ansökan.  
Fastighetsägare till Ängsholmen 10 undrar om sophantering kommer att ske 
utomhus. Byggherren har meddelat att all sophantering kommer att ske 
inomhus. 
 
Bygglovenheten bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller utformningskraven 
enligt plan- och bygglagen 2 och 8 kap och att bygglov kan beviljas. 
 
Exploateringen bedöms inte påverka området negativt och avvikelsen kan 
betraktas som liten. Vad gäller sophantering så ska den ske inomhus enligt 
byggherren och bedöms då inte orsaka någon olägenhet för närboende. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig är 
XXX, utsedd, som är certifierad kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen 10 
kap 9 §. 
 
Beslutsunderlag 

Ansökan om bygglov den 11 oktober 2017 
Tjänsteskrivelse den 27 november 2017 
 
Beslut 

1. Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av plan- och 
bygglagen 9 kap 31 b § att bevilja bygglov med liten avvikelse för 
nybyggnad av parhus på fastigheten Lisenborg 1 i Arboga kommun 
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a) Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år och 
avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft. Plan- 
och bygglagen 9 kap 43 § 

b) Tekniskt samråd krävs i detta ärende.  

c) Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund har gett startbesked. Plan- och bygglagen 10 kap 
3 § 

2. Avgift för bygglov, startbesked, expediering och underrättelse,             
83 300:50 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 
2017. Faktura på avgiften skickas separat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till 
Sökanden 
Akten  
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§ 143 BLOV 2017-310 

Ansökan om förhandsbesked på Brattberget 2:48 i Arboga 
kommun  

Sökande: XXX 
 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av småhus och garage på del 
av fastigheten Brattberget 2:48 i Arboga kommun. Ett enplans bostadshus 
och garage planeras.  
 
Området omfattas inte av detaljplan- eller områdesbestämmelser. Inga kända 
fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns registrerade i 
närområdet men planerad tomt kommer delvis att ligga intill södra entrén 
till Skogsborgskyrkogården 
 
Berörda grannar har framfört att det är olämpligt att bygga bostadshus 
intill infarten/entrén till kyrkogården, att infarten till planerad tomt inte 
får komma mitt emot kyrkogårdens infart/entré, att en hästhage 
angränsar till planerad tomt, vilket kan medföra olika former för besvär. 
 

Sökande har framfört att tomten uppfyller alla krav enligt Boverkets 
hemsida, att det redan finns bebyggelse intill kyrkogården, att det inte 
finns relevanta skäl för avslag.  
 

Den aktuella platsen för bostadshuset ligger i anslutning till 
Skogsborgskyrkogårdens entré. Området omfattas inte av detaljplan- eller 
områdesbestämmelse. Vid lokaliseringsprövning av ny bebyggelse ska 
både de allmänna och enskilda intressena beaktas, 2 kap. 1, 2 §§ plan- och 
bygglagen och enligt 4 § får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om 
marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 
 
Bygglovenheten anser att den sökta åtgärden kommer alltför nära 
kyrkogården och i synnerlighet för nära kyrkogårdens entré, vilket 
bedöms få en negativ inverkan på den kulturmiljö som kyrkogården 
representerar.  
 
Underlag 

 Tjänsteskrivelse den 23 november 2017 

 Ansökan den 3 oktober 2017 
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Beslut 

1. Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar som förhandsbesked 
enligt 9 kap 17 och 31 §§ plan-och bygglagen (2010:900), att åtgärden inte 
kan tillåtas. 
 

2. Avgift för avslag av förhandsbesked, 2 397 kronor, enligt av Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund taxa 2017.  
Faktura på avgiften skickas separat 

 
 
 
 

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant 
överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till 
Sökanden 
Akten  
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§ 144 MI 2016-352 

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Alväng 
1:12, hus nr 2, i Arboga kommun 

Vid avloppsinventeringen 2014 konstaterades brister i avlopps-
anordningen på Alväng 1:12, hus nr 2 i Arboga kommun. Nuvarande 
avloppsanordning uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen och 
måste därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen ska få släppas 
ut. 
 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tidigare beslutat om förbud 
men inga åtgärder har vidtagits för att förbättra anordningen. 
 
Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att förbudet inte följs och 
bedömer att förbud med vite behövs för att befintliga lagkrav ska 
efterföljas. 
 
Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.  
 
Beslutsunderlag: 

 Inspektionsrapport den 10 mars 2014 

 Delegationsbeslut förbud den 11 april 2016 

 Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsenheten till 
förbundsdirektionen den 27 november 2017 

Beslut 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken 
2 kap. 1, 3 §§, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt med 
hänvisning till förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:  
 

1. Med vite om 70 000 kronor förbjuda XXX, att från och med den 10 
juni 2018 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga 
avloppsanordningen för hus nr 2 på fastigheten Alväng 1:12 i 
Arboga kommun. 
 

2. Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i 
fastighetsregistrets inskrivningsdel. 

 

3. Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,  
2 730 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 
2017. Faktura på avgiften skickas separat  
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4. Beslut om avgift enligt punkt tre gäller omedelbart även om 

beslutet överklagas.  
 

 
 
 
Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant 
överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del 
av beslutet. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
XXX 
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning 
Akten 
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§ 145 MI 2017-938 

Yttrande över Statskontorets rapport- Stärkt 
livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan 

Regeringskansliet, Näringsdepartementet har gett Statskontoret i uppdrag 
att föreslå åtgärder som säkerställer att nödvändiga livsmedelskontroller 
genomförs av alla kommunala kontrollmyndigheter. Statskontoret har 
tagit fram en rapport ”Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal 
samverkan” (2017:9) där Arboga kommun ges möjlighet att yttra sig senast 
den 8 januari 2018.  

I rapporten har Statskontoret tagit fram ett förslag till färdplan och 
åtgärder för ökad samverkan. 

”Statskontorets förslag för att öka den kommunala samverkan består av följande 
delar: 

 Regeringen formulerar ett mål om att ingen kontrollmyndighet ska ha mindre 
än 3 årsarbetskrafter inom livsmedelskontrollen 2025. 

 Regeringen och ansvariga myndigheter vidtar åtgärder för att nå målet: 
-Regeringen föreslår riksdagen att besluta om att införa ett krav i  
 livsmedelslagen på att kommuner ska ta tillvara samverkansmöjligheter 
-Uppföljningen av kommunerna skärps för att öka samverkan 
-Ett ekonomiskt bidrag lämnas till kommunerna för att bilda gemensamma   
 kontrollmyndigheter 
-Länsstyrelserna får ett tydligare uppdrag att verka för kommunal samverkan. 

 Om dessa åtgärder 2021 skulle bedömas otillräckliga för att uppnå den 
avsedda effekten anser vi att regeringen bör överväga ytterligare åtgärder.”  

Beslutsunderlag 

   Remiss från Regeringskansliet, Näringsdepartementet den 4 september 
2017 

   Statskontorets rapport 2017:9   

   Tjänsteskrivelse den 4 december 2017 
 

Beslut 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund ställer sig positiva till 
Statskontorets förslag till ökad kommunal samverkan, dock bör det 
samordnas med miljötillsynen.  
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Skickas till 
Regeringskansliet, Näringsdepartementet 
Arboga kommun, Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 146 Dnr 8/2017-042 

Ekonomirapport för november 2017 

Ekonomirapporten visar ett överskott på 900 000 kronor. Överskottet 
beror bland annat på ökade bygglovintäkter.  

I ekonomirapporten redovisas finansen till och med 30 november 2017. 

 
Beslutsunderlag 

• Ekonomirapport den 14 december 2017 
 

Beslut 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till 
handlingarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 
 

Förbundsdirektion 2017-12-14 Blad 22 
 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   

 

 

§ 147 Dnr 20/2016-041 

Måluppföljning till och med 30 november 2017 

Från förbundskontoret föreligger rapport i rubricerat ärende. 

 
Beslutsunderlag 

• Rapport måluppfyllelse den 1 december 2017 

 
Beslut 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten om 
måluppfyllelse till handlingarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till  
Akten  
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§ 148 Dnr 9/2017-002  

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande 

 Central administrations delegationslista för perioden 1 november till 1.
den 30 november 2017. 
 

 Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 2.
november till den 30 november 2017. 
 

 Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 november till den 30 3.
november 2017. 

 
Beslut 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av 
delegationsbeslut/yttranden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 
 

Förbundsdirektion 2017-12-14 Blad 24 
 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   

 

 

§ 149  

Handlingar för kännedom 

 Beslut i kommunfullmäktige/Kungsör den 13 november 2017, § 149. 1.
Delårsrapport per den 31 augusti 2017 för Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund. 
Dnr 53/2017-007 

 
 Beslut i kommunfullmäktige/ Kungsör den 13 november 2017, § 154. 2.

Revidering av Förbundsordning för Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund.  
Dnr 6/2014-100 
 

 Beslut i kommunfullmäktige/ Arboga den 26 oktober 2017, § 112. 3.
Revidering av Förbundsordning för Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund.  
Dnr 6/2014-100 
 

 Beslut i kommunfullmäktige/Kungsör den 13 november 2017, § 153. 4.
Taxa för 2018 för Västra Mälardalens Myndighetsförbund. 
Dnr 41/2017-041 

 
 Beslut i kommunstyrelsen/Köping den 16 november 2017, § 184. 5.

Samordnad energi- och klimatrådgivning 2018-2020. 
Dnr 59/2017-050 
 

 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning 6.
avseende avstyckning från Skillinge 2:37 och fastighetsreglering 
berörande Pelaren 1 och Skillinge 2:37  i Kungsör kommun.  
Dnr 3/2017-245 
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