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Kallelse till kommunstyrelsen 
Tid Måndagen den 29 augusti 2022, klockan 16:00–18:00 
Plats Hellqvistsalen, kommunhuset 
Förslag till justerare Roland Jansson 
Förslag till ersättare för justerare Anders Frödin 
Förslag till plats och tid för justering Kansliet tisdagen 30 augusti 16:00 

Föredragningslista 
Nr Ärende Diarienummer 
 Information  

1 
Information om ICLD projekt efter besöket från Zambia och fortsatt 
arbete (muntligt) 
Föredragande: Josephine Härdin 

 

2 Uppföljning av Inspektionsrapport - Västra Mälardalens 
Överförmyndarnämnd KS 2022/203 

3 Ekonomisk uppföljning 2022 KS 2022/13 
4 Övrig information 2022 KS 2022/14 
 Ärenden till nästa instans  
5 Svar på medborgarförslag - skaffa fimpomater KS 2021/273 
6 Svar på motion – Familjecentral, en väg till föräldrautbildning KS 2021/569 

7 Korrigering av förbundsordning med anledning av ny lag om tobaksfria 
nikotinprodukter - Västra Mälardalens Myndighetsförbund, VMMF KS 2022/386 

8 Upphävande av beslut Motion -  Webbsända 
kommunfullmäktigesammanträden KS 2012/108 

9 Verksamhetsrapport januari-april 2022 - Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund, VMMF KS 2022/289 

10 

Beslut gällande Köping kommuns återtagande av krisberedskap från 
Västra Mälardalens kommunalförbund, VMKF 
Not: Beslutsunderlag skrivs gemensamt med Arboga och Surahammar, 
ej färdigställd vid kallelsens utskick 

KS 2022/296 

 Ärenden till egen instans  

11 Översyn av Västra Mälardalens kommunalförbund  VMKF - slutrapport 
och beslut KS 2020/203 

12 Budget 2023 - Västra Mälardalens överförmyndarnämnd KS 2022/180 

Dokumenttyp 
Kallelse 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Datum 
2022-08-22 
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Dokumenttyp Sida 
Kallelse 2 (2) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Datum 
2022-08-22 

 

 

Nr Ärende Diarienummer 

13 Svar på revisionsrapport - Granskning av styrning och ledning av 
informationssäkerhetsarbete KS 2022/205 

14 Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen KS 2022/369 
15 Internkontrollplan 2023 för kommunstyrelsens förvaltning KS 2022/15 
 Valärenden  

16 Avsägelse och fyllnadsval - Ledamot och ersättare i budget- och 
bokslutsberedning KS 2018/413 

17 Avsägelse och fylllnadsval - Ersättare i förhandlingsdelegationen KS 2018/413 
18 Avsägelse och fyllnadsval  - Ledamot och ersättare i plankommitté KS 2018/413 

19 Avsägelse och fyllnadsval - Ledamot i kommunstyrelsens 
presidieberedning KS 2018/413 

20 Avsägelse och fyllnadsval - Ledamot och ersättare i kommunstyrelsens 
personalutskott KS 2018/413 

21 Avsägelse och fyllnadsval - Ledamot i Lokala brottsförebyggande rådet KS 2018/420 

22 Avsägelse och fyllnadsval  -Ersättare i den strategiska regionala 
beredningen KS 2018/446 

23 Avsägelse och fyllnadsval  -Ersättare i Sveriges ekokommuner KS 2018/510 

24 Avsägelse och fyllnadsval - Ersättare i Pensionärs- och 
tillgänglighetsrådet KS 2018/419 

 Övriga ärenden  
25 Meddelande - Delegationsbeslut 2022 KS 2022/2 
26 Meddelande - Avtal 2022 KS 2022/3 
27 Meddelande - Synpunkter 2022 KS 2022/4 
28 Meddelande - Sveriges Kommuners och Regioners cirkulär 2022 KS 2022/5 
29 Kommunstyrelsen - Övriga  frågor 2022 KS 2022/8 

Mikael Peterson 
Ordförande 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Uppföljning av Inspektionsrapport - Västra 
Mälardalens Överförmyndarnämnd 2021-10-19 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen  

Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Stockholm har med anledning av information som framkom 
vid inspektionen på överförmyndarnämndens kansli den 19 oktober 2021 
öppnat ett särskilt tillsynsärende. Ärendet följdes upp i kommunstyrelsen i 
april 2022 och överförmyndarnämnden har åtgärdat rutiner gällande 
hantering av redovisningshandlingar. Länsstyrelsen riktar nu inte längre 
kritik mot Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd (nämnden) gällande 
redovisningshandlingar, enligt beslut 2022-06-14. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-08-02 Inspektionsrapport - Västra Mälardalens 
Överförmyndarnämnd  
Inspektionsrapport - Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 2021-10-19 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Överförmyndarnämden 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-08-02 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/203 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
KS 2022/203 
Er beteckning 
 

 

Ärendebeskrivning 
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Från: AB-RB-Tillsynsenheten <tillsynsenheten.stockholm@lansstyrelsen.se> 
Skickat: den 14 juni 2022 17:20
Ämne: Länsstyrelsens tillsyn över Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd
 
Hej, 
 
Med anledning av Länsstyrelsens inspektion av Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd
år 2021 öppnades ett särskilt tillsynsärende. Bifogat finner ni Länsstyrelsens beslut. 
 
Beslutet ska även tillställas kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
kommunrevisorerna.
 
 
Malin Åberg
Enheten för tillsyn

Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 Stockholm 
Besök: Regeringsgatan 66
Telefon: 010-223 10 00
www.lansstyrelsen.se/stockholm
Så hanterar vi dina personuppgifter
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Postadress: Box 22067104 22 
Stockholm

Telefon: 010-223 10 00 E-post: stockholm@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/stockholm 

www.lansstyrelsen.se/stockholm/personuppgifter

Västra Mälardalens 
Överförmyndarnämnd

Tillsyn av Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd

Sammanfattning 
Länsstyrelsen riktar inte kritik mot Västra Mälardalens 
Överförmyndarnämnd (nämnden). 

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholm har med anledning av information som 
framkom vid inspektionen på nämndens kansli den 19 oktober 2021 
öppnat ett särskilt tillsynsärende.

Vid tidigare års inspektioner har Länsstyrelsen riktat kritik mot 
nämndens rutin för överlämning av redovisningshandlingar. Kritik har 
riktats mot att endast de fem senaste redovisningshandlingarna 
överlämnades till den nya ställföreträdaren efter beslut om byte av 
ställföreträdare. Mot denna bakgrund granskades frågan återigen särskilt 
vid inspektionen och vi granskade ett antal akter där byte av 
ställföreträdare skett under senaste åren, däribland akt 3417. Med 
anledning av att följebreven i dessa akter hade olika innehåll, återgav 
Länsstyrelsen följebreven ordagrant i våra anteckningar från 
inspektionen. Vi tog även kopior på utvalda handlingar såsom de såg ut 
vid inspektionstillfället den 19 oktober 2021. 

Enligt våra anteckningar och de sparade kopiorna innehöll följebrevet i 
akt 3417 dnr 74, daterat den 1 september 2021, följande sista stycke. 

”Vi sänder förteckning och de fem senaste redovisningshandlingarna. 
Det finns fler redovisningshandlingar förvarade hos oss, önskar du ta del 
av dem är du välkommen att kontakta oss.”

I sitt remissvar efter Länsstyrelsens inspektion uppgav nämnden följande 
angående den aktuella handlingen.

”I rapporten anges att det gällande akt 3417 finns ett följebrev där det 
bland annat framgår att vi sänder förteckning och de fem senaste 
redovisningshandlingarna. Något sådant följebrev finns inte i akten. 
Delgivning framgår av aktbilaga 74, i den finns inte nämnda text.”

Enheten för tillsyn 
Malin Åberg 

BESLUT 

Datum
2022-06-14

Diarienummer
203-175-2022
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Länsstyrelsen
Stockholm

BESLUT 

2022-06-14
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203-175-2022

Med anledning av uppgifter i nämndens remissvar begärde Länsstyrelsen 
in kompletterande handlingar, däribland dnr 74 i akt 3417. I handlingen 
som nämnden skickade in saknades ovannämnda stycke. Det framstod 
som om stycket var bortredigerat.   

Länsstyrelsen begärde därför att få in originalet av handlingen, dvs. så 
som den finns bevarad i akten. Nämnden svarade då att den handling 
som finns i akten också är en kopia, någon handling med 
originalunderskrift finns inte. Nämnden uppgav att den undertecknade 
handlingen måste ha skickats ut i samband med att 
redovisningshandlingarna överlämnades till den nya ställföreträdaren.

Länsstyrelsen begärde därför att nämnden skulle inkomma med ett 
yttrande gällande vad som hänt med den handling som fanns i akten vid 
inspektionstillfället och varför handlingen tycktes ha ändrats.

Nämnden har i yttrande daterat den 10 maj 2022 i huvudsak uppgett 
följande. Den handling som Länsstyrelsen såg i akten vid 
inspektionstillfället var endast ett arbetsdokument som råkat bli kvar i 
akten. Det var en standardiserad mall som fanns då. Handläggaren 
bedömde vid tillfället att samtliga redovisningshandlingar skulle skickas 
ut och hen tog därför bort stycket om antalet redovisningshandlingar 
innan följebrevet skickades. 

Länsstyrelsens bedömning
I 2 kap. 10 § 1 st. tryckfrihetsförordningen anges att en handling anses 
upprättad hos en myndighet, när den har expedierats. En handling som 
inte har expedierats anses upprättad när det ärende som den hänför sig 
till har slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen inte hänför 
sig till visst ärende, när den har justerats av myndigheten eller 
färdigställts på annat sätt. Nämnden har i ett yttrande framfört att den 
handling som Länsstyrelsen uppmärksammat vid inspektionen endast 
var ett arbetsdokument. 

Vid platsinspektionen gick Länsstyrelsen igenom hela akten och vi 
uppmärksammade inte att det fanns två olika versioner av det aktuella 
följebrevet – med samma diarienummer. Det framstår dock som mycket 
otydligt att den handling som Länsstyrelsen uppmärksammade vid 
inspektionen skulle ha varit ett arbetsmaterial. Länsstyrelsen anser att det 
är viktigt att en akt som lämnas ut, antingen för granskning, eller till den 
som begär att få ta del av akten, är i god ordning och bara innehåller 
material som ska bevaras i akten. 

Sammantaget finner Länsstyrelsen att nämndens svar inte ger anledning 
till några ytterligare åtgärder i ärendet. Vi ser positivt på att gode 

Sida 7 (153)



Länsstyrelsen
Stockholm

BESLUT 

2022-06-14

3 (3)

203-175-2022

mannen har tagit del av samtliga redovisningshandlingar och att 
nämnden ändrat sina rutiner i detta hänseende. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av Malin Åberg. I den slutliga handläggningen har 
också Lotta Reimers medverkat. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till
1. Överförmyndarnämnden
2. Kommunfullmäktige i Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar 

och Surahammar
3. Kommunstyrelsen i Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar och 

Surahammar
4. Kommunrevisorerna i Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar 

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

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Ekonomisk uppföljning 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

Sammanfattning 
Prognosen för årets resultat är 8 271 tkr. Barn- och utbildningsnämndens 
prognos har förbättrats jämfört med prognosen i juni och Socialnämndens 
har försämrats. 

Beslutsunderlag 
BUN 2022-06-15, § 54 Ekonomisk rapport för 2022 
KS 2022-06-20 § 142 Ekonomisk uppföljning 2022 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

Skickas till 
Kommundirektör Claes-Urban Boström 
Ekonomichef Sara Jonsson 
Skolchef Fredrik Bergh 
Socialchef Lena Dibbern 
VD KKTAB Rune Larsen 
KU Ekonomi 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-08-16 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/13 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
  

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
KS 2022/13 
Er beteckning 
 

 

Ärendebeskrivning 
Prognosen för Barn- och utbildningsnämnden (BUN) är en negativ 
budgetavvikelse med -3 100 tkr. Det är en förbättring jämfört med 
prognosen på kommunstyrelsens senaste sammanträde den 13 juni 2022 
med 1 200 tkr (-4 300 tkr). Den huvudsakliga ekonomiska utmaningen för 
BUN är det ökade antalet särskoleelever som fortsätter att öka även nästa år. 
Prognosen för Socialnämnden (SN) har försämrats med ca. -1 500 tkr till 
totalt -3 500 tkr (prognos den 13 juni var -1 977 tkr). Den största 
ekonomiska utmaningen för SN är de höga kostnaderna för äldreomsorgen. 
Idag är det ca. 30 hemtjänsttagare som har så omfattande insatser att det 
hade varit billigare om de flyttade in på ett särskilt boende. (Den beviljade 
tiden är minst 120 timmar per månad per individ.) Det finns tolv nya platser 
iordningsställda men ingen personalbudget och därför har de utökade 
platserna inte fyllts upp. Framöver ökar kraven på äldreomsorgen – både 
utifrån demografin och även på grund av ny lagstiftning samt ”nära vård”. 
Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott på ca. -1 500 tkr. 
Svårighetsgraden på ärendena har ökat de senaste åren, bland annat på 
grund av ”social dumpning”.  
För kommunstyrelseförvaltningen (KSF) och intern finans görs ingen ny 
prognos. Pensionskostnaderna ökar nästa år eftersom inflationen ökade till 
8,5 procent i juni. Skillnaden jämfört med i år är ca. 18 Mnkr. Prognosen 
har försämrats med 8,3 Mnkr jämfört med aktuellt budgetunderlag inför 
2023. 
(tkr)  Budgetavvikelse (budgetavvikelse 13 juni) 
BUN -3 100   (-4 300) 
SN  -3 500  (-1 977) 
KSF -1 530  (-1 530) 
Intern finans 3 000   (3 000) 

Totalt verksamheterna  -5 130  (-4 807) 
Skatteintäkter o gen statsbidrag  18 354 (prognos delår 1) 
Finansnetto -4 953 (prognos delår 1)  

Totalt 8 271  
En ny prognos för skatteintäkterna kan presenteras i slutet av månaden. 
Kungsörs Kommunteknik (KKTAB) har behov av betydande tillskott under 
året för att säkerställa att det egna kapitalet överstiger halva aktiekapitalet. 
En lämplig lösning behöver finansieras så snart som möjligt – förslagsvis 
inom kommunstyrelseförvaltningens ram eller genom kostnadsminskningar 
på KKTAB. Detta eventuella tillskott är inte medräknat i prognosen. 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Övrig information 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen 

Sammanfattning 
Information till kommunstyrelsen 

• Beredskapssamordnare Lena Dahl Nielsen har svarat länsstyrelsen 
på en remiss gällande plan för storskalig utrymning inom 
Västmanlands län. En sammanfattning av svaret är att kommunen i 
dagsläget inte har något uppdrag att ta fram en plan för storskalig 
evakuering. I den kommande totalförsvarsplaneringen kommer detta 
säkerligen att aktualiseras och då kan detta dokument tillsammans 
med andra från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap) fungera som en vägledning, aktörsanalys och 
samverkansanalys för en framtida operativ utrymningsplanering. 
(KS 2022/336) 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-08-16 Övrig information 2022 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Lena Dahl-Nielsen 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-08-16 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/14 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
rune.larsen@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag - skaffa fimpomater 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige förklarar 
medborgarförslaget beviljat, och att KKTAB får i uppdrag att genomföra ett 
1-årigt test av fimpomater vid Tågstationen och Drottningtorget i Kungsör. 
KKTAB utvärderar nyttan av fimpomater och återkopplar resultatet efter 
testperioden. Vi föreslår en testperiod om ett år till en kostnad av 19 500 kr 
som finansieras av KS 

Sammanfattning 
Daniel Kohn föreslår i ett medborgarförslag att Kungsörs kommun ska 
skaffa fimpomater. En rolig askkopp som faktiskt gör skillnad på dom mest 
utsatta områdena. Tex Centrum/tågstation/sporthall.  
Fimpomater ploppar upp överallt i Sverige i dagsläget och är bevisat att 
minska nedskräpningen något extremt. 2 av 3 fimpar hamnar på marken! 
Vill man inte köpa in fimpomater så har vi lokala företag i Kungsör som 
förmodligen gärna skulle vilja tillverka dom.  
Som Ekokommun så borde detta vara gjort för längesen tycker jag. 
 
KKTAB har utrett frågan och kommit fram till att detta är ett bra förslag, 
fler kommuner har sen tidigare placerat ut fimpomater och att dessa faktisk 
bidrar till minskat nerskräpning vad gäller cigarettfimpar. Förslagsvis skulle 
man börja med att testa ut en vid tågstationen och en på Drottningtorget i 
Kungsör. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag svar 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Rune Larsen 
Teknisk chef 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-08-04 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/273 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 68 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
KS 2021/273 
Er beteckning 
 

 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Teknisk chef och VD KKTAB 
Ekonomichef 
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Medborgarförslag

Jag tycker att Kungsörs kommun ska skaffa fimpomater.
En rolig askkopp som faktiskt gör skillnad på dom mest utsatta
områderna. Tex Centrum/tågstation/sporthall. 
Fimpomater ploppar upp överallt i sverige i dagsläget och är
bevisat att minska nedskräpningen något extremt. 
2 av 3 fimpar hamnar på marken!
Vill man inte köpa in fimpomater så har vi lokala företag i
Kungsör som förmodligen gärna skulle vilja tillverka dom. 
Som Eko kommun så borde detta vara gjort för längesen tycker
jag.

Namn
Daniel Kohn

Postadress
Runnavägen 26b 73634 Kungsör

Telefonnummer
0720081684

E-postadress
Danielkohn92@hotmail.com

Samtycke
2021-05-18 18.32
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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Vår handläggare 
fredrik.bergh2@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Motion - Familjecentral, en väg till 
föräldrautbildning 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anse att 
motionen är besvarad 

Sammanfattning 
Liberalerna har via Gunilla Wolinder inkommit med en motion till 
Kommunfullmäktige med förslag på att det ska inrättas in Familjecentral i 
Kungsörs kommun.  
”En Familjecentral är en verksamhet där arbetet sker gränsöverskridande. 
På denna skall det minst finnas Mödrahälsovård, Barnhälsovård, Öppen 
förskola och Socialtjänst inriktad på förebyggande arbete. Utöver 
basverksamheterna kan även andra samhällsaktörer ingå i samarbetet.” 
Från både barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen ser vi 
positivt på ett utökat samarbete. Både inom Kungsörs kommun och med 
externa aktörer.  
För att en Familjecentral enligt den föreslagna modellen ska kunna bli 
verklighet krävs det en ökning av den ekonomiska ramen för att till exempel 
kunna starta en Öppen förskola. Det krävs också en viss omorganisation av 
både Regionens och socialförvaltningens befintliga verksamheter. 
Det pågår redan nu ett utökat samarbete mellan Barn- och 
utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen och Region Västmanland 
inom ramen för ”Länsgemensam överenskommelse” 
Det är svårt att beräkna en exakt kostnad för en familjecentral i Kungsör. En 
minimikostnad uppskattas till 500 tkr men det blir sannolikt högre med 
tillkommande kringkostnader. 
Bedömningen är att det inte är möjligt att inom en snar framtid kunna starta 
en familjecentral i Kungsör, men att det kan vara en långsiktig 
utvecklingsmöjlighet. 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
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KS 2021/569 
Er beteckning 
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Telefon, växel 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
KSF tjänsteskrivelse 
Motion - Familjecentral, en väg till föräldrautbildning 
KF 2022-02-14 § 17 Motion � Familjecentral, en väg till föräldrautbildning 
Motion - familjecentral en väg till föräldrautbildning 
 
 

 

Claes-Urban Boström Fredrik Bergh   Lena Dibbern 
Kommundirektör Barn- och utbildningschef   Socialchef 

 

Skickas till 
Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige, Gunilla Wolinder  
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MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

 Familjecentral; 

 en väg till föräldrautbildning 
En Familjecentral är en verksamhet där arbetet sker gränsöverskridande. På denna skall det minst 
finnas Mödrahälsovård, Barnhälsovård, Öppen förskola och Socialtjänst inriktad på förebyggande 
arbete. Utöver basverksamheterna kan även andra samhällsaktörer ingå i samarbetet. Så är till 
exempel Vallby Familjecentral i Västerås konstruerad. I detta samarbete ingår Svenska kyrkan såväl 
som tandvården.  Just detta att man arbetar med flera kompetenser under samma tak har visat sig 
vara en stor framgångsfaktor för såväl föräldrar som barn. Man har även noterat att kön till Barn 
och Ungdomshälsan många gånger kan kortas via en Familjecentral. Goda synergieffekter finns 
dokumenterade kopplat till tidiga insatser. 

 

 En Familjecentral arbetar stöttande mot föräldrar och barn. På detta sätt får vi trygga föräldrar som 
i sin tur ger trygga barn. Familjecentralen blir en naturlig mötesplats och bidrar till ett utökat 
kontaktnät inte minst viktigt för våra nyinflyttade.  

 

Familjecentralens syfte är att i samverkan: 

Minska fysisk, psykisk och social ohälsa bland barn och unga 

Minska ojämlikheten i hälsa 

Minska risken att barn och unga hamnar mellan samhällets trygghetssystem 

 

Det bör också nämnas att i dagsläget är det endast Kungsör, Arboga och Sala i Västmanlands län 
som saknar en Familjecentral. 
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Med anledning av ovanstående synpunkter yrkar Liberalerna i Kungsör på  

att en viljeinriktning att införa en Familjecentral beslutas 

att arbetet påbörjas med att leta efter en placering, lämplig med tanke på såväl lokal som 
tillgänglighet 

att utreda vilka samarbetspartners som är aktuella 

Kungsör 211201 

Gunilla Wolinder 

Gruppledare 

Liberalerna Kungsör 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Korrigering av förbundsordning med anledning 
av ny lag om tobaksfria nikotinprodukter - 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund, VMMF 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta ny 
förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF), 
under förutsättning att Arboga kommun fattar likalydande beslut. 

Sammanfattning 
Den 1 augusti 2022 gäller en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter (vitt 
snus), lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. 
Lagen innebär att verksamheter som säljer tobaksfria nikotinprodukter 
måste anmäla sin försäljning till kommunen. Ansvaret läggs på Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF), vilket betyder att 
förbundsordningen behöver justeras. VMMF har redan gått ut med 
information till de som idag säljer tobak och skickat med blankett för 
anmälan. Anmälan kan de inte ta betalt för men tillsyn kan avgiftsbeläggas. 
Denna taxa tas upp till direktionen i augusti. 
Ändringar i utkast till ny förbundsordning är gulmarkerade i underlaget. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-08-21 Korrigering av förbundsordning med 
anledning av ny lag om tobaksfria nikotinprodukter - Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund, VMMF 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
VMMF 
Arboga kommun 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-08-21 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/386 
Er beteckning 
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736 85 Kungsör 
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Drottninggatan 34 
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0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Antagna av kommunfullmäktige i Arboga 2010-11-25, § 7 
Antagna av kommunfullmäktige i Kungsör 2010-11-22, § 24 
Reviderad av kommunfullmäktige i Arboga 2012-12-20, § 176, 2014-02-20, § 12, 
2017-10-26, § 112, 2018-09-13, § 96, 2019-09-12, § 100 
Reviderad av kommunfullmäktige i Kungsör 2012-12-10, § 130, 2014-02-10, § 15, 
2017-11-13, § 154, 2018-09-17, § 97, 2019-09-16, § 132, 2020-09-14, § 128 
 
 
§ 1 Namn och säte  
Kommunalförbundet benämns Västra Mälardalens Myndighetsförbund och har sitt 
säte i Arboga kommun.  

 
§ 2 Medlemmar 
Medlemmar i Västra Mälardalens Myndighetsförbund är Arboga och Kungsörs kom-
muner. 

 
§ 3 Syfte 
Ändamålet med kommunalförbundet är att genom ett gemensamt ansvar för den verk-
samhet som regleras i 4 § skapa förutsättningar för minskad sårbarhet, ett bättre re-
sursutnyttjande, en starkare kompetensbas och en förbättrad medborgarservice för att 
därigenom skapa bättre förutsättningar för att tillhandahålla en rättssäker, kvalitets-
stark och effektiv verksamhet till förbundsmedlemmarna och kommunmedlemmarna. 
 
§ 4 Förbundets uppgifter 
Kommunalförbundet fullgör kommunernas uppgifter inom miljö- och hälsoskydds-
området samt byggnadsväsendet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras 
av någon nämnd inom dessa områden. 
Förbundets ansvarsområde omfattar kommunernas uppgifter enligt följande lagar med 
förordningar, allmänna råd och lokala stadgar; 
- tillsyn och prövning enligt miljöbalken  
- livsmedelslagen, foder och animaliska biprodukter 
- lag om tobak och liknande produkter 
- lag om tobaksfria nikotinprodukter 
- alkohollagen inom området gällande folköl 
- lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
- strålskyddslagen 
- tillsyn över sprängämnesprekursorer exklusive tillståndsprövning 
- pröva ansökningar om strandskyddsdispens  
- lag om färdigställandeskydd 
- plan och bygglagen vad avser myndighetsutövning utom de delar som avser 

planläggning i kap 2-7 samt rådgivning kring dessa frågor 
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- den prövning och tillsyn inom naturvårdslagstiftningen som ankommer på 
kommunen  

- prövning om medgivande i fastighetsbildningsfrågor enligt 
fastighetsbildningslagen 4 kap 15, 25 och 25a §§ samt överklagande av tillstånds- 
och fastighetsbeslut enl. 15 kap 7 §  

- anläggningslagen enligt 21 §  
- ledningsrättslagen 19 §  
- klimat- och energirådgivning 
Förbundet ska därutöver med uppmärksamhet följa utvecklingen inom verksamhets-
området samt hos medlemskommun och dess organ göra de framställningar som för-
bundet finner påkallade, avge yttranden i ärenden som remitteras till förbundet och 
medverka i kommunernas planering där frågor inom förbundets ansvarsområde 
berörs. 
Förbundsmedlem får överlämna ytterligare uppgifter till förbundet inom de områden 
och i den omfattning som förbundsmedlemmarna överenskommer. 

 
§ 5 Samrådsgrupp 
För hantering av medlemsfrågor som rör förbundet ska medlemmarna i förbundet in-
rätta ett medlemsforum. Medlemsforumet utgörs av kommunstyrelsernas presidium 
och kommuncheferna i medlemskommunerna. 
 
§ 6 Förbundets organisation 
Kommunalförbundet Västra Mälardalens Myndighetsförbund är ett kommunalför-
bund med Direktion. Direktionen kan inom sig inrätta utskott eller tillsätta andra 
beredningsorgan.  
 
§ 7 Förbundsdirektionen  
Direktionen ska bestå av åtta ledamöter och åtta ersättare som ska utses av respektive 
medlems fullmäktigeförsamling enligt följande: 
• Arboga kommun ska utse fyra ledamöter och fyra ersättare 
• Kungsörs kommun ska utse fyra ledamöter och fyra ersättare 
Direktionen väljs för fyra år. Mandattiden räknas från och med den 1 januari året efter 
det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 
Direktionen ska inom sig utse en ordförande och en vice ordförande. Posterna som 
ordförande och vice ordförande ska årsvis rotera mellan medlemskommunernas före-
trädare. Ordförandeposten utses under första året ur kretsen av Kungsörs kommuns 
ledamöter i förbundet och vice ordföranden ur kretsen av Arboga kommuns leda-
möter.  
Bestämmelserna i kommunallagen om valbarhet och sättet att utse ledamöter och 
ersättare ska i övrigt tillämpas när förbundsmedlemmarna förrättar val av direktion. 
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Vid förfall för ledamot tjänstgör ersättare från samma medlemskommun som 
ledamoten. Inför varje mandatperiod bestämmer förbundsmedlemmarna den ordning i 
vilken ersättarna ska inkallas till tjänstgöring i direktionen. 
Direktionens beslut fattas enligt majoritetsbeslut i samtliga ärenden. 
 
§ 8 Revisorer 
För granskning av förbundets verksamhet enligt bestämmelserna i kommunallagen 
och revisionsreglementet ska förbundet ha två revisorer. Kommunfullmäktige i 
respektive medlemskommun utser en revisor. Valet ska föregås av samråd med övriga 
förbundsmedlemmar.  
 
Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i 
direktionen. 
 
§ 9 Insyn och rapportering 
Medlemmarna i förbundet, har genom sina respektive kommunstyrelser rätt till insyn 
i förbundet.  
Direktionen ska varje tertial avlämna verksamhetsrapport till medlemmarna. 
Direktionen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som medlem i 
förbundet efterfrågar. Direktionen svarar också, på eget initiativ, för att informera 
medlemmarna i förbundet om principiella händelser eller andra händelser av större 
vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar. 
 
§ 10 Dialog 
Direktionen ska ha en löpande dialog med medlemskommunerna om frågor som rör 
budget, mål, inriktning, omfattning och kvalitet i verksamheten.  
Direktionen och medlemskommunerna ska träffas för dialogmöten minst två gånger 
per år. Vid dessa möten ska utöver frågor som rör mål, inriktning, omfattning och 
kvalitet sådana frågor som rör dialog och förtroende behandlas. 
 
§ 11 Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av; 
• ledamot i direktionen, 
• medlemskommun i förbundet genom framställan av fullmäktige eller kommun-

styrelsen, 
• organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt, 
• revisorerna,  
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• chefen för förbundets tjänstemannaorganisation. 
 

§ 12 Närvarorätt 
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direk-
tionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 
Vid direktionens sammanträden har även icke tjänstgörande ersättare samt medlems-
kommunernas kommunstyrelseordförande närvaro- och yttranderätt. 
 
§ 13 Kungörelser och tillkännagivanden 
Förbundets anslagstavla finns på Arboga kommuns webbplats. Av rättsäkerhetsskäl 
ska informationen inte återges självständigt på flera webbplatser.  
Anslagstavlan ska innehålla tillkännagivande om protokollsjustering samt kungörel-
ser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan för-
fattning ska meddelas på anslagstavlan. 
I kommunalförbund med förbundsdirektion ska enligt kommunallagen 9 kap 10 § det 
sammanträde vid vilket budgeten fastställs vara offentligt. Sammanträdet ska tillkän-
nages på förbundets anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. 
 
§ 14 Kostnadstäckning 
Kostnaderna för förbundets verksamhet enligt § 4 ska i den mån de inte täcks på 
annat sätt täckas genom bidrag från medlemskommunerna. Bidrag ska erläggas enligt 
den fastställda budgeten med en fjärdedel per kvartal i förskott. Inbetalningen ska 
vara förbundet tillhanda senast den första vardagen i respektive januari, april, juli och 
oktober månader. 
Det kommunala bidraget ska fördelas på respektive medlemskommun enligt följande 
fördelningstal: 
Arboga 60 %  
Kungsör 40 % 
Inför varje ny mandatperiod eller vid omfattande förändring av uppdragets omfatt-
ning, ska fördelningstalen ses över med utgångspunkt från faktorer som över tiden 
kan ha medfört ändrade förutsättningar. Överenskommelse om fördelningstalen för 
den kommande mandatperioden ska fastställas av nyvalda fullmäktige i respektive 
medlemskommun. 
 
§ 15 Fastställelse av taxa 
Förbundsdirektionen tar årligen fram förslag till taxor och beräkningsgrunder för de 
verksamheter som överförts från medlemskommun till förbundet för fastställelse i 
respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. Förslag om taxa ska lämnas från 
förbundet till medlemskommunerna senast 30 september. 
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Förbundet ska för sin verksamhet ha gemensamma taxemodeller och gemensamma 
taxenivåer ska eftersträvas för samtliga i förbundet ingående medlemskommuner om 
inte lagstadgade hinder möter. 
 
§ 16 Lån, borgen m.m. 
Förbundet får inte uppta lån, träffa avtal om finansiell leasing, ingå borgen eller ställa 
annan säkerhet utan samtliga medlemskommuners godkännande. Förbundet får dock 
träffa avtal om operativ leasing av personbilar. 
 
§ 17 Andel i tillgångar och skulder 
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skul-
der i förhållande till medlemskommunens ansvar för kostnadstäckning enligt 14 §. 
Nu angivna fördelningsgrund ska också tillämpas för täckande av brist för det fall för-
bundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av 
förbundets behållna tillgångar som föranleds av förbundets upplösning. 
 
§ 18 Budget och ekonomisk styrning 
Direktionen har att årligen fastställa en budget för förbundet inom den ram som för-
bundsmedlemmarnas kommunfullmäktige enats om och som de angivit före juni 
månads utgång. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin 
under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. 
Direktionens budgetförslag ska hållas tillgängligt för allmänheten i enlighet med vad 
som stadgas i 8 kap. 14 § kommunallagen. 
Direktionen ska fastställa budgeten under oktober månad. 
När budgeten fastställs bestäms storleken på bidragen som förbundsmedlemmarna 
ska erlägga till förbundet enligt grunderna i § 14. 
Innan direktionen fattar beslut om avtal av större vikt eller om större investeringar ska 
samråd ske med förbundsmedlemmarna/kommunstyrelserna. 
Direktionen ska avlämna delårsbokslut över verksamheten till förbundsmedlemmar-
na. 
 
§ 19 Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer 
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i Direktionen 
samt till revisorerna ska bestämmas enligt de ersättningsregler som gäller för förtro-
endevalda i Arboga kommun. 
Ordföranden ska uppbära arvode enligt Arboga kommuns arvodesregler med en 
omfattning av 15 % och för vice ordföranden är uppdragets omfattning 15 %. 
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§ 20 Inträde av ny medlem 
Beslut om ny medlems inträde fattas av respektive kommunfullmäktige i medlems-
kommunerna. Ny medlemskommun har antagits när samtliga fullmäktigebeslut fattats 
samt en ny förbundsordning antagits av samtliga parter. 
 
§ 21 Uppsägning och utträde 
Förbundet är bildat på obestämd tid. En förbundsmedlem äger rätt att utträda ur för-
bundet efter att ha iakttagit en uppsägningstid om tre år räknat från ingången av den 
månad då uppsägningen skedde. 
Om förbundsmedlem begär utträde ska förbundet likvideras. 
 
§ 22 Likvidation och upplösning 
Likvidationen verkställs av Direktionen i egenskap av likvidator. När förbundet trätt i 
likvidation får kallelse till förbundets okända borgenärer sökas av medlem i förbundet 
eller av likvidatorn. 
När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i första hand fördelas 
mellan medlemmarna i förbundet, sådan egendom som inte fördelas mellan med-
lemmarna ska förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på 
annat lämpligt sätt om inte parterna överenskommer om annat. Förbundets verksam-
het får fortsättas om det behövs för en ändamålsenlig avveckling. 
När Direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska Direktionen avge slut-
redovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen 
i dess helhet. Berättelsen ska även innehålla en redovisning för skiftet av behållna 
tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidations-
tiden.  
När likvidationsuppdraget är fullgjort, ska Direktionen besluta om vilken av förbun-
dets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets 
arkiv.  
Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av med-
lemmarna i förbundet. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samt-
liga medlemmar är förbundet upplöst. 
En medlem i förbundet som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som för-
rättats av direktionen, har rätt att väcka talan om detta mot de övriga medlemmar i 
förbundet inom ett år från det slutredovisningen delgavs medlemmen. 
Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om talan 
väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare likvi-
dationsåtgärd, ska likvidationen fortsätta. 
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§ 23 Tvister 
Tvist mellan förbundet och dess medlemmar ska, om överenskommelse ej kan nås på 
annat sätt, slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares 
Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Stockholms Handelskam-
mares Skiljedomsinstitut ska på egen hand utse skiljeman. 
 
§ 24 Ändring av eller tillägg till förbundsordningen 
Ändring eller tillägg till förbundsordningen beslutas av förbundsmedlemmarnas kom-
munfullmäktige. 
Direktionen får väcka fråga om ändring av förbundsordningen hos förbundsmedlem-
marna/kommunstyrelserna. 
Om fråga om ändring av förbundsordningen väcks av en förbundsmedlem/kommun-
styrelse, ska direktionen beredas tillfälle att yttra sig om ändringen. 
 
§ 25 Ikraftträdande 
Denna förbundsordning träder i kraft den 1 november 2022. 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Upphävande av tidigare beslut gällande Motion -  
Webbsända kommunfullmäktigesammanträden 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att upphäva 
tidigare beslut om att införa webbsända kommunfullmäktigesammanträden 
och avslutar ärendet.  

Sammanfattning 
Motionen som föreslog websända kommunfullmäktigemöten ställdes i 
kommunfullmäktige 2012-04-10 § 45 av dåvarande ledamot Annika 
Johansson (C) och det beslutades efter flera utredningar på mötet 2016-01-
11 § 8 att undersöka möjligheterna för detta i samband med öppnandet av en 
ny skola.  
Efter öppnandet av skolan gjordes utredningar om hur detta skulle kunna 
genomföras med tillhörande kostnadsberäkningar vilket resulterade i att 
kommunstyrelsen så småningom beslutade 2019-09-23 att avvakta en 
gemensam upphandling av tjänsten med Arboga kommun. Denna 
upphandling är ännu inte genomförd. I dagsläget finns heller ingen plan på 
att prioritera detta inom kommande års budgetar i Kungsör. Det har nu gått 
tio år sedan den ursprungliga motionen ställdes, varför kommunstyrelsens 
presidium föreslår att nu upphäva bifallsbeslutet och ge nya 
kommunfullmäktigeledamöter möjlighet att möjligen återkomma i frågan 
efter kommande val, om intresset kvarstår. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-08-16 Motion - Webbsända 
kommunfullmäktigesammanträden 
Motion angående webbsända kommunfullmäktigesammanträden 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Centerpartiets gruppledare 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-08-16 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2012/108 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2016-01-11  10 
 
 

Justerandes sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 

Kungsörs KommunTeknik AB, fastighetschefen, Stellan 
Lund, Madelene Ericsson, Jenny Andersson, respektive 
akt 

 

 
§ 8 
Svar på motioner – Webbsända kommunfull-
mäktigesammanträden och Permanent lokal 
för kommunfullmäktiges sammanträden  
(KS 2012/108, KS 2014/373) 
Annika Johansson (C) föreslår i en motion att kommunen ska börja 
sända kommunfullmäktiges sammanträden på webben. 
 
Stellan Lund (M), Madelene Ericsson (C) och Jenny Andersson 
(KD) föreslår i en motion att Ulvesundsskolans aula utreds som 
permanent lokal för kommunfullmäktiges sammanträden. Motio-
närerna föreslår även att en skiss tas fram på en möblering som gör 
att ledamöterna ser varandra. 
 
Båda motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för bered-
ning. 
 
Förslag till svar på motionerna har lämnats av kommunstyrelsens 
förvaltning vid tidigare sammanträden, men återremitterats. Kom-
munchefen konstaterar att inget nytt har framkommit sedan dess 
och kan inte se något skäl att svara annorlunda i något av ärende-
na. Arbete med nya Kung Karls skola har dock kommit längre och 
om allt går som det ska kommer den nya skolan att stå klar hösten 
2017.  
 
Kommunchefen föreslår att ett uppdrag lämnas att utreda kostna-
den för att möjliggöra webbsändningar från kommunfullmäktiges 
sammanträden i nybyggda Kung Karls skola och att den lokalen då 
ska vara fullmäktiges permanenta möteslokal i sambruk med sko-
lans behov av samlingslokal på dagtid. 
 
Till investeringskostnaderna för att möjliggöra webbsändningar 
kommer den personella resurs som måste till. Dessa får budgeteras 
i ett senare skede och behandlas av budgetberedningen. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Annika Johansson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2012-04-10, § 45 
• Motion från Stellan Lund, Madelene Ericsson och Jenny 

Andersson 
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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Kommunfullmäktige 2016-01-11  11 
 
 

Justerandes sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 

Kungsörs KommunTeknik AB, fastighetschefen, Stellan 
Lund, Madelene Ericsson, Jenny Andersson, respektive 
akt 

 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-10, § 26 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2015-11-12  
• Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-14, § 224 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Madelene 

Ericsson (C) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut Kommunfullmäktige ger Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag 

att utreda kostnaden för att möjliggöra webbsändningar från 
kommunfullmäktiges sammanträden i nybyggda Kung Karls skola 
och att den lokalen då ska vara fullmäktiges permanenta mötes-
lokal i sambruk med skolans behov av samlingslokal på dagtid. 

 
 I och med detta förklaras de båda motionerna besvarade. 
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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-09-23  7 
 
 

Justerandes sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 

Akten, kommundirektören 

 

 
§ 133 
Svar på uppdrag – Webbsända kommunfull-
mäktigesammanträden (KS 2012/108, KS 
2014/373) 
Annika Johansson (C) föreslog 2012 i en motion att kommunen 
ska börja sända kommunfullmäktiges sammanträden på webben. 
Vid kommunfullmäktige den 11 januari 2016 beslutades att en 
utredning gällande kostnaden för att möjliggöra webbsändningar 
från kommunfullmäktiges sammanträden i Kung Karls skola skulle 
genomföras.  
 
Utvecklingsenheten redogjorde i juni för tre möjliga alternativ. 
Kommunstyrelsen beslutade att begära en fördjupad utredning 
gällande två av alternativen.  
 
De båda alternativen har många likheter och några skillnader. 
Tekniken är densamma för de båda alternativen. Den stora skillnaden 
mellan alternativen är att Västmanlands Television har personal som 
sköter alla steg i sändningen, inklusive för- och efterarbete. Vid 
användandet av Quick Channel behöver kommunen ha egen personal 
som sköter alla steg. Beräkningarna i utredningen baseras på att varje 
sammanträde kräver sammanlagt 8 timmars arbete.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Utredning Websända KF från Johanna Raland och Therés 

Andersson 2019-08-28 
• Utredning Websända KF från Johanna Raland och Therés 

Andersson 2019-05-27 
• Motion från Annika Johansson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2012-04-10, § 45 
• Motion från Stellan Lund, Madelene Ericsson och Jenny 

Andersson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-10, § 26 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2015-11-12  
• Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-14, § 224 

 
KS överläggning Kommundirektören Claes-Urban Boström meddelar att sedan 

kallelsen skickades ut har möjligheterna att välja leverantör och 
upplägg förändrats. Ännu har heller ingen upphandling 
genomförts, i avvaktan på ställningstagande gällande upplägg.  
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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 

Akten, kommundirektören 

 

  Madelene Fager (C) yrkar på att det är viktigt att genomföra det 
tidigare beslutet, men menar att det kan tjäna på att återremitteras 
för vidare utredning med anledning av ny information. 

 
 Angelica Stigenberg (S) och Roland Jansson (SD) menar att det 

presenterade alternativet är för dyrt i dagsläget.  
 
 Stellan Lund (M) vill se fler alternativ att ta ställning till och vill 

avvakta den lösning Arboga kommer införa.  
 
 Petter Westlund (C) menar att det är viktigt att gå framåt i ärendet 

även om det behöver utredas ytterligare. 
 
 Linda Söder Jonsson (S) menar att oavsett vad som väljs är ett 

tidigare beslut fatta kring en att genomföra en testperiod innan 
fullskaligt införande. 

 
 Mikael Peterson (S) menar att det kan vara mening att titta på 

gemensam samverkan med närliggande kommuner i denna fråga. 
 
 Ordförande Mikael Peterson (S) frågar därefter kommunstyrelsen 

om man kan enas om ett beslut att återremittera till nästa 
kommunstyrelsemöte och finner att så är fallet. 

  
Beslut Kommunstyrelsens återremitterar ärendet till kommundirektören 

för att få information om hur Arbogas nya lösning ser ut och 
eventuella möjligheter att samverka till nästkommande 
kommunstyrelse. 
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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
Respektive akt 

 

 
§ 142 
Information 
Följande informationer lämnades vid sammanträdet: 

 
a) 16.00 - 16.20 Uppföljning näringslivsstrategi, näringslivschef 

Ida-Maria Rydberg.  
 
Information gavs bland annat kring årets positiva resultat i 
näringslivsrankingen och aktuella prioriterade områden. 
 

b) 16.20 - 16.40  Presentation av utvecklingsenheten. 
Utvecklingsstrateg Stefan Leijerdahl, kvalitetsstrateg Sandra 
Persson, miljöstrateg Theres Andersson, näringslivschef Ida-
Maria Rydberg.  
 
Presentation av gruppens gemensamma och individuella 
uppdrag. 
 

c) 16.40 - 17.20 Delårsbokslut, dragningar av ekonomichef Anette 
Gårlin, kommundirektör Claes-Urban Boström, ekonomichefen 
Anette Gårlin, socialchefen Lena Dibbern, barn- och 
utbildningschefen Fredrik Bergh, tekniska chefen tillika VD 
KKTAB Stig Tördahl samt VD KFAB Mats Åkerblom.   
 
Information gavs inför beslutspunkt § 151. 
 

d) Ekonomisk uppföljning, ekonomichef Anette Gårlin.  
 

För närvarande finns ingen nyare prognos än den som lämnats i 
delårsbokslut per den 31 augusti.  

 
e) WEB-sända fullmäktige, aktuell status, kommundirektör Claes-

Urban Boström. 
 

Avrapportering sker gällande eventuell möjlighet att jobba 
tillsammans i Kungsör, Arboga och Köping. Västra Mälardalens 
Kommunalförbund har fått i uppdrag att upphandling ska ske 
med möjlighet för Kungsör att kunna avropa möjligheten att 
sända fullmäktige i framtiden. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Justerandes sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
Respektive akt 

 

f) VAFAB miljö, information från medlemsråd, kommunalråd 
Mikael Peterson 
 
Ytterligare medlemsråd kommer gällande godkännande av 
taxorna som ännu ej är beslutade i flera av 
medlemskommunerna. Direktionen har sedan möte 29 
november.  
 

Beslut   Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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Vår handläggare 
sara.jonsson@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Verksamhetsrapport januari-april 2022 - Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund, VMMF 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar rapporten och överlämnar den till 
Kommunfullmäktige för kännedom.  

Sammanfattning 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inkommit med en 
delårsuppföljning per den 30 april 2022. Förbundet har nio mål, varav åtta 
verksamhetsmål och ett finansiellt mål. Samtliga förväntas uppnås vid årets 
slut, förutom ett som endast delvis uppnås.  
Inga ekonomiska budgetavvikelser rapporteras. Prognosen visar ett positivt 
resultat med 89 tkr vilket motsvarar 1 procent av kommunbidraget. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
VMMF 2022-05-25 § 48 Verksamhetsrapport januari-april 2022 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

Skickas till 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
 

 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-06-03 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/289 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
  

Organisationsnr 
212000-2056 
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Godkänd av förbundsdirektionen den 25 maj 2022, § 48 
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1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
1.1 Uppdrag och syfte 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) är ett 
kommunalförbund för Arboga och Kungsörs kommuner som bildades 
den 1 januari 2011. Förbundets uppgifter är att fullgöra kommunernas 
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt byggnadsväsendet. 
Förbundet ansvarar också för kommunernas energirådgivning.  
 
Uppdraget är formulerat i ett reglemente och en förbundsordning som 
innebär myndighetsutövning inom miljöbalken, livsmedelslagen, 
strålskyddslagen, tobak och liknande produkter, alkohollagen (folköl), 
lagen om sprängämnesprekursorer, tillsyn enligt lagen om receptfria 
läkemedel samt myndighetsutövning inom plan- och bygglagen (utom de 
delar som avser planläggning). 
 
1.2 Organisation 
Förbundet har en förbundsdirektion med fyra ordinarie ledamöter och 
fyra ersättare från Arboga respektive Kungsörs kommun. Till förbundet 
hör en tjänstemannaorganisation bestående av 20 personer som leds av en 
förbundschef. Inom organisationen finns två enheter, bygglovenheten och 
miljö- och hälsoskyddsenheten som leds av två enhetssamordnare. En 
central administration stöttar enheterna och förbundsdirektionen.  
 

1.3 Kännetecken 
Förbundet vill att förbundets verksamhet ska kännetecknas av: 
 
 bra bemötande 
 god service och tillgänglighet 
 effektiv, korrekt, professionell och rättssäker handläggning 
 att vi är kunniga inom vårt ansvarsområde 
 information och rådgivning som alla kan förstå 
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2 Verksamheten januari–april 2022 
2.1 Förbundsdirektionen 
Förbundsdirektionen har haft tre sammanträden. Ett sammanträde 
ställdes in på grund av för få ärenden.  
 
Dialog med medlemskommunerna 
Ett dialogmöte med medlemskommunerna genomfördes under april för 
att diskutera ekonomi och läget i verksamheten.  
 
2.2 Förbundskontoret 
Personal 
Förbundet har 20 åa (årsarbetskrafter) som är tillsvidareanställda. På 
miljö- och hälsoskyddsenheten finns tre extra resurser anställda för att 
klara av vakanser och långtidssjukskrivningar.  

Förbundet har successivt återgått till mer normal verksamhet efter två år 
med covid-19. Tillsynsbesök genomförs till största delen på plats. Vissa 
möten genomförs fortsättningsvis även digitalt. Personalen har fortsatt 
möjlighet att arbeta på distans. 
 
Trängseltillsyn 
Förbundet har haft ansvaret för den så kallade ”trängseltillsynen” för att 
förhindra smitta av covid-19 på restauranger och serveringsställen. Den 
tillfälliga lagen gällde mellan den 8 januari 2021 och den 31 mars 2022. För 
2022 har ett statligt bidrag erhållits på totalt 46 tkr. 
 
Digitalisering 
Förbundet har jobbat aktivt med digitaliseringsprocessen och e--tjänsten 
Minut Bygg har lanserats. E-tjänsten digitaliserar all kommunikation och 
hantering av ärenden och återkoppling sker automatiskt och ger löpande 
information i det pågående ärendet. Av de bygglovansökningar som har 
inkommit under perioden har cirka 40% inkommit via e-tjänsten. 
Handläggarstöd i form av visuell styrning är under införande.  
 
I april lanserades ytterligare e-tjänster Minut Miljö inom miljö- och 
hälsoskydd. E-tjänsten inom livsmedel är den som är mest nyttjad. 
 
Kvalitetsarbete och servicemätningar 
Förbundet deltar genom medlemskommunerna i SBA NKI och Svenskt 
Näringslivs företagsundersökningar. I den senaste SBA-undersökningen 
nådde förbundets samtliga verksamheter i båda medlemskommunerna ett 
högt och mycket högt NKI (nöjd kund index). 
 
Brottsförebyggande samverkansarbete 
För att stävja osund konkurrens inom verksamhetsområdet så samarbetar 
förbundet med medlemskommunernas säkerhetssamordnare och 
Polismyndigheten. Ett par gemensamma tillsynsbesök har genomförts 
inom miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel.   
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2.3 Bygglov 
Bygglovenhetens arbete har främst varit inriktat på handläggning av de 
ansökningar/anmälningar som inkommit. Totalt har 122 nya 
bygglovärenden startats under året. Volymen ligger något lägre än 2021 
men på samma nivå som 2020. Handläggningstiderna har klarats bra.  
 

 
 
Antalet små ärenden som tillbyggnader, inglasningar med mera har 
dominerat. 68% av ärendena har initierats av privatpersoner och 32% av 
företag/organisationer/föreningar. De större bygglovärenden som har 
handlagts är två industribyggnader.  
 
De bygglov som har beviljats under perioden har resulterat i att det 
tillkommit sju nya bostäder i Arboga (varav ett fritidshus) och fem nya 
bostäder i Kungsör (varav två fritidshus).  
 
Antal beviljade bygglov och antal bostäder januari-april 2022 

 
 
  

Totalt 
Typ av bostad Antal bygglov Antal bostäder Antal bygglov Antal bostäder Antal bostäder
Flerbostadshus (lägenheter)
Radhus/Parhus
Småhus (villor) 5 5 3 3 8
Fritidshus 1 1 2 2 3
Ombyggnationer till bostäder 1 1 1
Totalt 7 7 5 5 12

Arboga Kungsör
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2.4 Miljö- och hälsoskydd 
Arbetet med den planerade tillsynen pågår och 24% har genomförts.  
Tillsynen har till största delen genomförts på plats.  
 

 
 
Antalet anmälningar och ansökningar inom miljö- och hälsoskydd har 
legat på jämförlig nivå som tidigare år och totalt har 457 nya ärenden 
startats. Under årets första månader startas många nya ärenden då 
årsrapporter och miljörapporter inkommer från olika verksamheter.  
 
Tabellen nedan visar påbörjade miljö- och hälsoskyddsärenden januari-april 
med en jämförelse 2021 och 2022 

 
  

Ärendetyp 2021-04-30 2021-12-31 2022-04-30
Allmänna ärenden 17 2 3
Avlopp 118 294 49
Cistern 0 2 0
Köldmedia 73 83 65
Hälsoskydd 56 192 75
Livsmedel 64 508 96
Kemiska produkter 0 18 0
Miljöskydd/förorenad mark 123 319 125
Naturvård/strandskydd 18 42 13
Renhållning/avfall 7 15 3
Tobak 11 59 14
Värmepump 13 31 14
Summa 500 1565 457

Antal nya ärenden miljö- och hälsoskydd
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2.5 Energi- och klimatrådgivning 
Köping, Arboga, Kungsör och Fagersta kommuner samverkar kring 
energi- och klimatrådgivningen (EKR) och finansieras av statligt bidrag. 
Rådgivningen sköts av Energikontoret i Eskilstuna. 
 
Totalt har 20 energirådgivningar genomförts under perioden via telefon, 
e-post och personligt möte.  Rådgivningarna har främst gällt solceller, 
värmesystem och hög elförbrukning. Av dem som kontaktade 
energirådgivningen var majoriteten privatpersoner. 
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3 Förbundets mål 
För 2022 har direktionen beslutat om nio mål, åtta verksamhetsmål och ett 
finansiellt mål. Nedan redovisas målen samt i vilken omfattning de är 
uppfyllda den 30 april 2022. Figurerna nedan visar en prognos och om hur 
målen bedöms uppfyllas vid årets slut.   
 
 Målet bedöms att uppfyllas år 2022 
 
 Målet bedöms att delvis uppfyllas år 2022 
 
 Målet bedöms att inte uppfyllas år 2022 
 
Personal 

 
Mätningar 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2022 

Utfall  
2022-04-30 

Prognos 
2022 

Mål 1 
  

Total sjukfrånvaro i % av arbetstiden  3% 7,4% 6% 10%  

  
Målets syfte: Syftet med målet gällande personal är att förbundet ska arbeta för att vara en bra arbetsgivare med 
bra arbetsmiljö och att medarbetarna mår bra, är friska och trivs på arbetet. 

Kommentar till mål 1: Långtidsfrånvaron ökade under 2021. Korttidsfrånvaron är relativt låg. 
Rehabiliteringsåtgärder för långtidssjukskrivna pågår. Förbundet är litet med få anställda och ett par 
långtidssjukskrivningar påverkar den totala sjukfrånvaron.  
Målet bedöms delvis uppfyllas. 

 
Miljö- och hälsoskydd 

 
Mätningar 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2022 

Utfall  
2022-04-30 

Prognos 
2022 

Mål 2                        
    

Fastställd tillsynsplan har uppfyllts 72% 83% 100% 24%  

  
Målets syfte: Syftet med målet är att den tillsynsplan/kontrollplan som förbundet årligen fastställer för miljö- och 
hälsoskyddsområdet ska följas. Den planerade tillsynen och kontrollen är en väsentlig del av förbundets uppdrag. 

Kommentar till mål 2: Målet bedöms uppfyllas. 

 
Mätningar 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2022 

Utfall  
2022-04-30 

Prognos 
2022 

Mål 3    
   

Miljö- och hälsoskyddsenhetens 
inkomna ansökningar/anmälningar och 
registreringar förgranskas inom två 
veckor. 

- - 95% 96%  

  

Målets syfte: Förbundet ska verka för god service och snabb handläggning av ärenden. Tidig granskning för att 
avgöra om inlämnade handlingar är kompletta, och att handläggning kan påbörjas, har betydelse för 
handläggningstiden. I de fall ett ärende behöver kompletteras ska anmälaren/sökanden snabbt få återkoppling 
om det. Att mäta detta mål är ett sätt att arbeta för god service och snabb handläggning.  
Mätningen omfattar ärenden inom miljöskydd, naturvård, hälsoskydd, livsmedel, folköl, tobak och receptfria 
läkemedel, där en bekräftelse eller ett beslut ska meddelas. 
Kommentar till mål 3: Målet bedöms uppfyllas. 
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Bygglov 
 
Mätningar 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2022 

Utfall  
2022-04-30 

Prognos 
2022 

Mål 4 
   

Bygglovenhetens inkomna lov- och 
anmälningsärenden förgranskas inom 
två veckor. 

99% 99% 95% 100%  

 

Målets syfte: Förbundet ska verka för god service och snabb handläggning av lov-och anmälningsärenden och att 
granskning görs tidigt i ett ärende då det har betydelse för handläggningstiden. I de fall ett ärende behöver 
kompletteras ska den sökande snabbt få beslut om detta. Att mäta detta mål är ett sätt att bidra till att 
lagstiftningens krav på handläggningstider uppfylls. 
Kommentar till mål 4: Målet bedöms uppfyllas. 

 
Mätningar 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2022 

Utfall 
2022-04-30 

Prognos 
2022 

Mål 5 
   

Bygglovenhetens inkomna 
tillsynsärenden behandlas inom tre 
veckor med informationsbrev.  

99% 100% 85% 100%  

  

Målets syfte: Syftet med målet är att mäta effektiviteten vid behandling av tillsynsärenden. Målet anger en 
ambitionsnivå inom vilken tid som tillsynsärenden bör behandlas. Mätningen omfattar inkomna tillsynsärenden 
(klagomål) gällande oanmäld installation, oanmäld ändring, olovlig byggnation och tomt som är ovårdad eller 
påverkar trafiksäkerhet.  

Kommentar till mål 6: Målet bedöms uppfyllas. 

 
Mätningar 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2022 

Utfall  
2022-04-30 

Prognos 
2022 

Mål 6 
   

Lovärenden äldre än fem år ska 
avslutas. 

25% 51% 75% 60%  

  
Målets syfte: Det långsiktiga målet är att förbundet år 2023 har avslutat alla lovärenden som är äldre än fem år. 
Målet anger ambitionen i takten på det arbetet. 

Kommentar till mål 7: Målet bedöms uppfyllas.  

 
Serviceundersökning av förbundets kännetecken 

 
Mätningar 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2022 

Utfall  
2022-04-30 

Prognos 
2022 

Mål 7 
   

Nöjdhetsgrad förbundets enkät. 4,2 4,2 3,9 4,4* 
   

Målets syfte: Syftet med målet är att följa upp hur förbundet lever upp till sina kännetecken. Mätning görs genom 
egen enkätundersökning som skickas ut via e-post efter att ett ärende har handlagts. Målgruppen är 
privatpersoner, organisationer och företag som fått tillsyn/kontroll eller ansökt/anmält något inom bygg-, eller 
miljö- och hälsoskyddsområdet. 
Kommentar till mål 7:  
*Mätning genomförs under sex månaden. Resultat efter en månadsmätning visar utfall på en nöjdhetsgrad 4,4 av 
5,0 möjliga. Målet bedöms uppfyllas.  
 

 

 

Sida 45 (153)



 
 

12 
 

Digitalisering 
 
Mätningar 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2022 

Utfall  
2022-04-30 

Prognos 
2022 

Mål 8 
   

Nyttjandegrad av e-tjänst för lov- och 
anmälningsärenden (bygglov) 

- - 25% 40% 

  
Målets syfte: Möjligheten att ansökan om bygglov via e-tjänst kommer att vara klar till 2022. Marknadsföring för 
att få så många som möjligt att använda e-tjänsterna planeras. Syftet med målet är att följa upp i vilken grad de 
digitala tjänsterna används och kunna vidta åtgärder vid behov. 
Kommentar till mål 7: E-tjänsten lanserades mars 2022. Målet bedöms uppfyllas. 
 

 
God ekonomisk hushållning 

 
Mätningar 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2022 

Utfall  
2022-04-30 

Prognos 
2022 

Mål 9 
   

Verksamhetens 
självfinansieringsgrad 

44% 46% 44%   

  
Målets syfte: Finansieringen av förbundets verksamhet är en väsentlig faktor och att följa i vilken omfattning 
förbundets verksamhet finansieras med avgifter är ett mått som är viktigt att följa. Syftet med målet är ett sätt att 
mäta ambitionsnivån för vilken självfinansieringsgrad som ska vara uppfyllt 2022. 
Kommentar till mål 9: Prognos görs att förbundet redovisar ett positivt resultat 2022. Målet bedöms uppfyllas. 
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4 Ekonomisk redovisning  
4.1 Prognos 2022 
Helårsprognosen för förbundet bedöms bli ett positivt resultat på 89 tkr 
vilket motsvarar budgeterat resultat på 1 % av kommunbidraget. 
 
Kostnader 
Kostnaderna bedöms följa budget.  
 
Intäkter 
Intäkterna bedöms följa budget. Dock finns det viss osäkerhet kring hur 
konjunktur och omvärld kommer att påverka de ekonomiska 
förutsättningarna för privatpersoner och företag framöver. Något som kan 
komma att påverka byggandet och bygglovintäkterna. 
 
Investeringar 
Kostnader för planerade investeringar bedöms ligga i nivå med budget. 
Investeringarna görs med eget kapital. 
 
Likviditet 
Förbundets likviditet bedöms som god. Medlemskommunerna betalar in 
bidrag i förskott varje kvartal till förbundets bankkonto. Kassa och bank 
uppgår den 30 april 2022 till 3 388 tkr. Någon kredit har inte nyttjats.  
 
I diagrammet nedan redovisas likviditetsförändringar i jämförelse med april 2021 och 
2022. 
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4.2 Drift- och investeringsredovisning 2022-04-30 
 

 
 
 

 

Belopp i tkr Budget Utfall Utfall Avvikelse Prognos Avvikelse
2022 2021-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022 2022

Direktion inkl revision 578 100 102 476 578 0
Central administration* 1 226 454 494 732 1 226 0
Bygglov* 2 211 416 1 092 1 118 2 211 0
Miljö och hälsoskydd* 4 849 2 719 1 589 3 259 4 849 0
VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER 8 863 3 689 3 277 5 586 8 863 0

Driftbidrag 8 863 4 341 4 548 4 315 8 863 0
VERKSAMHETENS RESULTAT 0 652 1 271 -1 271 0 0

0
FINANS NETTOKOSTNADER 89 0 21 -68 89 0

PROGNOS RESULTAT 89 652 1 250 -1 202 89 0

DRIFT- OCH FINANSREDOVISNING

*Interna OH-kostnader är med i redovisningen ovan

Belopp i tkr Budget Utfall Avvikelse Prognos Avvikelse
2022 2022-04-30 2022-04-30 2022 2022

Central administration
E-arkiv miljö- och bygg 300 0 300 300 0
Summa central administration 300 0 300 300 0

Bygglov
Bygg ÄHS, e-tjänst, direktark 588 471 117 588 0
Summa bygglov 588 471 117 588 0

Miljö- och hälsoskydd
Miljö e-tjänster 1 48 20 28 48 0
Miljö e-tjänster 2 50 0 50 50 0
Miljö direktarkivering 60 0 60 60 0
Summa miljö- och hälsoskydd 158 20 138 158 0

SUMMA investeringar 1 046 492 554 1 046 0

INVESTERINGSREDOVISNING
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VÄSTRA MÄLARDALENS 
MYNDIGHETSFÖRBUND 
~"-'~~ 
Förbundsdirektion 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2022-05-25 Blad 5 

§ 48 Dnr 9/2022-042 

Verksamhetsrapport januari-april 2022 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner verksamhetsrapport 
för perioden 1 januari till 30 april 2022. 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Verksamhetsrapport den 9 maj 2022 

Sammanfattning 
Från förbundskontoret finns förslag på verksamhetsrapport för perioden 1 
januari till 30 april 2022. 

Slc.icl::o.s +i\\ 
~edleW\s'corv"\muner-ro. 
Atf·o, 

Or~sign Justerandes sign. 

~ 

Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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§ 45 Återtagande av krisberedskap från Västra 
Mälardalens kommunalförbund 
Diarienummer: KS 2022/356 

Beslut 
· Köpings kommun återtar krisbereskapsverksamheten från Västra 

Mälardalens Kommunalförbund, från och med den 1 januari 2023. 
· Överenskommelsen mellan Västra Mälardalens Kommunalförbund, 

Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun gällande 
verksamhetsområdet krisberedskap sägs upp och upphör att gälla per den 
31 december 2022.  

Ärendebeskrivning 
2008 flyttades verksamhetsområdet krisberedskap över till Västra Mälardalens 
Kommunalförbund (VMKF) via en överenskommelse mellan Västra Mälardalens 
kommunalförbund, Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun. 
Verksamhetsområdet innefattar två heltidstjänster där Köpings kommun 
finansierar en heltidstjänst.  

Krisberedskapssamordnaren har till uppgift att övergripande driva och samordna 
krisberedskapsfrågorna i respektive medlemskommun och mellan dessa 
kommuner. 

I Köpings kommun pågår nu ett arbete med att etablera en säkerhetsavdelning. 
Kommunen behöver stärka upp och minska sårbarheten i arbetet med 
säkerhetsfrågor och ser därför fördelar att samla kris- och säkerhet i kommunens 
egen organisation för att kunna utveckla dessa aktuella frågor lokalt. Samverkan 
med övriga kommuner kommer att ske fortsättningsvis men i andra former. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-04-19 
Överenskommelse krisberedskap 
Protokollsutdrag KS 2022-05-19 §75 
  

Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Mötesdatum 
2022-05-30 

Mötets diarienummer 
KS 2022/115 
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Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Mötesdatum 
2022-05-30 

Sida 
2 (2) 

Mötets diarienummer 
KS 2022/115 

 

Justerarnas signaturer   
   

 

Förslag till beslut 
· Köpings kommun återtar krisbereskapsverksamheten från Västra 

Mälardalens Kommunalförbund, från och med den 1 januari 2023. 
· Överenskommelsen mellan Västra Mälardalens Kommunalförbund, 

Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun gällande 
verksamhetsområdet krisberedskap sägs upp och upphör att gälla per den 
31 december 2022.  

Yttranden 
Annika Duan (S), kommunstyrelsens ordförande, yttrar sig i ärendet.  

Yrkanden 
Annika Duan (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsordning 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt och finner att kommunfullmäktige 
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kopia till 
Västra Mälardalens Kommunalförbund 
Arboga kommun 
Kungsörs kommun 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Översyn av Västra Mälardalens 
kommunalförbund, VMKF 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om följande åtgärder som en konsekvens av de 
utredningar som genomförts avseende översyn av Västra Mälardalens 
Kommunalförbund: 

• Processkartläggningar ska färdigställas inom specialistavdelningen 
som sedan redovisas i direktionen 

• Förbundet utökas med Surahammar som ”fullvärdig” medlem och 
därmed blir medlemskommunerna med på samma villkor 

• Fyra områden blir obligatoriskt deltagande för kommunerna som är 
IT, Lön och pension, upphandling samt e-arkiv 

• Krisberedskap och säkerhet är en frivillig verksamhet tillsammans 
med arkiv, bostadsanpassning och parkeringstillstånd 

• Nuvarande verksamhet skanning utgår från förbundets verksamhet  
• VMKF bedrivs fortsatt som associationsformen kommunalförbund  
• Förbundsordningen revideras med förändrat antal ledamöter i 

direktionen, att antal år som ordförandekommun ändras till 
mandatperiod dvs 4 år samt att ordförandeskapet utökas med 
Surahammars kommun och roterar mellan KAKS-kommunerna 

• Fördelningstalen som är en bilaga till förbundsordningen revideras 
med särskilda kostnadsmodeller och att budget 2023 och framåt 
uppdateras med nya prissättningar av vad som framgår i ”översynen 
av grunduppdrag” 

• VMKF´s förbundschef och KAKS kommunchefer ges i uppdrag att 
komma med förslag på hur VMKF ska knytas närmare kommunerna 
och deras målsättningar 

• VMKF får i uppdrag att göra en översyn av förbundets styrdokument  
• Ge förbundsordförande i uppdrag att ta fram en instruktion för 

förbundschef kopplat till grunduppdrag och förbundsordning  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-08-02 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2020/203 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-08-02 
Ert datum 
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Diarienummer 
KS 2020/203 
Er beteckning 
 

 

• Tydliggöra och verkställa den ”centrala ledningsgruppen” 
• VMKF ska knyta sina mål och sin kvalitet närmare visionen och på 

så vis lever visionen om det självklara valet och att överträffa 
medlemskommunernas förväntningar 

• Dialogen/kommunikationen ska fortsatt utvecklas genom att en 
kommunikationsplan tas fram 

• VMKF fortsätter erfarenhetsutbytet med Soltak AB och Göliska IT 
kopplat till gemensamma utvecklingsområden och utmaningar.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 31 maj 2021 gällande VMKF att se över 
samordningen av processer, grunduppdraget för respektive tjänst, roller, 
ansvar och mandat för direktionen och tjänstemannaledningen.  
Områdena avser förbundets uppdrag, ledning och styrning, tjänster, kvalitet 
och service och för samtliga områden förväntas det att ske en skyndsam 
utveckling av hos VMKF. För direktionen i förbundet har det nu redovisats 
en slutrapport för samtliga områden. Ärendet beslutas i respektive 
medlemskommun.  
En delrapport redovisades för kommunstyrelsen i mars avseende 
associationsformer.  
 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-08-02 Översyn av Västra Mälardalens 
kommunalförbund, VMKF 
Slutrapportering VMKF  
KS 2021-05-31 § 124 Översyn av Västra Mälardalens kommunalförbund 
KF 2021-06-14 § 115 Översyn av Västra Mälardalens kommunalförbund 
Delrapportering om utredning och associationsformerna 
KS 2022-03-28 § 60 Översyn av Västra Mälardalens kommunalförbund - 
delrapport 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Medlemskommunerna  
VMKF 
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§ 60 Översyn av Västra Mälardalens 
kommunalförbund - delrapport 
Diarienummer KS 2020/203 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar delrapporteringen av översynen och ställer sig 
bakom kommundirektörernas slutsatser hittills. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 31 maj 2021 § 124 gällande VMKF att se över 
samordningen av processer, grunduppdraget för respektive tjänst, roller, 
ansvar och mandat för direktionen och tjänstemannaledningen. Uppdrag 
gavs att utreda möjliga associationsformer såsom avtalssamverkan, 
bolagsform, förbund alternativt gemensam nämnd. Det ska fastställas om 
det är möjligt att vara med i delar av Västra Mälardalens 
Kommunalförbunds verksamhet och vilka regler som då gäller eller om 
deltagandet endast gäller för hela verksamheten. Delrapportering har nu 
inkommit till direktionen och kommundirektörerna i medlemskommunerna 
Kungsör, Arboga, Köping och Surahammar har i dialog med jurist från 
SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, i sin utredning kommit fram till att 
föreslå att VMKF även i fortsättningen bedrivs i formen av ett 
kommunalförbund. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-16  
Översyn av Västra Mälardalens kommunalförbund, VMKF med delrapport 
och tjänsteskrivelser till direktionen februari 2022. 

Skickas till 
Medlemskommunerna 
VMKF 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-03-28 
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Vår handläggare 
sara.jonsson@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Budget 2023 - Västra Mälardalens 
överförmyndarnämnd 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har noterat budgetäskandet om 48 tkr från Västra 
Mälardalens överförmyndarnämnd och kommer att beakta äskandet 
tillsammans med övriga behov i kommunstyrelsens förslag till budget 2023. 

Sammanfattning 
Den gemensamma nämnden Västra Mälardalens överförmyndarnämnd 
äskar om en utökning av sin budgetram med totalt 400 tkr, enligt en 
inkommen tjänsteskrivelse. Kungsörs kommuns andel av ramökningen 
skulle i så fall motsvara 48 tkr. Enligt tjänsteskrivelsen behövs pengarna för 
att implementera digitala tjänster som ämnar höja kvaliteten och förbättra 
servicen. 
Budgetberedningen i Kungsörs kommun behöver förvissa sig om hur de 
övriga kommunmedlemmarna i den gemensamma nämnden ställer sig till 
äskandet. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Budgetförslag 2023 (2024-2025) 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

Skickas till 
Västra Mälardalens överförmyndarnämnd 
Controller Margareta Larsson 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-07-12 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/180 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
  

Organisationsnr 
212000-2056 
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Tjänsteskrivelse 1 (1)   
2022-03-15     

 Lorenzo Diaz Zamora, Enhetschef 
0221-253 76 
lorenzo.diazzamora@koping.se 

  

    
  

 

Kommunledningsförvaltningen   

Köpings kommun Telefon Besöksadress E-post och webb 
731 85 Köping 0221-250 00 Rådhuset 

Stora Torget 
kommunledning@koping.se 
www.koping.se 
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Budgetförslag 2023 (2024 – 2025) 

Förslag till beslut 
Att Kungsörs kommun antar budget och ramförändring 2023 (2024 – 2025). För 
Kungsörs kommuns del avser ramförändringen 48 tkr. 

Ärendebeskrivning 
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd är en kommunal tillsynsmyndighet och 
arbetar för att samhällets mest utsatta inte ska missgynnas ekonomiskt och rättsligt. 
Nämndens uppdrag är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. 
Överförmyndarnämnden har också i uppdrag att utreda behovet av ställföreträdare. 
Utöver det ska nämnden rekrytera och utbilda ställföreträdare. 

Digitaliseringen är ett globalt fenomen och påverkar i stort sett alla delar av vårt 
samhälle. Det medför stora möjligheter, men också risker. Digitalisering kommer att 
vara en viktig fråga för att behålla och höja kvaliteten samt servicen i verksamheten. 
Den kommer också att vara en viktig fråga för att öka kostnadseffektiviteten och nå 
framgång i arbetet med nämndens mål. Samhällets förväntningar på att leverera enkla 
och smidiga lösningar ökar. För att följa den rådande utvecklingen kring digitalisering 
behöver nämnden använda och implementera digitala tjänster.  

För att nämnden ska kunna fullgöra sitt uppdrag och följa utvecklingen avseende 
digitalisering behöver nämnden utöka sin ram med 400 tkr. För Kungsörs kommuns 
del avser ramförändringen 48 tkr. 

Beslutsunderlag 
- Budgetförslag 2023 (2024 – 2025) 
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(TKR) 1 

DRIFTBUDGETEN PER VERKSAMHETSOMRÅDE 
OCH KOMMUN (TKR) 1 

Föreslagen ramförändring för Arboga 3 

Föreslagen ramförändring för Hallstahammar 3 

Föreslagen ramförändring för Kungsör 3 

Föreslagen ramförändring för Köping 3 

Föreslagen ramförändring för Surahammar 3 

Bakgrund till föreslagen ramförändring 3 

 

 

© Köpings kommun 

Underlag budgetberedning 2022 

 

Sida 88 (153)



1 

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd är en samverkansorganisation för 

överförmyndarverksamheten i kommunerna Arboga, Hallstahammar, Kungsör, 

Köping och Surahammar. Överförmyndarnämnden är en kommunal 

tillsynsmyndighet och arbetar för att samhällets mest utsatta inte ska drabbas av 

ekonomisk och rättslig förlust. Nämndens uppdrag är att utöva tillsyn över 

förmyndare, gode män och förvaltare. Nämnden har också i uppdrag att utreda 

behovet av ställföreträdare. Utöver det ska nämnden rekrytera och utbilda 

ställföreträdare. 

 

DRIFTBUDGETEN PER VERKSAMHETSOMRÅDE (TKR) 

Verksamhet Utfall 

2021 

Budget 

2022 

Förslag 

2023 

Förändring jfr  

budget 2022 

2023 2024 2025 

Överförmyndarnämnd 113 190 193    

Överförmyndarkansli  5 691 6 353 7 425 400 400 400 

Arvoden ställföreträdare 3 849 4 782 4 200     

Summa 9 653 11 325 11 818 400  400 400 

DRIFTBUDGETEN PER VERKSAMHETSOMRÅDE OCH 
KOMMUN (TKR) 

Arboga 

Verksamhet 

Utfall 

2021 

Budget 

2022 

Förslag 

2023 

Förändring jfr med budget 2022 

2023 2024 2025 

Överförmyndarnämnd 19% 21 36 36    

Överförmyndarkansli 19% 1 081 1 207 1 394 76 76 76 

Arvoden ställföreträdare 579 535 424    

Summa 1 681 1 778 1 854 76 76 76 
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Hallstahammar 

Verksamhet 

Utfall 

2021 

Budget 

2022 

Förslag 

2023 

Justering jfr med budget 2022 

2023 2024 2025 

Överförmyndarnämnd 21% 24 40 40    

Överförmyndarkansli 21% 1 195 1 334 1 540 84 84 84 

Arvoden ställföreträdare 978 1 526 1 404    

Summa 2 197 2 900  2 984 84 84 84 

 

Kungsör 

Verksamhet 

Utfall 

2021 

Budget 

2022 

Förslag 

2023 

Justering jfr budget 2022 

2023 2024 2025 

Överförmyndarnämnd 12% 14 23 23    

Överförmyndarkansli 12% 683 762 880 48 48 48 

Arvoden ställföreträdare 321 483 413    

Summa 1 018 1 268 1 316 48 48 48 

 

Köping  

Verksamhet 

Utfall 

2021 

Budget 

2022 

Förslag 

2023 

Justering jfr med budget 2022 

2023 2024 2025 

Överförmyndarnämnd 35% 39 66 69    

Överförmyndarkansli 35% 1 992 2 224 2 657 140 140 140 

Arvoden ställföreträdare 1 539 1 469 1 266    

Summa 3 570 3 759 3 992 140 140 140 

 

Surahammar 

Verksamhet  

Utfall 

2021 

Budget 

2022 

Förslag 

2023 

Justering jfr med budget 2022 

2023 2024 2025 

Överförmyndarnämnd 13% 15 25 25    

Överförmyndarkansli 13% 740 826 954 52 52 52 

Arvoden ställföreträdare 432 769 693    

Summa 1 187 1 620 1 672 52 52 52 
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Föreslagen ramförändring för Arboga 

Verksamhet Kommentar 2023 2024 2025 

Digitalisering Digitala tjänster +76 +76 +76 

Summa  +76 +76 +76 

Föreslagen ramförändring för Hallstahammar 

Verksamhet Kommentar 2023 2024 2025 

Digitalisering Digitala tjänster +84 +84 +84 

Summa  +84 +84 +84 

Föreslagen ramförändring för Kungsör 

Verksamhet Kommentar 2023 2024 2025 

Digitalisering Digitala tjänster +48 +48 +48 

Summa  +48 +48 +48 

Föreslagen ramförändring för Köping 

Verksamhet Kommentar 2023 2024 2025 

Digitalisering Digitala tjänster +140 +140 +140 

Summa  +140 +140 +140 

Föreslagen ramförändring för Surahammar 

Verksamhet Kommentar 2023 2024 2025 

Digitalisering Digitala tjänster +52 +52 +52 

Summa  +52 +52 +52 

Bakgrund till föreslagen ramförändring 
Digitaliseringen är ett globalt fenomen och påverkar i stort sett alla delar av vårt 

samhälle. Det medför stora möjligheter, men också risker. Digitalisering kommer att 

vara en viktig fråga för att behålla och höja kvaliteten samt servicen i verksamheten. 

Den kommer också att vara en viktig fråga för att öka kostnadseffektiviteten och nå 

framgång i arbetet med nämndens mål. Samhällets förväntningar på att leverera enkla 

och smidiga lösningar ökar. För att följa den rådande utvecklingen kring digitalisering 

behöver nämnden använda och implementera digitala tjänster. För att nämnden ska 
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kunna fullgöra sitt uppdrag och följa utvecklingen avseende digitalisering behöver 

nämnden utöka sin ram. 
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claes-urban.bostrom@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 
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Kommunstyrelsen 

Granskning av styrning och ledning av 
informationssäkerhetsarbete 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen att antar svaret som sitt eget 

Sammanfattning 
Revisionen har genomfört en revision och granskning av Kungsörs 
kommuns informationssäkerhetsarbete. Man har funnit brister och förslag 
till åtgärder enligt revisionen och det då utan hänsyn till kommunens 
ekonomi eller övriga behov och prioriteringar. 
Just nu tittar vi på en gemensam lösning mellan Kungsör, Arboga, 
Surahammar och VMKF för att förbättra situationen något. 

Beslutsunderlag 
PM Informationssäkerhet Kungsör 
Granskning av styrning och ledning av informationssäkerhetsarbete 
KSF tjänsteskrivelse 
Granskning av styrning och ledning av informationssäkerhetsarbete 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 
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Ärendebeskrivning 
 
KPMG har av Kungsörs kommuns revisorer fått i uppdrag att granska att 
kommunen har säkerställt organisationens styrning och ledning av 
informationssäkerhetsarbetet. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 
Organisationer i offentlig sektor hanterar ovärderliga informationstillgångar 
och blir alltmer beroende av sina informationssystem. Ny teknik innebär nya 
möjligheter men introducerar även nya risker som ställer krav på ett 
balanserat risktagande och ett väl fungerande säkerhetsarbete. Brister i 
hanteringen kan leda till förtroendeskada för organisationen. 
Informationssäkerhet innebär att skydda information utifrån krav på dess 
konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet och måste skyddas mot obehörig 
åtkomst, såväl externt som internt. Kommunernas arbete med 
informationssäkerhet påverkas av de lagar och förordningar som finns. 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har utifrån ISO 27000- 
standarden ett antal föreskrifter och metodstöd för att etablera ett 
ledningssystem för informationssäkerhet i kommunerna och vidta 
nödvändiga säkerhetsåtgärder. 
Hotbilden med risker för intrång förändras kontinuerligt och 
säkerhetsarbetet behöver därför vara en ständigt pågående process för att 
säkerställa att kommunens informationstillgångar har ett tillräckligt skydd. 
För att kunna hantera det på ett ändamålsenligt sätt krävs att kommunen har 
ett systematiskt informationssäkerhetsarbete där flera funktioner i 
kommunen är involverade och rätt organiserade för uppdraget. Ansvaret 
finns hos var och en och berör hela organisationen varpå medvetenhet är 
väsentlig för en tillräcklig efterlevnad. Det är därför väsentligt att granska 
hur medveten och mogen organisationen är för att styra och leda sitt 
informationssäkerhetsarbete. 
Med anledning av ovanstående drar kommunens revisorer slutsatsen i sin 
riskanalys, att kommunens styrning och ledning av 
informationssäkerhetsarbetet behöver granskas. 
 
KPMG kommer mycket riktigt fram till att det finns brister och det saknas 
en del styrdokument gällande informationssäkerheten i Kungsörs kommun. 
Revisionen bygger sin rapport på hur MSB tycker att en organisation och 
kommun ska möta informationssäkerhetsfrågan på bästa sätt.  
Man ska då komma ihåg att MSB har byggt sina tankar och idéer på en 
”normalkommun” som Kungsör inte kan jämföras med. Att säga hur man 
ska organiseras för bästa resultat i en kommun när kommunerna skiljer sig 
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åt från ca 4 000 invånare till över 1 000 0000 invånare känns inte relevant 
och detta har KPMG tagit fasta på. 
KPMG har även lyssnat med organisationen och därigenom fått fram fakta 
om hur det är idag hos oss och det är mer relevant och utifrån vad vårt 
eventuella behov kan tänkas vara. 
Det pågår just nu ett arbete mellan Kungsör, Arboga, Surahammar och 
VMKF för att finna lösningar för vårt kommande arbete med 
beredskapssamordning, säkerhetsarbete, informationssäkerhet och GDPR. 
Detta är frågor som har kopplingar mellan varandra och där det går att finna 
samordningsfördelar genom att gå ihop och hjälpas åt. 
Vi har också genomfört två omfattande utbildningsinsatser för samtliga 
anställda för att öka medvetenheten om informationssäkerheten och 
säkerhetskulturen. 
Kungör är fullt medvetna om vi kan göra mer för att bli bättre på 
informationssäkerhet men vi kan inte anpassa oss till de ”krav” som MSB 
ställer för det är vi för små för. Kungsör måste hitta vägar tillsammans med 
våra samarbetspartners för att  
Kungsörs ekonomi och huvuduppdrag måste säkerställas och sedan får vi 
göra vad vi kan för att bli så bra som möjligt inom övriga områden där vi 
förväntas ha organisation och styrande dokumentation. Kungsör förväntas 
göra lika mycket som Västerås och andra större kommuner men med 
mycket färre resurser och specialister. Det kan inte medföra annat än att vi 
inte kan göra lika mycket som Västerås eller andra större städer utan måste 
finna acceptabla nivåer för en kommun i vår storlek 
 
 
 
Claes-Urban Boström Lena Dibbern Fredrik Bergh 
Kommundirektör Förvaltningschef Förvaltningschef 

Sida 95 (153)



Sida 96 (153)



 

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

 
Document classification: KPMG Confidential 

Styrning och ledning av 

informationssäkerhet  
PM  
Kungsörs kommun 

 

 
 
  
 

KPMG AB 

2022-02-06 

Antal sidor 11 

Antal bilagor 1 

 

Sida 97 (153)



 

 1 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification KPMG Confidential 

Kungsörs kommun 
 Styrning och ledning av informationssäkerhet  
 
 2022-02-06 

Innehållsförteckning 

1 Sammanfattning 2 

2 Bakgrund 3 
2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 3 
2.2 Revisionskriterier 4 
2.3 Metod 4 
2.4 MSB:s rekommendationer för en stärkt informationssäkerhet i 

kommunerna 5 

3 Resultat av granskningen 6 
3.1 Iakttagelser 6 
3.1.1 Organisation och styrande dokument 6 
3.1.2 Arbetsmetoder för riskbedömning och informationsklassning 6 
3.1.3 Incidenthantering 8 
3.1.4 Kapacitet för support och stöd i arbetet 8 
3.1.5 Bedömning 8 

4 Slutsats och rekommendationer 9 

Bilaga 1 10 
 
 
 

Sida 98 (153)



 

 2 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Kungsörs kommun 
 Styrning och ledning av informationssäkerhet  
 
 2022-02-06 

1 Sammanfattning 
Vi har av Kungsörs kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
informationssäkerhetsarbete. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 
Syftet med granskningen är att bedöma hur mogen kommunen är inom viktiga 
områden för att säkerställa ett tillräckligt informationssäkerhetsarbete.  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunen inte är 
tillräckligt mogen i sitt informationssäkerhetsarbete där vi saknar ett flertal av de 
aktiviteter som rekommenderas av MSB för att arbetet ska vara systematiskt och 
riskbaserat.  
Kommunens informationssäkerhetsarbete är i behov av utveckling. Ansvar behöver 
tydliggöras och resurser tillskapas till funktioner som får i uppdrag att påbörja ett mer 
strategiskt arbete. Arbetet bör utgå från en nulägesanalys som presenteras för 
kommunstyrelsen som därefter kan besluta om prioritering, tilldelning av resurser samt 
krav på åtgärder.  
Vi rekommenderar att kommunen tar stöd i de rekommendationer och metodstöd som 
MSB erbjuder kostnadsfritt för att verksamheter ska etablera ett systematiskt och 
riskbaserat informationssäkerhetsarbete.   
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2 Bakgrund 
Vi har av Kungsörs kommuns revisorer fått i uppdrag att granska att kommunen har 
säkerställt organisationens styrning och ledning av informationssäkerhetsarbetet. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.  
Organisationer i offentlig sektor hanterar ovärderliga informationstillgångar och blir 
alltmer beroende av sina informationssystem. Ny teknik innebär nya möjligheter men 
introducerar även nya risker som ställer krav på ett balanserat risktagande och ett väl 
fungerande säkerhetsarbete. Brister i hanteringen kan leda till förtroendeskada för 
organisationen.  
Informationssäkerhet innebär att skydda information utifrån krav på dess 
konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet och måste skyddas mot obehörig åtkomst, 
såväl externt som internt. Kommunernas arbete med informationssäkerhet påverkas av 
de lagar och förordningar som finns. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
har utifrån ISO 27000- standarden ett antal föreskrifter och metodstöd för att etablera 
ett ledningssystem för informationssäkerhet i kommunerna och vidta nödvändiga 
säkerhetsåtgärder.  
Hotbilden med risker för intrång förändras kontinuerligt och säkerhetsarbetet behöver 
därför vara en ständigt pågående process för att säkerställa att kommunens 
informationstillgångar har ett tillräckligt skydd. För att kunna hantera det på ett 
ändamålsenligt sätt krävs att kommunen har ett systematiskt 
informationssäkerhetsarbete där flera funktioner i kommunen är involverade och rätt 
organiserade för uppdraget. Ansvaret finns hos var och en och berör hela 
organisationen varpå medvetenhet är väsentlig för en tillräcklig efterlevnad. Det är 
därför väsentligt att granska hur medveten och mogen organisationen är för att styra 
och leda sitt informationssäkerhetsarbete.  
Med anledning av ovanstående drar kommunens revisorer slutsatsen i sin riskanalys, 
att kommunens styrning och ledning av informationssäkerhetsarbetet behöver 
granskas. 
 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Granskningen syftar till att konstatera hur mogen kommunen är inom viktiga områden 
för att säkerställa ett tillräckligt informationssäkerhetsarbete.  
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

— Har kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig mognad och medvetenhet i 
organisationen för ett tillräckligt informationssäkerhetsarbete?  

— Har systemet och supportorganisationen en tillräcklig kapacitet?  
 
Granskningen omfattar kommunstyrelsen och samtliga nämnder. 
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2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller:   

— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut  
— ISO 27000-serien, ett ledningssystem för informationssäkerhet, cybersäkerhet och 

dataskydd  
— Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) rekommendationer 

avseende Ledningssystem för informationssäkerhet och rekommendationer för en 
stärkt informationssäkerhet i kommunerna.  

 

2.3 Metod 
• Granskningen har inletts genom att verksamhetsföreträdare fått svara skriftligt 

på ett antal frågeställningar. I bilaga 1 redovisas det frågekomplex som har 
sänts till kommunen och utgör underlag i vår analys.  

• Dokumentgranskning av policys, riktlinjer, rutiner eller annan dokumentation 
som visar hur kommunen bedriver sitt arbete inom informationssäkerhet.  

• Muntlig dialog har genomförts med företrädare av förtroendevalda, 
tjänstepersoner och kommunrevisorerna för att komplettera de skriftliga svaren. 

• Detta PM utgör vår analys och bedömning utifrån de svar vi erhållit för de 
frågeställningar som kommunen fått besvara, de underlag som bifogats svar 
samt den genomförda muntliga dialogen.  

 
Detta PM har faktakontrollerats av utvalda verksamhetsföreträdare. 
Granskningen har genomförts av Jenny Thörn, kommunal revisor och Ida Larsson, 
kommunal revisor. Karin Helin Lindqvist har deltagit som kvalitetssäkrare i sin roll som 
kundansvarig i Kungsörs kommun.   
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2.4 MSB:s rekommendationer för en stärkt informationssäkerhet i 
kommunerna 
MSB har 2017 presenterat skriftliga rekommendationer (www.informationsäkerhet.se, 
2017-01-18) för en stärkt informationssäkerhet i kommunerna. Rekommendationerna 
baserades på en granskning av kommunernas arbete 2015 som visade att få 
kommuner hade ett systematiskt informationssäkerhetsarbete.  
Då vi i granskningen utgår från MSB:s rekommendationer beskriver vi dessa 
översiktligt nedan.  
 
1. Utse en funktion för informationssäkerhet 

Funktionens placering bör vara direkt underställd den högsta ledningen 
(kommunledningskontoret). 

2. Ta fram en analys av nuläget i kommunen 
Gör en övergripande verksamhetsanalys för att få kunskap om organisationens 
processer, vilken information som hanteras, samt vilket behov av skydd och vilka 
krav som finns. 

3. Informera ledningen hur nuläget ser ut 
Visa exempel på reella hot och inträffade incidenter.  
Beakta centrala lagkrav, t.ex. dataskyddsförordningen, som får stor påverkan på 
hur kommunen hanterar personuppgifter. 

4. Skapa en handlingsplan utifrån nuläget 
Handlingsplanen bör beslutas av ledningen. Ta fram styrdokument, policy och 
riktlinjer samt åtgärda de viktigaste bristerna och sårbarheterna 

5. Klassa informationen 
Identifiera vilken information som hanteras i verksamheten och klassa efter hur 
allvarliga konsekvenserna skulle bli av bristande informationssäkerhet. 

6. Höj säkerhetsmedvetandet inom kommunen 
Ge stöd till organisationen så att förmåga att efterleva kraven i framtagna riktlinjer 
finns. Detta kan ske t.ex. genom utbildning, vägledningar och annan information. 

7. Ta fram informationssäkerhetsrelaterade krav som sedan används vid 
upphandlingar. Se till att identifiera krav samt etablera en process för att få med 
dessa i upphandlingar. 

8. Gör uppföljningar 
Se över om kommunen efterlever det som står i de framtagna riktlinjerna. Planera 
in återkommande uppföljning/revison av verksamheten. Resultaten av uppföljning 
ska ingå som en del av den återkommande rapporteringen till ledningen. 

 

Sida 102 (153)

http://www.informations%C3%A4kerhet.se/


 

 6 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Kungsörs kommun 
 Styrning och ledning av informationssäkerhet  
 
 2022-02-06 

3 Resultat av granskningen 
3.1 Iakttagelser från skriftliga svar och muntlig dialog 

3.1.1 Organisation och styrande dokument 
Det framgår av de svar som inkommit från kommunen att en organisation avseende 
informationssäkerhetsarbetet behöver komma på plats i kommunen då detta i nuläget 
saknas. Arbetet med att upprätta styrdokument inom området har påbörjats, men är vid 
tiden för granskningen inte slutfört.  
Västra Mälardalens kommunalförbund, VMKF har på uppdrag av 
medlemskommunerna, däribland Kungsörs kommun, att fungera som IT-avdelning. I 
ansvaret ingår hantering av IT-infrastruktur (exempelvis nätverk och servrar), support i 
form av helpdesk, hantering av datorer och mobiler samt gemensamma plattformar och 
system. I nuläget har inte förbundet något ansvar inom informationssäkerhetsfrågorna 
men i dialogen beskrivs att förbundet har en viktig roll då de har kompetens inom 
området som i vissa delar saknas internt i kommunen.  
Förbundet har även en säkerhetssamordnare som arbetar på uppdrag av två av 
medlemskommunerna, där Kungsör är en av dessa. Enlig uppgift i de skriftliga svaren 
vilket senare även bekräftas i dialogen, involveras funktionen i vissa frågeställningar 
inom informationssäkerhet även om detta i nuläget inte ett ansvarsområde som ingår i 
de arbetsuppgifter som är avtalat mellan kommunen och förbundet.  
I den muntliga dialogen bekräftas de svar som lämnats inledningsvis med 
komplettering att det inom vissa verksamheter bedrivs olika former av 
informationssäkerhetsarbete utifrån krav och behov, exempelvis inom skola och 
socialtjänst. I dialogen framkommer även att det för närvarande pågår en större 
översyn av kommunens samtliga styrdokument.  
Inom kommunen har två utbildningar inom informationssäkerhet genomförts sedan 
2019, Informationssäkerhet samt säkerhetskulturutbildning. Syftet med utbildningarna 
var främst att öka medvetenheten inom informationssäkerhet och säkerhetsarbete 
överlag. Deltagarna som medverkade i utbildningen informationssäkerhet fick besvara 
ett antal frågor före och efter utbildningstillfället. Enligt de skriftliga svaren som erhållits 
anges att utfallet visade klara förflyttningar i förståelse och beteendeförändring efter 
utbildningstillfället.  

3.1.2 Arbetsmetoder för riskbedömning och informationsklassning 
Det framgår av de skriftliga svaren att modellen för informationsklassning som 
utvecklats av Sveriges kommuner och regioner, KLASSA, har börjat nyttjas i 
kommunen. Det har främst skett vid införande av nya system efter initiativ från VMKF.  
I modellen sker en analys av vilken information som är tänkt att hanteras eller hanteras 
om det gäller ett befintligt system. Utifrån analysen kan informationsägarna bestämma 
skyddsnivåer exempelvis utifrån känslighet och lagrum samt bedöma befintligt skydd 
för informationen. Arbetet är i en uppstartsfas och klassning har endast genomförts för 
en mindre del av de tillgångar som kommunen hanterar.  
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Det finns upprättade metoder kopplade till verksamheter eller aktiviteter som rör 
säkerhetsskydd i syfte att genomföra riskanalyser och vidta lämpliga åtgärder för ett 
anpassat skydd. Detta ligger dock utanför granskningens avgränsning och inkluderas 
ej i bedömning.  
Av svaren i granskningen framgår att ett mer strukturerat arbete har gjorts för hantering 
av personuppgifter vilket är en viktig del av informationshanteringen i kommunen. 
Kungsörs kommuns Policy avseende behandling av personuppgifter1 anger den 
övergripande styrningen av arbetet med personuppgifter. Policyn reglerar även 
dataskyddsombudets roll. Kungsörs kommun och dess bolag har ett gemensamt 
dataskyddombud med Köping, Arboga samt Västra Mälardalens kommunalförbundet. 
Av policyn framgår att kommunens kontaktperson gentemot dataskyddsombudet är 
dataskyddssamordnare i respektive kommun som även ansvarar för 
kommunövergripande styrdokument inom området. I Kungörs kommun är kanslichefen 
dataskyddssamordnare. Kommunen har även dataskyddshandläggare inom samtliga 
verksamheter. Dessa ansvarar för förvaltningens/bolagets förteckning över 
personuppgiftbehandlingar utifrån ajourhållande och rättningar samt rapporterar 
personuppgiftsincidenter till dataskyddsombudet.  
Som stöd i arbetet och för dokumentation används ett systemstöd, Draftit. I systemet 
finns funktion och stöd för att göra konsekvensbedömningar, som är en riskanalys för 
hantering av personuppgifter, där lämpliga säkerhetsåtgärder beslutas för att skydda 
dessa.  
Behörighetshantering styrs dels från personalsystemet och via en katalog, så kallad 
Active Directory, där medarbetare tilldelas användarkonto och behörighet i 
kommunövergripande system. Behörigheter till verksamhetssystem tilldelas inom 
respektive verksamhet utifrån funktion och ansvar. Inom socialtjänsten finns även 
rutiner för att följa upp tilldelade behörigheter och loggkontroller. I den muntliga 
dialogen kompletterar verksamheterna med beskrivningar av ansvar och rollfördelning 
avseende behörighetshantering. Det finns rutiner för hanteringen men i nuläget uppges 
att det saknas kommunövergripande regler eller riktlinjer för kommunens åtkomst- och 
behörighetshantering.  
I dialogen beskrivs att byte av IT-system och nya sätt att arbeta, exempelvis nytt 
intranät samt Teams har medfört en ökad medvetenhet om hur information kan och bör 
hanteras utifrån sekretessregler, personuppgiftshantering samt känslighet för den 
information som delas. Det i sin tur har medfört att informationssäkerhetsfrågorna fått 
mer uppmärksamhet och det finns en förståelse att arbetet behöver utvecklas.  

  

 
1 Antagen av kommunfullmäktige 2018-06-18, § 76 
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3.1.3 Incidenthantering 
Internt i kommunen har inte rutiner för att anmäla och rapportera om incidenter 
tydliggjorts i rutin eller dokumenterad anvisning. Enligt svaren i granskningen har inga 
allvarligare incidenter inträffat i kommunen. I avsaknad av en tydliggjord rutin så 
beskrivs i dialogen att misstanke om incidenter rapporteras till Helpdesk eller via 
kontakt med chef eller säkerhetssamordnare. Utifrån allvarsgrad hanteras frågan 
vidare och de som är berörda involveras.  
Av de skriftliga svaren framgår att informationssäkerhetsincidenter av allvarligare 
karaktär, som enligt föreskrift från MSB ska rapporteras till CERT-SE (Sveriges 
nationella Computer Security Incident Response Team)2, följer kommunen de rutiner 
som anges av CERT-SE.  

3.1.4 Kapacitet för support och stöd i arbetet 
VMKF har genom avtal inrättat en supportfunktion i form av Helpdesk för IT-frågor. 
Informationssäkerhet ingår inte i detta ansvar vilket innebär att kommunerna internt 
behöver upprätta en organisation som kan ge stöd i förvaltningarnas arbete. Vi 
uppfattar genom de skriftliga svaren och av deltagarna i dialogen att någon sådan 
funktion inte finns tillgänglig i informationssäkerhetsarbetet.  
VMKF och medlemskommunerna har antagit en Riktlinje för systemförvaltning3 som 
bland annat syftar till att tydliggöra ansvarsfördelning och aktiviteter som behöver 
genomföras i systemförvaltningsarbetet. I riktlinjerna finns till viss del aktiviteter inom 
informationssäkerhet beskrivna.  
En aktiv systemförvaltning påverkar förutsättningarna för hur säkert skydd den 
information som hanteras i informationssystem har. Av de skriftliga svaren och av 
dialogträffens deltagare framkommer att riktlinjen inte är implementerad i alla 
verksamheter och därmed inte efterlevs i nuläget.  

3.1.5 Bedömning 
Vår bedömning är att kommunstyrelsen inte har säkerställt en tillräcklig mognad och 
medvetenhet i organisationen för ett tillräckligt informationssäkerhetsarbete. Det 
saknas en tydlighet över hur ansvaret är fördelat och vilka krav som ställs på aktiviteter 
och åtgärder för att upprätthålla en god informationssäkerhet.   
Det är positivt att utbildning har erbjudits och att dessa till viss del har följts upp. 
Medarbetares hantering av information är en väsentlig del i att upprätthålla en tillräcklig 
säkerhet och inte utsätta tillgångarna för risk. Vi ser dock bristande rutiner för 
incidenthantering samt att användarnas ansvar inte är dokumenterat som en risk för att 
utbildningsinsatserna inte ger en tillräcklig medvetenhet för att säkerställa 
informationssäkerheten.  
Vår bedömning är att det med nuvarande styrning och organisation inte finns en 
tillräcklig kapacitet i form av stöd och support internt i kommunen för att bedriva ett 

 
2 CERT-SE har som uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter. 
3 Kommunstyrelsen 2018-06-04 
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systematiskt informationssäkerhetsarbete. Detta har inte heller via avtal eller 
överenskommelser efterfrågats från extern part, exempelvis VMKF, som har uppdrag 
inom närliggande områden.   
 

4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning är att kommunen i nuläget har en bristande mognad i 
sitt informationssäkerhetsarbete. Vi kan utifrån den information som vi tagit del av i 
granskningen konstatera att kommunen i stora delar saknar ett systematiskt och 
riskbaserat informationssäkerhetsarbete. Ett flertal av de grundläggande 
rekommendationer som MSB har gett för en stärkt informationssäkerhetsförmåga i 
kommunerna finns inte etablerade i nuläget.  
Vissa enskilda aktiviteter och åtgärder som tillhör informationssäkerhetsområdet 
genomförs, vi upplever dock inte att insatser sker utifrån en plan och struktur. Det är 
inte heller dokumenterat så att det löpande kan följas upp och rapporteras till nämnder 
och styrelser som i sin tur ges möjlighet att besluta om prioriteringar och resurser. Vi 
anser att det är positivt att utbildning har genomförts för att skapa en medvetenhet för 
medarbetare att inte utsätta informationstillgångarna för risk och att dessa till viss del 
har följts upp för att se effekter. Vi rekommenderar att detta genomförs regelbundet för 
att dels inkludera nytillkomna medarbetare, dels för att löpande aktualisera 
informationssäkerhetsfrågorna och ansvar hos medarbetarna.  
Kommunens informationssäkerhetsarbete är i behov av utveckling. Ansvar behöver 
tydliggöras och resurser tillskapas till funktioner som får i uppdrag att påbörja ett mer 
strategiskt arbete. Arbetet bör utgå från en nulägesanalys som presenteras för 
kommunstyrelsen som därefter kan besluta om prioritering och krav på åtgärder. Vi 
rekommenderar att kommunen tar stöd i de rekommendationer och metodstöd som 
MSB erbjuder kostnadsfritt för att verksamheter ska etablera ett systematiskt och 
riskbaserat informationssäkerhetsarbete.  
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Bilaga 1  
 
Frågeunderlag informationssäkerhet  
Styrande dokument och organisation  
1. Finns det ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) infört eller planeras det 
för ett sådant? 
2. Finns det en aktuell informationssäkerhetspolicy med tillhörande riktlinjer?  
3. Finns det andra strategier, åtgärdsplaner eller beslut som är relevanta inom 
granskningsområdet?  
4. Har kommunen i styrande dokument beaktat mobila enheter och molnlösningar för 
lagring och tjänster? 
5. Har kommunen fattat beslut om regler/rutiner för distansarbete och sammanträden 
på distans?  
6. På vilka sätt sker en uppföljning av efterlevnaden av beslutade styrdokument?  
7. Finns en tydliggjord och dokumenterad ansvarsfördelning där roller för 
informationssäkerhetsarbetet är utsedda? 
8. Finns en centralt utsedd funktion med ansvar att leda och samordna arbetet med 
informationssäkerhet?  
9. Finns representanter utsedda i förvaltningarna för att på informationsägarens (oftast 
förvaltningschef/enhetschef) uppdrag genomföra det praktiska arbetet utifrån interna 
anvisningar eller regler?  
10. Finns kompetens internt i organisationen för att arbeta med informationssäkerhet?  
11. Har information/utbildning erbjudits medarbetare så att det finns grundläggande 
kunskap och medvetenhet om ansvar för informationssäkerhet?  
12. Har dessa insatser följts upp?  
 
Informationsklassning och riskanalyser  
13. Har riskanalyser upprättats i syfte att värdera risker och konsekvenser för 
informationshantering? 
14. Finns det en beslutad modell för informationssäkerhetsklassning? 
15. Har kommunen genomfört informationssäkerhetsklassningar för sina 
verksamhetskritiska system?  
16. Om, ja ungefär för hur stor andel av systemen? Om nej, finns någon dokumenterad 
plan för att genomföra detta?  
17. Vilka deltar i klassningsarbetet och på vilket sätt dokumenteras detta arbete?  
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18. Har krav utifrån dataskyddsförordningen beaktats för att skydda personuppgifter 
som hanteras i verksamhetssystem? Har ex konsekvensbedömningar gjorts inför nya 
personuppgiftsbehandlingar?  
19. Har mer digitala arbetssätt i samband med pandemin med sammanträden och/eller 
arbete på distans medfört några avvägningar avseende informationssäkerheten? Är 
detta dokumenterat? 
20. Finns beslutade rutiner för behörighetshantering?  
21. Sker en tilldelning av behörigheter efter genomförd riskanalys eller annan 
bedömning för att styra åtkomst till information?  
22. Finns rutiner för att följa upp tilldelade behörigheter samt loggkontroller för de 
verksamheter där detta är ett krav?  
 
Incidenthantering  
23. Finns en kommunövergripande rutin för hantering av 
informationssäkerhetsincidenter?  
24. På vilka sätt har denna gjorts känd för medarbetare?  
25. Hur många rapporterade informationssäkerhetsincidenter har skett under 2020 och 
2021?  
26. På vilket sätt dokumenteras inträffade incidenter?  
27. Har åtgärder vidtagits efter inträffade incidenter? Kan ni ge exempel på åtgärder?  
 

Sida 108 (153)



Sida 
1 (1) 

Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Revidering av delegationsordning för 
kommunstyrelsen 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar ny delegationsordning  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens delegationsordning beslutas vid behov, men har inte 
genomgått något omfattande uppdateringsarbete sedan 2008. Den har nu 
genomgått en omfattande genomlysning av inblandade delegater där input 
har hämtats från andra stora och små kommuner, som Eskilstuna och 
Ljusnarsberg, i syfte att komplettera och justera delegationerna efter dagens 
behov. Grönmarkerat är nya förslag. Rött är förslag på vad som kan utgå. 
När delegationsordningen är beslutad kommer en layoutmässigt bearbetning 
ske för att avgöra om den fortfarande ska vara indelad i en A-del och B-del. 
Syftet med detta har varit att respektive nämnd kan kopiera del A för beslut 
i sin egen nämnd, med nämndsspecifika punkter i en egen B-del. Efter 
beslut kommer även kommunstyrelsens reglemente med uppdrag till 
förhandlingsutskott och personalutskott eventuellt behövs justeras. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-08-09 Revidering av delegationsordning för 
kommunstyrelsen 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
BUN, SN, Kommunikation för publicering och informationsinsats 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-08-09 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/369 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 

Sida 109 (153)

http://www.kungsor.se/


  Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01 
 
 
 

Sida 1 (24) 
 

Delegationsordning för kommunstyrelsen 
 
Syfte med delegering av beslutanderätt 
Syftet med delegation är att styrelsen skall avlastas med ärenden av mer rutinartad karaktär och få 
möjlighet att ägna mer tid och uppmärksamhet åt frågor av övergripande och principiell betydelse. 
Delegation av beslutsbefogenheter är också ett viktigt medel för att förbättra servicen och 
effektiviteten inom den kommunala förvaltningen.  
Notera att det som är föreskrivet för nämnd enligt kommunallagen även gäller för kommunstyrelsen. 
Fortsättningsvis i denna delegeringsordning används begreppet styrelsen.  
Regler om delegering finns i kommunallagen 6 kap. 37 - 39 §§ och 7 kap. 5 - 8 §§.  
 
Vad är delegation  
Med delegation menas att styrelsen överför självständig beslutanderätt, det vill säga ger någon i 
uppdrag att fatta beslut å styrelsens vägnar i vissa ärenden. Den som får beslutanderätten kallas 
delegat. Delegaten har alltid rätt att utan motivering avstå från att fatta beslut om denne anser att 
ärendets beskaffenhet är av sådan art att detta är lämpligt. Delegaten är också skyldig att avstå att fatta 
beslut i ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Vid jävsituationer ska delegaten 
antingen lämna tillbaka ärendet eller låta sin ersättare ta beslutet. 
 
Till vem får beslut delegeras 
Delegering kan ges till 
• ett utskott till styrelsen, även till presidiet  
• en enskild ledamot eller ersättare, till exempel ordförande  
• en anställd hos kommunen (Denne behöver inte nödvändigtvis vara anställd hos kommunstyrelsen 
eller den nämnd som delegerar beslutanderätten)  
 
Det är praktiskt att låta en beslutanderätt följa ett politiskt uppdrag eller tjänst eftersom styrelsen då 
inte behöver fatta nya beslut vid fyllnadsval eller nyanställningar. Vikarier får då också automatisk 
delegation. Vem som utöver detta har möjlighet att ersätta ordinarie delegat vid frånvaro regleras i 
delegationsordningen. Den som är personligt utsett delegat har inte rätt att överlåta sin beslutanderätt 
till någon annan utan styrelsens uttryckliga tillåtelse. 
 
Det är inte tillåtet för styrelsen att delegera till en grupp anställda, en grupp förtroendevalda (till 
exempel en beredning) eller till en grupp bestående av anställda och förtroendevalda att gemensamt 
fatta beslut, så kallad blandad delegation. Delegeras beslutanderätt till en grupp anställda, exempelvis 
ekonomer, måste detta beslut kompletteras med ett förtydligande som fördelar ärendegruppens 
innehåll mellan enskilda anställda.  
 
Beslutens giltighet 
Delegerade beslut gäller på samma sätt som om styrelsen själv fattat dem. När en delegat fattar beslut 
å styrelsens vägnar, har beslutet samma rättsverkan som om det fattats av styrelsen och kan därför 
överklagas på samma sätt.  

 
Kommunstyrelsen kan när som helst återkalla en lämnad delegation. Det kan göras generellt men det 
kan också göras i ett särskilt ärende genom att själv ta över ärendet och besluta. Styrelsen har däremot 
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inte rätt att ompröva ett redan fattat beslut, det vill säga ett beslut som fattats med stöd av delegering 
kan inte ändras av styrelsen.  
 
Delegationsförbud  
I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras enligt kommunallagen 6 kap §38:  
• ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,  
• framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av 
styrelsen i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,  
• ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt, eller  
• ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till styrelsen, eller  
• ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras 
 
Flera specialförfattningar, till exempel socialtjänstlagen, innehåller också uttryckliga 
delegationsförbud, som grundas på en bedömning av vissa ärendens principiella betydelse. I sådana 
ärendegrupper eller enskilda ärenden får beslutanderätten inte delegeras från styrelsen.  
 
Anmälan av delegationsbeslut  
Beslut som har fattats med stöd av delegation skall anmälas till kommunstyrelsen för att kunna bli 
juridiskt bindande via ett protokoll. Styrelsen har alltid det övergripande ansvaret för styrelsens 
verksamhet, även delegationsbesluten. Besluten ska vara omnämnda i ett protokoll för att kunna bli 
överklagningsbara, därav rapporteringen. Först när protokollet är justerat och anslaget på kommunens 
anslagstavla börjar överklagandetiden att löpa. Detta gäller dock inte myndighetsbeslut med 
förvaltningsbesvär där tiden enligt förvaltningslagen alltid börjar löpa från dagen då den enskilde fick 
del av beslutet. Avtal som undertecknas genom av kommunstyrelsen beslutade firmatecknare behöver 
inte detta protokoll för att bli juridiskt bindande utan blir det direkt vid undertecknande. 
Anmälan av delegationsbeslut via protokoll till kommunstyrelsen sker enligt fastslagen rutin i 
förvaltningen. 
 
 
Brådskande ärenden  
I ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas, får styrelsen 
uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som styrelsen har utsett, att besluta på styrelsens vägnar. 
Syftet med en sådan kompletterande beslutanderätt är att det alltid skall finna någon beslutsbehörig 
person att tillgå. Beslut i brådskande ärenden skall anmälas till kommunstyrelsens nästa sammanträde.  
Någon begränsning av möjligheterna att delegera med hänsyn till ärendenas art finns inte. Styrelsen 
kan dock begränsa och precisera uppdraget till vissa typer av ärenden. Styrelsen kan också påkalla 
extra sammanträde med kommunstyrelsen som alternativ.  
 
Vidaredelegation  
För att underlätta utveckling av målstyrning av verksamheten och smidiga lösningar vid tillfälliga 
arbetsanhopningar eller sjukdom med mera, finns en begränsad möjlighet till vidaredelegation. 
Styrelsen kan därigenom besluta att ge kommundirektören (tillika förvaltningschef) rätt att 
vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd. Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation 
skall anmälas till kommundirektören som rapporterar delegationsbeslutet enligt rutin.  
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Verkställighet  
Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren verkställighet. 
Gränsdragningen mellan delegation och ren verkställighet är inte helt klar. I regel görs en åtskillnad 
mellan vad man kallar nämnd/styrelsebeslut och förvaltningsbeslut. Kännetecknande för 
nämnd/styrelsebeslut är att det föreligger strategiska frågeställningar och omfattande ekonomiska 
åtaganden och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Med 
förvaltningsbeslut menas verkställighetsbeslut som ingår i det dagliga arbetet som en del i 
tjänsteutövningen i att bland annat effektivt verkställa politikens mål och vilja. Verkställighetsbeslut 
innebär därför i praktiken att besluten redan är givna genom övriga styrdokument. Denna 
delegationsordning hanterar för tydlighets skull ett antal verkställighetsbeslut som ligger i gränslandet 
mellan delegation och verkställighet. I andra kolumnen anges verkställighetsbeslut med V och 
delegationsbeslut med D.  
 
 
Samråd  
Om ett beslut skall fattas ”i samråd” får delegaten besluta endast om tjänstepersonen och den denne 
skall samråda med är överens om beslutet. Om delegaten och tjänstepersonen som samrådet ska ske 
med inte blir överens beslutar delegatens närmaste chef. Om ett beslut skall fattas ”efter samråd” 
måste delegaten samråda med angiven befattningshavare före beslutet. Delegaten är dock fri att 
besluta även om tjänstepersonen inte blir överens med samrådspartnern. 
 
 
Lagar och förordningar  
AB = Allmänna bestämmelser  
FL = Förvaltningslagen  
KL = Kommunallagen  
GDPR = Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation)  
OSL = Offentlighets- och sekretesslagen  
TF = Tryckfrihetsförordningen 
 
Delegationsbeslut är beslut som egentligen ska fattas av kommunstyrelse/nämnd men där 
nämnden har beslutat att flytta över beslutanderätten till någon annan. Nämnden kan när som 
helst återkalla givna delegationer, men har inte rätt att ompröva ett redan fattat beslut. 
 
Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från nämnden till delegaten. 
Beslut som fattas på delegation fattas på nämndens vägnar och är att jämställa med ett beslut 
fattat av nämnden. Beslutet ska kunna överklagas, antingen genom laglighetsprövning 
(kommunalbesvär) eller förvaltningsbesvär.  
 
Ett delegationsbeslut ska alltid rapporteras till kommunstyrelsen/berörd nämnd om inget 
annat framgår av delegationsordningen. Verkställighetsbeslut behöver inte rapporteras. 
 
Om beslutanderätten är villkorad med samråd ska sådant ske innan beslut fattas. Samrådet 
kan ske endera  
- ”i samråd” – då måste parterna vara överens för att beslut ska kunna fattas, eller  
- ”efter samråd” då behöver man inte vara överens för att beslut ska kunna fattas men en 

annan person/grupp ska ändå tillfrågas innan beslutat fattas. 
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Uppställning av delegationsordningen 
Delegationsordningen är delad i två delar: 
A – En kommungemensam del (lika i hela kommunen, beslutas i respektive nämnd och 
behöver ändras i samtliga nämnder samtidigt) 
B – En nämndspecifik del 
 
Kommunallagen skiljer mellan beslut som kan delegeras och verkställighetsbeslut. Huvud-
regeln är att ett delegationsbeslut kräver en självständig bedömning medan verkställighets-
beslut fattas inom ramen för de politiska besluten som ett led i den löpande driften av verk-
samheten. Politiskt beslutade mål- och budgetdokument styr verksamheten i hög utsträckning 
och en stor andel beslut utgör därmed ren verkställighet. Denna delegationsordning omfattar 
ett antal verkställighetsbeslut som ligger i gränslandet mellan delegation och verkställighet. I 
andra kolumnen anges verkställighetsbeslut med V och delegationsbeslut med D.  
 
Den nya lydelsen gäller från och med den xx januari 2022. 
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Del A – kommungemensam del 
Ärendegrupp 
Ärende 

D/V Delegat Ersättare Anmärkning 

A1. Allmänna juridiska ärenden 
A1.1. Föra nämndens talan inför dom-
stol och andra myndigheter/organ med 
rätt att ingå förlikning m.m. 

V Förvaltningschef Utsedd ersättare 
för förvaltnings-
chef 

Meddelande till styrelse/ 
nämnd om ramen 
överskrids.  
 
För talan i personalfrågor 
och fastighetsfrågor finns 
egen delegation. 

A1.2. Ge fullmakt till ombud att föra 
kommunens talan inför domstol och 
andra myndigheter samt vid förrätt-
ningar av olika slag 

D Förvaltningschef Utsedd ersättare 
för förvaltnings-
chef 

För fullmakt i personalfrå-
gor och fastighetsfrågor 
finns egen delegation. 
KL 7 kap 6 § 

A1.3. Yttrande som p.g.a kort remisstid 
eller ärendets innehåll måste/kan 
besvaras utan styrelse-/nämndbeslut 

D Förvaltningschef/
handläggande 
tjänsteman 

Utsedd ersättare 
för förvaltnings-
chef 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd. Ärenden ställt till 
kommunstyrelsen besvaras 
av kommunstyrelsen. 
Ärendet ställt till 
kommunen svaras i regel av 
tjänstepersoner.  
Exempelvis yttrande till 
polismyndighet om tillfällig 
försäljning, offentliga 
tillställningar, störande 
buller, avlossande av skott 
inom planlagt område med 
mera enligt 3 kap. 2 § 
ordningslagen  
 

Yttrande ställt till kommunen, ej 
styrelsen 

V Förvaltningschef/
handläggande 
tjänsteman 

  

A1.4.  Avvisa försent inkommen över-
klagan 

D Förvaltningschef Utsedd ersättare 
för förvaltnings-
chef 

45 § FL  
Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A1.5.  Utlämnande av allmän handling V Förvaltningschef, 
avdelningschef, 
områdeschef 
enhetschef, 
registrator, 
handläggare 

 Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 
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Ärendegrupp 
Ärende 

D/V Delegat Ersättare Anmärkning 

A1.6. Avslag på begäran om att lämna 
ut ej arkiverade allmänna handlingar 
eller utlämnande med förbehåll 

D Förvaltningschef/K
anslichef 

Utsedd ersättare 
för förvaltnings-
chef 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 
 
2 kap. 14 § TF samt 
tillämpligt lagrum i OSL  
 

A1.7.  Förordnande av personuppgifts-
ombud enligt personuppgiftslagen 
(PUB-avtal) 

D Förvaltningschef Utsedd ersättare 
för förvaltnings-
chef 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

Godkänna förteckning över 
behandlingar av personuppgifter enligt 
dataskyddsförordningen.  

V Kanslichef/data-
skyddssamordnare 

Dataskydds-
ombud 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

Besluta att överklaga beslut och domar 
som innefattar ändring av delegatens 
beslut. 
 

D Delegat i 
ursprungsärendet 
 

 Beslut vilka inte avser 
myndighetsutövning mot 
enskild, i ärende av 
principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt 

Avvisande av ombud och biträde  
 

D Delegat i 
ursprungsärendet  

 14 § FL  
 

Beslut om omprövning ska ske  
 

D Delegat i 
ursprungsärendet  

 37-39 § FL  
 

Beslut att begära inhibition 
(fördröjning av verkställande av dom) 
 

D Delegat i 
ursprungsärendet  

 48 § FL  
 

Yttrande över ansökan om tillstånd till 
allmän kameraövervakning  
 

V Teknisk chef  18 § Lag om allmän 
kameraövervakning  
Gäller ej ärenden av 
principiell beskaffenhet 
eller av annan större vikt 
för kommunen 
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7Ärendegrupp 
Ärende 

D/V Delegat Ersättare Anmärkning 

A2. Ekonomiska frågor 
A2.1. Omdisponering inom förvalt-
ningens budgetram 

     

a) Över avdelnings-  
områdesgräns 

V Förvaltningschef Utsedd ersättare 
för förvaltnings-
chef 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

b) Inom avdelning/område/enhet V Avdelningschef/ 
områdeschef 
enhetschef 

 Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 
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Ärendegrupp 
Ärende 

D/V Delegat Ersättare Anmärkning 

A3. Avtal och upphandling 
A3.1. Teckna respektive säga upp, 
avtal/kontrakt som inte är av principiell 
betydelse, inklusive tilldelningsbeslut. 

V Förvaltningschef 

Ansvarig chef 
utifrån sina 
ansvarsområden 

Utsedd ersättare 
för förvaltnings-
chef 

Får inte binda kommunen 
vid större åtagande än som 
ryms inom den egna 
budgetramen utan samråd 
med överordnad.  

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

Avtal av principiell betydelse ex. 
ramavtal 

D Förvaltningschef/
ekonomichef/tek
nisk chef 

Utsedd ersättare 
för förvaltnings-
chef 

Avtal som gäller hela 
kommunen tecknas av 
kommundirektör  

A3.2. Direktupphandling till ett värde 
upp till direktupphandlingsvärdet 
(enligt LOU) vid varje tillfälle 

D Förvaltningschef  Utsedd ersättare 
för förvaltnings-
chef 

Efter konkurrensutsättning 
och dokumentationsplikt. 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

Val av upphandlingsförfarande enligt 
LOU och LUK. 

    

Avbrytande av upphandling i 
nämndspecifik upphandling enligt 
LOU och LUK.  
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A4. Personalfrågor 
A4.1. Anställning av medarbetare inkl. 
överenskommelse om löne- och anställ-
ningsvillkor  

D Ansvarig chef 
utifrån sina 
ansvarsområden 

 Lönesätts enligt riktlinjer 
eller när dessa saknas i 
samråd med HR-
avdelningen 

Anställning av förvaltnings-
chef meddelas kommunsty-
relse och aktuell nämnd. 

Övriga anställningar - ej 
meddelande till styrelse/ 
nämnd. 

Anställning av förvaltnings-
chef görs efter samråd med 
aktuell ordförande. 

Anställning av kommun-
direktör beslutas av 
kommunstyrelsen. 

A4.2. Ändring av anställningsvillkor 
utöver lagar och avtal  

V Ansvarig chef 
utifrån sina 
ansvarsområden 

 I samråd med HR. För 
förvaltningschef även 
samråd med berört 
presidium.  

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4.3. Ledighet med lön eller annan 
anställningsform utöver lagar och avtal 

V Förvaltnings-
chef 

 I samråd med HR  

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

Anställningsförmåner utöver lagar och 
avtal 

V Förvaltnings-
chef 

 I samråd med HR  

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

Löneförmåner vid ledighet för 
deltagande i utbildning enligt AB, § 26. 

 

V Ansvarig chef  I samråd med HR 

A4.4. Förordnande av förvaltningschef 
under semester, sjukdom o dyl. under 
kortare tid 

D Förvaltnings-
chef 

Kommundirektör Förordnande av kommun-
direktör under semester, 
sjukdom o dyl. se kommun-
styrelsens B-del 
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Ärendegrupp 
Ärende 

D/V Delegat Ersättare Anmärkning 

A4.5. Uppsägning/avveckling och av-
skedande av medarbetare  

 

D Ansvarig chef 
utifrån sina 
ansvarsområden 

 I samråd med HR-avdel-
ningen. Enighet krävs. 

18§ LAS (avsked) eller 
personliga skäl alt. 
arbetsbrist enligt 7§ LAS. 

För förvaltningschef även 
efter samråd med berörd 
ordförande. 

Uppsägning/avveckling 
och avskedande av 
förvaltningschef meddelas 
kommunstyrelse och 
aktuell nämnd. 

Övriga anställningar - ej 
meddelande till styrelse/ 
nämnd 

Uppsägning/avveckling 
och avsked av kommun-
direktör beslutas av 
kommunstyrelsen 

Uppsägning av medarbetare som 
uppnått pensionsålder enligt §32a LAS 

V Ansvarig chef  ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4.6. Beslut om avgångsvederlag 
motsvarande max tolv månadslöner vid 
avslut av anställning som alternativ till 
uppsägning 

D Förvaltnings-
chef 

 I samråd med HR-avdel-
ningen. Enighet krävs. 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

Förflyttning av medarbetare enligt AB 
§6 inom förvaltningen vid oenighet. 

V Förvaltningschef  Efter samråd med HR 

A4.7. Förflyttning Omplacering mellan 
förvaltningar enligt AB, § 6, mom. 1. 

 

D HR-chef Kommundirektör I samråd med berörda för-
valtningschefer. Enighet 
krävs.  

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

Ta tjänster i anspråk och besluta om 
omplacering i syfte att uppfylla 
omplaceringsskyldighet enligt LAS § 7 
mellan förvaltningar. 

D HR-chef  Efter samråd med berörda 
chefer. 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4.8. Disciplinära åtgärder enligt  

AB, § 11 

 

V Ansvarig chef Förvaltningschef I samråd med HR- avdel-
ningen. Enighet krävs. 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

Beordra skyddsarbete (i händelse av V Förvaltningschef  I samråd med HR 
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konflikt/strejk) 

A4.9.  Avstängning enligt AB, § 10 
mom 1-6. 

 

V Ansvarig chef Närmast 
överordnad chef 
alternativt 
Förvaltningschef 

I samråd med HR- avdel-
ningen. Enighet krävs. 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4.10. Godkännande av/förbud mot 
bisyssla,  

enligt AB, § 8, mom. 1 a-b, BEA 6 §, 
mom 1a-b. 

D Ansvarig chef Förvaltningschef 

 

I samråd med HR-avdel-
ningen. Enighet krävs. 

För ställningstagande till 
bisyssla för kommun-
direktör, se kommunstyrel-
sens B-del 

A4.11. Pensionsförmåner utanför 
pensionsavtal 

D Personalut-
skottet 

 Utskottets protokoll 
anmäls till 
kommunstyrelsen 

A4.12. Särskild ålderspension enligt 
pensionsavtal 

D Personalut-
skottet 

 Utskottets protokoll 
anmäls till 
kommunstyrelsen 
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Ärendegrupp 
Ärende 

D/V Delegat Ersättare Anmärkning 

A4.13. Överenskommelse om fortlöpan-
de facklig tid för fackliga förtroendemän 
(LFF, AFF/LAFF) 

V HR-chefen/ 
HR-specialist 

 Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4.14. Ledighets omfattning och 
eventuella löneförmåner för fackliga 
förtroendemän vid tillfälliga ledigheter 
(LFF, AFF/LAFF) 

V HR-chefen/ 
HR-specialist 

 Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4.15. Antagande av centrala överens-
kommelser kollektivavtal rörande 
förhållandet mellan kommunen och 
fackliga organisationer 

D HR-chefen/ 
HR-specialist 

 Anmälan till personalut-
skottet 

A4.16. Stridsåtgärd, i kommunstyrel-
sens egenskap av kommunens samlade 
personalfunktion (§10 KS reglemente) 

D Personalutskottet  Utskottets protokoll 
anmäls till 
kommunstyrelsen 

A4.17. Träffande av lokala kollektiv-
avtal 

D HR-chefen/ 
HR-specialist 

 Anmälan till personalut-
skottet 

A4.18. Uppsägning av lokalt förhand-
lade kollektivavtal 

D HR-chefen/ 
HR-specialist 

 Anmälan till personalut-
skottet 

A4.19. Föra kommunens talan inför 
domstol och andra myndigheter samt att 
träffa överenskommelser i rättstvister, 
mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare. 

V HR-chefen/ 
HR-specialist 

Kommundirekt
ör 
 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4.20. Ge fullmakt till ombud 
(vidaredelegation) att föra kommunens 
talan inför domstol och andra 
myndigheter och träffa 
överenskommelser i rättstvister mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare. 

D HR-chef/ 
HR-specialist 

Kommundirekt
ör 

KL 7 kap 6 § 

A4.21. Hantering av frågor enligt 
samverkansavtalet 

V Ansvarig chef   Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4.22. Ställningstagande till arbets-
värdering/lönekartläggning 

D Kommundirektör 
Förhandlings-
delegationen 

 Förhandlingsdelegationens 
protokoll anmäls till 
kommunstyrelsen 

Besluta om lönetillägg och löneökningar 
mellan avtalsperioderna  

 

V Ansvarig chef  I samråd med HR-chef. 
Enighet krävs. 

Ersättning från tredje man enligt § 37 
AB  

 

D HR-chef  I samråd personalutskottet 

Ej meddelande till 
styrelse/nämnd 

A4.23. Riktlinjer för Fördelning av 
lokala löneutrymmet. 

D Kommundirektör 
Förhandlings-

 Förhandlingsdelegationens 
protokoll anmäls till 
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delegationen kommunstyrelsen 

Arvode-, pensions- och andra 
uppdragsvillkor för förtroendevalda på 
individnivå.   

D Personalutskottet  Avser beslut som inte ska 
avgöras av annan enligt 
särskilt beslut eller utgör 
tillämpning av gällande 
lag, avtal och andra 
bestämmelser. 

Tolka och tillämpa bestämmelserna om 
pension för förtroendevalda. 

D HR-chef  Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

Tolka och tillämpa bestämmelserna om 
avgångsersättning och omställningspeng 
för förtroendevalda. 

D Personalutskottet  Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

Tolka och tillämpa bestämmelserna om 
ersättning till förtroendevald. 

V Kanslichef  Efter samråd med 
ordföranden i aktuell 
nämnd 

A4.24. Fördelning av lokalt löneut-
rymme enligt givna riktlinjer i 
löneöversyn 

V Ansvarig chef  Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 
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Ärendegrupp 
Ärende 

D/V Delegat Ersättare Anmärkning 

A6. Miljöansvar 
A6.1. Ansvar för miljöfrågor enligt 
Miljöbalken och plan- och bygglagen 

V Förvaltnings-
chef 

 Rätt att vidaredelegera 
uppgifterna. 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A7. Kvalitetsarbete 
A7.1. Ansvar för det systematiska 
kvalitetsarbetet på huvudmannivå 

V Förvaltnings-
chef 

 Rätt att vidaredelegera 
uppgifterna. 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd. 

Redovisas vid bokslut 

A8. Övrigt 
A8.1. Förtroendevaldas deltagande i 
kurser och konferenser 

V Ordförande Vice ordförande Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A8.2. Anställdas deltagande i externa 
kurser och konferenser  

V Respektive chef  Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A8.3. Fastställa förvaltningsorganisation V Förvaltningschef  Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

I enlighet med 
samverkansavtal 

A8.4. Övriga ärenden som inte kan 
vänta på beslut vid kommande 
styrelsemöte/nämndmöte 

D Ordförande 1:e vice 
ordförande 

KL 6 kap 39 § 

 

Kommunkontorets öppethållande för 
allmänheten  

V Kommundirektör  Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

Flaggningsdagar  

 

V Kommundirektör  Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

Yttranden över ansökningar om statligt 
stöd till kommersiell service i glesbygd  

 

V Näringslivschef  Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

Yttrande i folkbokföringsärenden  

 

V Kanslichef  Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

Representation enligt kommunens 
riktlinjer 

V Ansvarig 
chef/ordförande 

 Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 
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Del B – nämndspecifik del 
Ärendegrupp 
Ärende 

D/V Delegat Ersättare Anmärkning 

B1. Frågor rörande fast egendom 
B1.1. Köp eller försäljning av fast egen-
dom där köpeskillingen inte överstiger 
tio basbelopp 

D Kommundirektör Teknisk chef  

B1.1. Köp eller försäljning av fast egen-
dom där köpeskillingen inte överstiger 
10 procent av ett basbelopp 

V Ansvarig chef   

Avtal så som t.ex. optionsavtal och 
marktilldelningsavtal som har till syfte att 
leda till försäljning av fast egendom. 

D Teknisk chef Kommundirektör  

Avtal om servitut, ledningsrätt eller 
nyttjanderätt avseende mark eller 
anläggning  

V Teknisk chef Kommundirektör  

Tillstånd för data-, el- och telekabel på 
kommunens mark.  

 

V Teknisk chef  Kommundirektör  

Utfärdande av grannintyg samt yttrande 
i övriga grannelagsrättsliga frågor.  

 

V Teknisk chef Kommundirektör I samråd med 
myndighetsförbundet 

Flyttnings- och intrångsersättning i 
fastighetsärenden med beloppsgräns till 
och med fem (5) miljoner kr inom 
budgetram. 

D Teknisk chef Kommundirektör  

Sälja lös egendom med beloppsgräns 
från och med 100 000 kr till och med 
500 000 kr. 

D Ansvarig chef Förvaltningschef  

Sälja leveransvirke och 
avverkningsrätter för ett belopp om 
högst 1 000 000 kr inom gällande 
budgetram. 

V Teknisk chef Kommundirektör  

B1.2. Utarrendering (liksom byte av 
arrendator) samt upplåtelse av kommu-
nens mark. 

D Teknisk chefen  Kommundirektör  Efter samråd med 
kommundirektör (kom-
munstyrelsens ordförande. 

Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 

B1.3. Uthyrning av kommunens 
fastigheter (hela eller del av) för en tid 
om högst tre år 

V 

 

Teknisk chefen  Kommundirektör  Efter samråd med kom-
,munstyrelsens ordförande. 

Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 
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B1.4. Upplåtelse av allmän platsmark 

(innefattar det mark för marknad, 
tillfällig handel, uttrande om offentlig 
tillställning och allmän sammankomst ?) 

V Teknisk chefen  Kommundirektör  Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 

Skadereglering via kommunens 
skaderegleringskonto upp till och med 
2,5 miljoner kr per skadetillfälle inom 
budgetram 

V   Ekonomichef Teknisk chef Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 

B1.5. Företräda kommunen inför myn-
digheter i ärenden om fast egendom 
samt att ansöka hos myndighet om 
åtgärd rörande fast egendom. 

V Tekniska chefen 

 

Kommundirektör  Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 

B1.6. Ge fullmakt till ombud att före-
träda kommunen inför myndigheter i 
ärenden om fast egendom samt att 
ansöka hos myndighet om åtgärd 
rörande fast egendom. 

D Tekniska chefen  Kommundirektör  KL 7 kap 6 § 

Yttrande om fastighetsbildning  V Kommundirektör 

 

Teknisk chef  

Ansökan om lantmäteriförrättning  

 

V Teknisk chef 

 

Kommundirektör 

 

 

Kommunens ombud vid förrättningar 
enligt fastighetsbildningslagen  

V 

 

Teknisk chef 

 

Kommundirektör 

 

 

B2. Trafikärenden 
B2.1. Lokala trafikföreskrifter/ 

Tillfälliga lokala trafikföreskrifter 

 

D Tekniska chefen  Kommundirektör  Enligt trafikförordningen 
(TrF) kap 10, §§ 1 och 14 

Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 

B2.2. Tillfällig dispens D Tekniska chefen  Kommundirektör  Enligt Trafikförordningen 
(TrF) 13 kap 

Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 

B2.3. Flyttning av fordon D Tekniska chefen  Kommundirektör  Enligt Lagen om flyttning 
av fordon i vissa fall 

Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 
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B3. Ekonomiärenden (utöver de i del A) 
B3.1. Utförande och bevakning av talan 
för kommunen vid indrivning av 
kommunens utestående fordringar vid 
domstolar, exekutionsmyndighet samt 
övriga myndigheter 

V Ekonomichef Kommunstyrelse
ns ordförande 

Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 

B3.2. Ge fullmakt till ombud att utföra 
och bevaka talan för kommunen vid 
indrivning av kommunens utestående 
fordringar vid domstolar, exekutions-
myndighet samt övriga myndigheter 

D Ekonomichef Kommundirektör KL 7 kap 6 § 

B3.3. Bokföringsmässig nedskrivning 
av fordran – beloppsgräns 2 
prisbasbelopp. 

Bokföringsmässig avskrivning av 
fordringar 

D Redovisningscon
troller 

Ekonomichef Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 

I samråd med 
ekonomiassistent 

I enlighet med beslutad 
kravrutin. 

Beslut om avbetalningsplan eller 
ackordsuppgörelse för fordringar 
understigande två prisbasbelopp (inkl. 
upplupen ränta, inkasso-och 
kronofogdekostnader). 

D Redovisningsco
ntroller 

Ekonomichef Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 

I samråd med 
ekonomiassistent 

I enlighet med beslutad 
kravrutin. 

B3.4. Nyteckning, omskrivning och 
omsättning av lån. 

D Ekonomichef Kommundirektör Med beaktande av 
finanspolicy och 
kommunens finansiella 
mål. 

Amortering av låneskuld  D Ekonomichef Redovisningscon
troller 

I enlighet med 
kommunfullmäktiges 
finansiella mål. 

Placering och löpande hantering av 
kommunens likvida medel och medel 
för donationsstiftelser enligt 
finanspolicyn och antagna riktlinjer. 

D Ekonomichef Redovisningscon
troller 

Med beaktande av 
finanspolicy 

Upptagande av kortfristiga lån för att 
säkra betalningsförmågan. Löptid 
maximalt 1 år 

D Ekonomichef Redovisningscon
troller 

Med beaktande av 
finanspolicy 

B3.5.  Likviditetsförvaltning V Ekonomichef  Med beaktande av 
finanspolicy 

B3.7. Ansökan om utsträckning, ned-
sättning, dödande, sammanläggning och 
relaxation av inteckning samt utbyte av 
pantbrev liksom därmed jämförliga 
åtgärder 

V Ekonomichef Redovisningscon
troller 

Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 
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B3.8.  Placering av donationsmedel V Ekonomichef 

Ekonomen för 
kommunstyrel-
sen 

 Med beaktande av Policy 
för medelsförvaltning 

Med beaktande av 
finanspolicy 

Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 

 

B3.9. Bidrag till arrangemang/projekt 
jämte förlustgarantier för förenings-
arrangemang (upp till och med 
50 000 kronor vid varje tillfälle) 

D Kultur- och 
fritidschef  

Kommunstyrel-
sens ordförande 

Kommundirektör 

Kommunstyrelsens 
1:e vice ordförande 

Enligt kommunfullmäkti-
ges antagna regler för 
kommunala bidrag till 
föreningar i Kungsörs 
kommun 

B3.10. Bidrag till föreningar D Kultur- och 
fritidschefen 

 Enligt kommunfullmäkti-
ges antagna regler för 
kommunala bidrag till 
föreningar i Kungsörs 
kommun 

B3.11. Bidrag till studieförbund D Kultur- och 
fritidschefen 

 Enligt kommunfullmäkti-
ges antagna regler för 
kommunala bidrag till 
föreningar i Kungsörs 
kommun 

Godkänna bidrag till externa aktörer 
för insatser inom området för 
landsbygdsutveckling med upp till 
och med 10 000 kr per mottagare och 
år.  

 

D Näringslivschef Kommundirektör Meddelande 

Godkänna utvecklingsbidrag för 
allmänt främjande av näringslivet i 
med upp till och med 50 000 kr per 
mottagare och år.  

D Näringslivschef Kommundirektör Meddelande 

Utdelning av stipendier D Kommunstyrelse
ns ordförande 

 I samråd med 
kommunstyrelsens 
presidium  

B3.12. Lotteritillstånd D Kultur- och 
fritidschef 

 Ej meddelande  

Enligt lotterilagen § 39 

B3.13. Övertagande av statliga 
bostadslån samt yttrande över sådant 
övertagande. Gäller infriande av 
borgen för bostadsrättsföreningar och 
egna hem 

D Ekonomichef Redovisningscontro
ller 

 

B3.14. Ackordsuppgörelse i samband 
med borgen 

D Kommunstyrel-
sens ordförande 

Kommunstyrelsens 
1:e vice ordförande 
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B3.15.  Omdisponering av budget 
mellan identiteter över förvaltningsgräns 

V Kommundirektör
en 

 Samråd med berörda 
förvaltningschefer 

Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 

B3.16.  Ställningstagande till investe-
ringsobjekt om minst ett prisbasbelopp 
och maximalt sammantaget 100 000 
kronor per nämnd 

D Förvaltningschef   

Inrättande av handkassa i kommunen  

 

V Ekonomichef Redovisnings-
controller 

I samråd med 
redovisningscontroller 

 

Innehav av personligt betalkort 
(kreditkort, handkassekort)  

 

V Ekonomichef Redovisnings-
controller 

I samråd med 
kommundirektör och 
redovisningscontroller 
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B4. Personalfrågor (utöver de i del A) 
B4.1. Förordnande av Kommundirektör 
under semester, sjukdom o. dyl. 

D Kommundirektören Kommunstyrel-
sens ordförande 

 

Yttrande angående antagande av 
hemvärnspersonal enligt 5 § 
Hemvärnsförordningen 

V Socialchef /annan?  5 § Hemvärns-
förordningen  

B4.2. Övervägande om annan 
anställningsform än de som finns enligt 
lag och avtal. 

D Personalutskottet 

 

 Utskottets protokoll 
anmäls till 
kommunstyrelsen 

B4.3. Överenskommelse om löne- och 
anställningsvillkor för Kommundirektör 

D Kommunstyrelsens 
ordförande 

Kommunstyrel-
sens 1:e vice 
ordförande 

Samråd med HR-
avdelningen. 

Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 

B4.4. Godkännande av/förbud mot 
bisyssla för Kommundirektör 

D Personalutskottet   

 

Utskottets protokoll 
anmäls till 
kommunstyrelsen 

B4.5. Disciplinpåföljd för 
Kommundirektör 

D Personalutskottet  Utskottets protokoll 
anmäls till 
kommunstyrelsen 

B4.6. Avgöra frågor om tolkning och 
tillämpning av reglementen, avtal och 
andra bestämmelser rörande förhållandet 
mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare samt i sådana frågor 
utfärda föreskrifter och anvisningar. 

V HR-chefen/  
HR-specialist 

 Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 

B4.7. Utse operativt ansvarig person 
för säkerhetsarbetet 

D Kommundirektör
en 

 Regler finns i säkerhetspo-
licy och Riktlinjer för sä-
kerhetsorganisationen 

Förhandlingar i rättstvist och 
intressetvist.  
 

D HR-chef  
 

 10§ MBL I samråd med 
kommundirektör 
Rapport till 
förhandlingsdelegationen 

Kommunövergripande förhandlingar 
enligt 11-13 §§ MBL  
 
Förhandling som enbart berör egna 
förvaltningen/avdelningen/området. 11-
13 §§ MBL  
 
Förhandling som enbart berör egna 
enheten. 11-13 §§ MBL  
 

V Kommundirektör 
 
 
Förvaltningschef/ 
Avdelningschef/ 
Områdeschef 
 
Enhetschef 

 Gäller förhandlingar som 
inte kan hanteras enligt 
samverkansavtal.  
Sker i samråd med HR-
chef 

Förhandling enligt 14 § MBL  
 

V HR-chef 
 

 I samråd med 
kommundirektör 

Förhandling enligt 38 § MBL  
 

V Kommundirektör  I samråd med HR-chef 
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B5. Övriga frågor 
B5.1. Representation, uppvaktningar 
och avtackningar 

V Kommunfull-
mäktiges ordfö-
rande/ Kommun-
styrelsens ordfö-
rande/ 
Kommundirektör
en/Respektive 
chef 

Kommunfullmäk-
tiges 1:e vice ordfö-
rande/Kommun-
styrelsens 1:e vice 
ordförande/ 
Avdelningschef 

Ej meddelande till kom-
munstyrelsen. 

Enligt riktlinjer för 
uppvaktning 
 

B5.2. Tillstånd att använda 
kommunens heraldiska vapen och 
logotype 

    

a) Bifall V Avdelningschefen 
för bl.a. informa-
tion 

Kommunikatör 

Kanslichef Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 

b) Avslag D Avdelningschefen 
för bl.a. informa-
tion/ 

Kommunikatör 

Kanslichef  

B5.3. Rätt att skydda kommunala 
rättigheter genom immaterialrättslig 
registrering 

V Kommundirektör
en 

 Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 

B5.4. Avslag på begäran om att lämna 
ut arkiverade allmänna handlingar eller 
utlämnande med förbehåll 

D Kanslichef Kommundirektör 2 kap. 14 § TF samt 
tillämpligt lagrum i OSL 

 

B5.5. Gallring av handlingar i 
slutarkivet 

D Kanslichefen   

B5.6. Utfärda anvisningar i intern 
kontroll för kommunövergripande och 
kommunstyrelseinterna processer  

D Ekonomichefen Kommundirektör Samråd ska tas med kom-
munstyrelsens ordförande 
för att avgöra om beslut 
ska tas i kommunstyrel-
sen.  

Anvisningar ska innehålla 
beskrivning av organisa-
tion, rutin och uppföljning. 

B5.7. Beslut enligt lagen om lägen-
hetsregister 

D Tekniska chefen Kommundirektör Rätt att vidaredelegera 

Krisledning vid svåra påfrestningar på 
samhället – vidta åtgärder som den akuta 
situationen kräver.  

V Kommundirektör Barn- och 
utbildningschef, 
socialchef eller 
teknisk chef 

I enlighet med 
krisledningsplan 
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-------------------------- 
 

Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer 
i samma ärenden/ ärendegrupper. 
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Bilaga 
 
Medbestämmandelagen  
 
§§ 10-17 Förhandlingsrätt  
 
10 § Arbetstagarorganisation har rätt till förhandling med arbetsgivare i fråga rörande förhållande 
mellan arbetsgivaren och sådan medlem i organisationen, som är eller har varit arbetstagare hos 
arbetsgivaren. Arbetsgivare har motsvarande rätt att förhandla med arbetstagarorganisation.  
Förhandlingsrätt enligt första stycket tillkommer arbetstagarorganisationen även i förhållande till 
organisation som arbetsgivaren tillhör och arbetsgivarens organisation i förhållande till 
arbetstagarorganisationen.  
 
11 § Innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av sin verksamhet, skall han på eget 
initiativ förhandla med arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av 
kollektivavtal. Detsamma skall iakttagas innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av 
arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör organisationen.  
Om synnerliga skäl föranleder det, får arbetsgivaren fatta och verkställa beslut innan han har 
fullgjort sin förhandlingsskyldighet enligt första stycket. ¨ 
 
12 § När arbetstagarorganisation som avses i 11 § påkallar det, skall arbetsgivare även i annat fall 
än där anges förhandla med organisationen innan han fattar eller verkställer beslut, som rör 
medlem i organisationen. Om särskilda skäl föranleder det, får arbetsgivaren dock fatta och 
verkställa beslutet innan han har fullgjort sin förhandlingsskyldighet.  
 
13 § Om en fråga särskilt angår arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör 
en arbetstagarorganisation i förhållande till vilken arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal, 
är arbetsgivaren skyldig att förhandla enligt 11 och 12 §§ med den organisationen. 
Om arbetsgivaren inte är bunden av något kollektivavtal alls, är arbetsgivaren skyldig att 
förhandla enligt 11 § med alla berörda arbetstagarorganisationer i frågor som rör uppsägning på 
grund av arbetsbrist eller en sådan övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en 
verksamhet som omfattas av 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Detta gäller dock inte 
om arbetsgivaren endast tillfälligt inte är bunden av något kollektivavtal. Lag (1994:1686).  
 
14 § Finns lokal arbetstagarorganisation, skall förhandlingsskyldigheten enligt 11-13 §§ fullgöras 
i första hand genom förhandling med denna. Uppnås icke enighet vid förhandling enligt första 
stycket, skall arbetsgivaren på begäran förhandla även med central arbetstagarorganisation. 
 
§ 38 Facklig vetorätt i vissa fall  
 
38 § Innan en arbetsgivare beslutar att låta någon utföra visst arbete för hans räkning eller i hans 
verksamhet utan att denne därvid skall vara arbetstagare hos honom, skall arbetsgivaren på eget 
initiativ förhandla med den arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av 
kollektivavtal för sådant arbete. Arbetsgivaren är vid förhandlingen skyldig att lämna den 
information om det tilltänkta arbetet som arbetstagarorganisationen behöver för att kunna ta 
ställning i förhandlingsfrågan.  
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Första stycket gäller inte, om arbetet är av kortvarig och tillfällig natur eller kräver särskild 
sakkunskap och det inte är fråga om att anlita uthyrd arbetskraft enligt lagen (1993:440) om privat 
arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. Första stycket gäller inte heller om den tilltänkta 
åtgärden i allt väsentligt motsvarar en åtgärd som har godtagits av arbetstagarorganisationen. Om 
organisationen i ett särskilt fall begär det, är arbetsgivaren dock skyldig att förhandla innan han 
fattar eller verkställer ett beslut.  
 
Om synnerliga skäl föranleder det, får arbetsgivaren fatta och verkställa ett beslut innan 
förhandlingsskyldigheten enligt första stycket har fullgjorts. Begärs förhandling enligt andra 
stycket, är arbetsgivaren inte skyldig att skjuta upp beslutet eller verkställigheten till dess 
förhandlingsskyldigheten har fullgjorts, om det finns särskilda skäl mot uppskov. I fråga om 
förhandling enligt första och andra styckena skall 14 § tillämpas.  
Har förhandling begärts enligt första eller andra stycket är arbetsgivaren skyldig att på begäran av 
arbetstagarorganisationen lämna sådan information om det tilltänkta arbetet som organisationen 
behöver för att kunna ta ställning i frågan. Lag (1994:1686). 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Internkontrollplan 2023 för kommunstyrelsens 
förvaltning 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att internkontrollen 2023 ska genomföras enligt 
kommunstyrelsens förvaltning förslag. Resultatet redovisas till 
kommunstyrelsen efter årets slut.  

Sammanfattning 
Intern kontroll innebär åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa 
funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken 
för avsiktliga eller oavsiktliga fel. Ett större arbete i workshopformat 
genomfördes med kommunstyrelsens presidium och kommunstyrelsens 
ledningsgrupp 2019 för att lägga grunden för valda områden under denna 
mandatperiod. Förvaltningen gör sedan en årlig riskanalys där eventuella 
nya kontrollmoment definierats och värderats utifrån - hur stor sannolikhet 
det är att något skulle inträffa och - i så fall hur stor konsekvens detta skulle 
få. Detta resulterar i ett riskvärde.  
Kontrollmoment med riskvärde på tio eller högre samt särskilt utvalda 
punkter som alla nämnder och bolag ska kontrollera tas med i årets 
interkontrollplan. För de kontrollmoment som tas med i interkontrollplanen 
tillförs efter beslut av verksamhetsansvarig uppgift om - hur och när kontroll 
ska ske - vem som ska göra den och - vart resultatet ska rapporteras. 
Flera kontrollpunkter berör hela kommunkoncernen men kontrolleras 
centralt. Internkontrollpunkter markerade med * ska dock återfinnas i 
samtliga kommunkoncerns internkontrollplaner och återrapporteras till 
respektive nämnd/bolag.  

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-08-16 Internkontrollplan 2023 för 
kommunstyrelsens förvaltning 
Utkast internkontrollplan 2023 för kommunstyrelsens förvaltning 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-08-16 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/15 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
KS 2022/15 
Er beteckning 
 

 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunens bolag 
Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp 
 

Sida 135 (153)



1 (4) 

Rutin 
- kontrollmoment (Vad?) 

Risk-
värde 

Metod 
(Hur?) 

Uppföljning 
(När?) 

Ansvarig 
(Vem?) 

Rapport till 

Avdelning näringsliv 
- Följsamhet av upphandlingsdirektiv i syfte 

att säkerställa att inte gynna enskilda.   
 

12 Kontrollera att vi sett 
till att  
- Möjliggöra för 

lokala leverantörer 
och entreprenörer 
att lämna anbud 

- Tilldelad 
verksamhet följer 
miljökriterierna 

2 stickprov 5 
gång/år 

Näringslivschef Kommundirektör 

Avdelning kansli 

Delegering* 
- Delegationsbeslut är fattade av rätt 

tjänsteperson 

12 Jämföra rapporterade 
beslut mot utsedd 
delegat enligt 
delegationsordning  

2 gång/år, 
stickprov, 
vartannat beslut 

Kanslichef 
tillsammans med 
nämndsekreterare 

Kommundirektör 

Delegering* 
- Delegationsbeslut återrapporteras. 

10 Beslut i 
delegationsordning 
som borde skett men 
som vi ej sett 
återrapporteras  

1 gång/år Kanslichef 
tillsammans med 
nämndsekreterare 

Kommundirektör 
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Rutin 
- kontrollmoment (Vad?) 

Risk-
värde 

Metod 
(Hur?) 

Uppföljning 
(När?) 

Ansvarig 
(Vem?) 

Rapport till 

Avdelning HR 

Sjukfrånvaropolicyn följs  
- Sannolikheten att den inte följs  

 

 
10 

HR gör 
stickprovskontroll på 
ett urval sex enheter. 
Rutinen följs upp med 
berörd chef. 

 
2 gånger/ år  

HR-chef Kommundirektör 

Arbetsmiljö  
- Kontroll i syfte att säkerställa att 

årlig uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 
genomförs i organisationen. 

 

12 HR gör uppföljning 
genom enkät till 
samtliga chefer. 

1 gång/år under 
kvartal 1 

HR-chef Kommundirektör 

Rätt lön  
- Kontroll att rätt löner utbetalas och att 

avdrag görs vid frånvaro. 

16 HR och ekonomienhet 
gör stickprovskontroll 
på ett urval av sex 
enheter, att rätt löner 
är utbetalade. 
 

2 gånger/ år HR- chef och 
ekonomichef  

Kommundirektör 

Säkerställa kompetens 
- Följa upp kompetensbrist i förhållande 

till att kunna fullgöra verksamhetens 
krav. 

 

 
16 

HR gör årlig 
uppföljning av 
personalomsättning 
och tillgänglig 
kompetens i 
organisationen. 

1 gång/år i 
samband med 
årsbokslut 

HR-chef Kommundirektör 
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Josephine Härdin
Omfattning i antal punkter för HR? Översätta i att följa upp hur ev. nytt system används ?

Josephine Härdin_1
Hitta specifika moment i rutiner att följa upp? Översätta i att följa upp hur nytt system används ?

Josephine Härdin_2
Tips: arbetsmarkandsenhetens anställda som är "ute" hos andra ? Hur görs kontrollen ? 

Josephine Härdin_3
Tveksamt att ha med i internkontroll - går det att säkerställa i rekryteringsfasen? 



3 (4) 

Rutin 
- kontrollmoment (Vad?) 

Risk-
värde 

Metod 
(Hur?) 

Uppföljning 
(När?) 

Ansvarig 
(Vem?) 

Rapport till 

Ekonomi 

Avtalstrohet  
- Kontroll att vi inte handlar utanför avtal när 

detta finns.  

12 Spendanalys  1 ggr/halvår Ekonomichef Kommundirektör 

Icke korrekt genomförd direktupphandling 
Kontroll att upphandlingen är korrekt 
genomförd utifrån eu-regelverk  

12 Stickprov av att inköp 
sker enligt rutin  

1 ggr/år Ekonomichef Kommundirektör 

Investeringsprocessen 
- Investeringar är slutredovisade. 

 

10 Kommunens icke 
avslutade projekt gås 
igenom. 

1 ggr/halvår, i 
samband med 
bokslut 

Ekonomichef Kommundirektör 
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Rutin 
- kontrollmoment (Vad?) 

Risk-
värde 

Metod 
(Hur?) 

Uppföljning 
(När?) 

Ansvarig 
(Vem?) 

Rapport till 

Serviceenheten 

- Egenkontrollprogram  10 Kontrollera att 
egenkontrollprogram 
finns och följs vid 
samtliga mottagnings- 
och tillagningskök  
Årlig kontroll av 
miljö och hälsa 

2 ggr/år Servicechef Kommundirektör 

- Hantering av specialkost  15 Kontrollera att 
riktlinjerna enligt 
livsmedelsverkets 
rekommendationer och 
den lokala 
måltidspolicyn följs. 

2ggr /år Servicechef Kommundirektör 

- Kemikaliehantering 15 Kontrollera att 
kemikaliepärm är 
korrekt utifrån dem 
direktiv som 
lokalvårdschefen har 
tagit fram utifrån 
verksamhetensbehov 

2 ggr/ år Servicechef Kommundirektör 

- Golvvård 10 Kontrollera att 
golvvård utförs på ett 
korrekt sätt för att 
minska 
underhållskostnaderna. 

2 ggr/år Servicechef Kommundirektör 
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Sida 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Avsägelse och fyllnadsval budget- och 
bokslutsberedning 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Petter Westlund (C) från uppdraget 
som ledamot i kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning från och 
med 1 september. Till ny ledamot utses Lina Johansson (C) Solrosvägen 31, 
736 36 Kungsör för den återstående mandatperioden 2022-09-01 till och 
med 2022-11-30. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beviljade Madelene Fager (C) föräldraledighet från 
uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning 
från den 1 augusti 2022 och resterande mandatperiod. Till ny ledamot under 
Madelene Fagers föräldraledighet utsågs Petter Westlund (C), vilket nu 
avsagt sig uppdraget. Till ny ledamot utses tidigare ersättare Lina Johansson 
(C) Solrosvägen 31, 736 36 Kungsör. Till ny ersättare för Lina Johansson 
önskar (C) utse AnneMarie Andersson, ett val som kan göras först när denne 
är invald i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-08-09 kommunstyrelsen 
Avsägelse - Ledamot i kommunstyrelsen 
 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Den entledigade, den valde, matrikeln, lönekontoret. 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-08-09 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2018/413 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Avsägelse och fyllnadsval – Kommunstyrelsens 
förhandlingsdelegation  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Petter Westlund (C) från uppdraget 
som ersättare i kommunstyrelsens förhandlingsdelegation från och med 29 
augusti. Till ny ersättare utses Lina Johansson (C) Solrosvägen 31, 736 36 
Kungsör, för den återstående mandatperioden 2022-09-01 till och med 
2022-12-31. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beviljade Madelene Fager (C) föräldraledighet från 
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens förhandlingsdelegation från 
den 1 augusti 2022 och resterande mandatperiod. Till ny ersättare under 
Madelene Fagers föräldraledighet utsågs Petter Westlund (C), som nu 
lämnat in sin avsägelse. Till ny ersättare under Madelene Fagers 
föräldraledighet under resterande mandatperiod utses nu i stället Lina 
Johansson (C).   

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-08-22 personalutskott 2018-12-01--2022-11-30 
Avsägelse - Ledamot och ersättare i kommunstyrelsens personalutskott 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Den entledigade, den valde, matrikeln, lönekontoret 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-08-22 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2018/413 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Avsägelse och fyllnadsval kommunstyrelsens 
plankommitté  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Petter Westlund (C) från uppdraget 
som ledamot i kommunstyrelsens plankommitté från och med 29 augusti. 
Till ny ledamot utses Lina Johansson (C) Solrosvägen 31, 736 36 Kungsör 
för den återstående mandatperioden 2022-09-01 till och med 2022-12-31. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beviljade Madelene Fager (C) föräldraledighet från 
uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens plankommitté från den 1 
augusti 2022 och resterande mandatperiod. Till ny ledamot under Madelene 
Fagers föräldraledighet utsågs Petter Westlund (C), som nu lämnat in sig 
avsägelse. Lina Johansson (C) valdes då till ny ersättare. Lina Johansson (C) 
Solrosvägen 31, 736 36 Kungsör föreslås nu bli ledamot under Madelene 
Fagers föräldraledighet. Till ny ersättare föreslås AnneMarie Andersson (C), 
ett val som kan ske först när denne är invald i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-08-22 avsägelse och fyllnadsval plankommitté 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Den entledigade, den valde, matrikeln, lönekontoret 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-08-22 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2018/413 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 

Sida 142 (153)

http://www.kungsor.se/


Sida 
1 (1) 

Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Avsägelse och fyllnadsval kommunstyrelsen 
presidieberedning  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Petter Westlund (C) från uppdraget 
som ledamot i kommunstyrelsens presidieberedning från och med 29 
augusti. Till ny ledamot utses Lina Johansson (C) Solrosvägen 31, 736 36 
Kungsör för den återstående mandatperioden 2022-09-01 till och med 2022-
11-30 

Sammanfattning 
Madelene Fager (C) är beviljad föräldraledighet från sina politiska uppdrag 
från den 1 augusti 2022 och mandatperioden ut. Petter Westlund utsågs till 
ny ordinarie ledamot, men har nu lämnat in sin avsägelse. Till ny ledamot 
föreslås Lina Johansson (C). 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-08-09 Avsägelse och fyllnadsval 
presidieberedning.  
Avsägelse - Ledamot i kommunstyrelsens presidieberedning 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Den entledigade, den valde, lönekontoret, matrikeln 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-08-22 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2018/413 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Avsägelse och fyllnadsval - Kommunstyrelsens 
personalutskott 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Petter Westlund (C) från uppdraget 
som ledamot i kommunstyrelsens personalutskott från och med 29 augusti. 
Till ny ledamot utses Lina Johansson (C) Solrosvägen 31, 736 36 Kungsör 
för den återstående mandatperioden 2022-09-01 till och med 2022-12-31. 

Sammanfattning 
Madelene Fager (C) beviljades föräldraledighet från sitt uppdrag som 
ledamot i kommunstyrelsens personalutskott från och med 1 augusti 2022 
och mandatperioden ut. Petter Westlund (C) som då var ersättare valdes då 
in som ordinarie ledamot medan Lina Johansson (C) valdes som ny 
ersättare. Nu har Petter Westlund lämnat in sin avsägelse och Lina 
Johansson föreslås bli ordinarie ledamot. AnneMarie Andersson (C) som 
önskas bli ny ersättare kan väljas först då hon fått en plats i 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-08-09 Avsägelse och fyllnadsval personalutskott  
Avsägelse - Ledamot i kommunstyrelsens personalutskott 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Den entledigade, den valde, matrikeln, lönekontoret. 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-08-22 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2018/413 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Lokalt brottsförebyggande råd 2019-2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Petter Westlund (C) från uppdraget 
som ledamot i Kunsgörs Lokala brottsförebyggande råd från och med 29 
augusti. Till ny ledamot utses Lina Johansson (C) Solrosvägen 31, 736 36 
Kungsör för den återstående mandatperioden 2022-08-30 till och med 2022-
12-31. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beviljade Madelene Fager (C) föräldraledighet från 
uppdraget som ledamot i det lokala brottsförebyggande rådet från den 1 
augusti 2022 och resterande mandatperiod. Till ny ledamot under Madelene 
Fagers föräldraledighet utsågs Petter Westlund som nu lämnat in sig 
avsägelse. Till ny ledamot under Madelene Fagers föräldraledighet väljs nu 
därför Lina Johansson (C). 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-08-22 Lokalt brottsförebyggande råd 2019-2022 
Avsägelse -  Ledamot i Lokala brottsförebyggande rådet 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Den entledigade, den valde, matrikeln, akten, lönekontoret 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-08-22 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2018/420 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Avsägelse - Regionala 
beredningar/samverkansgrupper 2019-2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Petter Westlund (C) från uppdraget 
som ersättare i den strategiska regionala beredningen från och med 29 
augusti 2022. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beviljade Madelene Fager (C) föräldraledighet från 
uppdraget som ersättare i den strategiska regionala beredningen från den 1 
augusti 2022 och resterande mandatperiod. Till ny ersättare under Madelene 
Fagers föräldraledighet utsågs Petter Westlund (C), Åkergatan 5, 736 30 
Kungsör, som nu lämnat in sin avsägelse. Platsen lämnas tills vidare vakant.  

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-08-22 avsägelse i den strategiska regionala 
beredningen. 
Avsägelse -Ersättare i den strategiska regionala beredningen 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Den entledigade, SRB, matrikeln, lönekontoret, akten 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-08-22 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2018/446 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Sveriges ekokommuner, ledamot och ersättare 
2019-2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen entledigar Petter Westlund (C) från uppdraget som 
ersättare i Sveriges Ekokommuner från och med den 29 augusti 2022. Till 
ny ersättare under Madelene Fagers föräldraledighet utses AnneMarie 
Andersson (C), Bygränd 2 A 736 36 Kungsör från och med den 1 september 
2022. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har beviljat Madelene Fager (C) föräldraledighet från 
uppdraget som ersättare i Sveriges Ekokommuner från den 1 augusti 2022 
och resterande mandatperiod. Till ny ersättare under Madelene Fagers 
föräldraledighet utsåg kommunstyrelsen Petter Westlund (C). 
Petter Westlund har den 28 juni 2022 lämnat in önskan om att avgå från 
uppdraget. Till ny ersättare utses AnneMarie Andersson (C). 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-08-21 avsägelse och fyllnadsval Sveriges 
ekokommuner, ledamot och ersättare 2019-2022 
Avsägelse -Ersättare i Sveriges ekokommuner 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Lönekontoret 
Matrikeln 
Den entledigade och den valde 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-08-21 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2018/510 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Avsägelse och fyllnadsval - Pensionärs- och 
tillgänglighetsråd 2019-2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Petter Westlund (C) från uppdraget 
som ersättare i den kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet från och 
med 29 augusti 2022. Till ny ersättare utses AnneMarie Andersson (C) för 
den återstående mandatperioden 2022-08-29 till och med 2022-12-30.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beviljade Madelene Fager (C) föräldraledighet från 
uppdraget som ersättare i pensionärs- och tillgänglighetsrådet från den 1 
augusti 2022 och resterande mandatperiod. Till ny ersättare valdes Petter 
Westlund (C), som nu lämnat in sin avsägelse. (C) önskar nu utse 
AnneMarie Andersson (C) som ny ersättare under Madelene Fagers 
föräldraledighet. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-08-22 Pensionärs- och tillgänglighetsråd 2019-
2022 
Avsägelse - Ersättare i Pensionärs- och tillgänglighetsrådet 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Den entledigade, den valde, matrikeln, lönekontoret, akten 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-08-22 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2018/419 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

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

Adressat 
Kommunstyrelsen 

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

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

• 1575 kronor för ledarutbildningsbidrag som genomförts under år 
2021 till föreningen Kungsörs ishockeyklubb. Dnr KS 2022/107  

• bidrag till studieförbunden för verksamhetsåret 2021 med en 
totalsumma på 300 000 kronor, som baseras på en uträkning/mall 
från SCB:s webbplats samt studieförbundens verksamhetsberättelser. 
Bidraget fördelat till följande studieförbund: ABF Västra 
Västmanland, Sensus Studieförbund Västmanland, Studieförbundet 
Vuxenskolan, NBV Mitt, Studieförbundet Bilda Svealand och 
Studiefrämjandet Uppsala Västmanland. 
Dnr KS 2022/189 

Kommundirektören Claes-Urban Boström är ledig 4 juli till och med 8 
juli 2022. Med stöd av gällande delegation förordnas Anne-Britt 
Hanson-Åkerblom vara kommundirektör under dessa perioder.  
Dnr KS 2022/1 

 

Anne Pettersson 
Registrator/Administrativ assistent 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-06-28 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/2 
Er beteckning 
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Vår handläggare 
anne.pettersson@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

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

Sammanfattning 
Här sammanfattas det som inkommit sedan föregående möte. 

• Ramavtal - Konsulttjänster Område 13, Bullerberäkning och 
bullerutredningar m.m. Avtalsparter: Ramboll Sweden AB, Brekke 
& Strand Akustik AB och ÅF-Infrastructure AB. Dnr KS 2022/264 

• SOS Alarm Sverige AB. Avtalstid: 2022-06-01 – 2024-05-31.  
Dnr KS 2022/331 

• Service- och underhållsavtal (avser badhuset). Dnr KS 2022/340 

Anne Pettersson 
Registrator/Administrativ assistent 
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Vår handläggare 
anne.pettersson@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

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

Sammanfattning 
Här sammanfattas det som inkommit sedan föregående möte. 

• Bygg hopptorn vid Kungsudden. Dnr KS 2022/323 
• Hamnområdet. Dnr KS 2022/332 
• Produkter med Kungsörs loggan. Dnr KS 2022/342 
• Bristande skyltning längs cykelled Dnr KS 2022/346 
• För få ställplatser för husbil Dnr KS 2022/347 
• Farthinder vid Nygatan och Storgatan Dnr KS 2022/356 
• Många husbilar och husvagnar vid Jägaråsen, campingförbud?  

Dnr KS 2022/357 
• Vad kostar det att anlita kommunens begravningsförrättare?          

Dnr KS 2022/359 
• Sönderkörda dikesbrunnar Dnr KS 2022/360 
• Felparkerad tillfällig stolpe vid apoteket Dnr KS 2022/364 
• Skyddsåtgärd för båtarna hos KSS (Kungsörs segelsällskap)         

Dnr KS 2022/365 
• Busliv runt stadskärnan både dag och natt Dnr KS 2022/367 
• Hög hastighet på Drottninggatan. Dnr KS 2022/380 

Anne Pettersson 
Registrator/Administrativ assistent 
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Vår handläggare 
anne.pettersson@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Meddelanden – Sveriges Kommuners och 
Regioners cirkulär 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Här sammanfattas det som inkommit sedan föregående möte. 

• 22:24: Preliminär LSS-utjämning för år 2023 
• 22:25: Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal – 

KOM-KR 
• 22:26: Ändring av Kollektivavtal för krigs- och beredskapstillstånd 

(KB-avtal) 
• 22:27: Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad 

Pension (AKAP-KR) m.m. samt överenskommelse om ändrad 
lydelse i KAP-KL 

Anne Pettersson 
Registrator/Administrativ assistent 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 159 Kommunstyrelsen - Övriga  frågor 2022 
Diarienummer KS 2022/8 

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

Sammanfattning 
* Madelene Fager (C) frågade på kommunstyrelsen 28/2 2022 
Har vi nu som tidigare planerat en beredskapsplan för 
livsmedelsförsörjning, och om inte när kommer den vara klar?  
Kommundirektör Claes-Urban Boström säger att planen i sin helhet nu ska 
vara klar, men ber att få återkomma då han inte hunnit få den än. 
* Roland Jansson (SD) ställde på kommunstyrelsen 28/3 2022 frågan: 
Hur går det med uthyrning av Skillingepaviljongen inför säsongen? 
Kommundirektör Claes-Urban Boström berättar att det tyvärr nu inte finns 
någon aktuell arrendator då den tilltänkte hoppat av. Arbete pågår att 
försöka lösa frågan med arbetsmarknadsenheten eller liknande. 
* Anders Frödin (SD) frågar kring lokalvårdsorganisationen och arbetsmiljö 
med anledning av den nya organisationen. 
Claes-Urban Boström svarar att han tar med sig frågan och återkommer till 
kommande möte.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-14 

Skickas till 
Frågeställarna 
Samtliga sekreterare och ordförande i kommunen 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-06-20 
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