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Kungsörs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 2020-08-31 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Respektive akt, 

Utdragsbestyrkande 

§  
Information 
Följande informationer lämnas vid sammanträdet: 

a) 16.00-16.20 Skolskjutsar
Skolskjutssamordnare Mia Nilsson och representant från
Svealandstrafiken

b) Ekonomi
ekonomichef Anette Gårlin

c) Fördjupad samverkan
Kommundirektör Claes-Urban Boström

Förslag till beslut            Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 



Kungsörs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 2020-08-31 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

akten, förslagsläggaren, Mikael Nilsson 

Utdragsbestyrkande 

§ 
Svar på medborgarförslag – Bygg 
tennisbanor mellan Centralvallen och 
grusparkeringen vid vårdcentralen (KS 
2020/190)
Anne Pettersson föreslår i ett medborgarförslag att tennisbanor ska 
byggas på gräsytan mellan Centralvallen och grusparkeringen vid 
vårdcentralen. 

Kommunfullmäktige beslutade att skicka ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendet har behandlats av kultur- och fritidschef Mikael Nilsson.  
Idag finns ingen aktiv tennisklubb, det finns tre tennisbanor 
inomhus i sporthallen som ingen hyr för att spela tennis. Det finns 
även en tennisplan vid den nya aktivitetsytan vid skolan. Det finns 
två inomhus Padelbanor och två utomhusbanor ska byggas, båda är 
privatägda.   

Med denna motivering föreslås avslag på förslaget. 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Anne Petterssons medborgarförslag inkommet 2020-05-10
• Protokoll från kommunfullmäktige 2020-06-22
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-07-02

Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 



 

 
SVAR PÅ 
MEDBORGARFÖRSLAG 

Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2020-07-02  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
 
Mikael Nilsson 

 

  
 

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

Svar på medborgarförslag – Bygg tennisbanor 
mellan Centralvallen och grusparkeringen vid 
vårdcentralen 
Anne Pettersson föreslår i ett medborgarförslag att tennisbanor ska byggas på 
gräsytan mellan Centralvallen och grusparkeringen vid vårdcentralen. 
 
Idag finns ingen aktiv tennisklubb, det finns tre tennisbanor inomhus i 
sporthallen som ingen hyr för att spela tennis. Det finns även en tennisplan vid 
den nya aktivitetsytan vid skolan. Det finns två inomhus Padelbanor och två 
utomhusbanor ska byggas, båda är privatägda.   
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 
Avslag på förslaget enligt ovan angivna anledning. 
 
 
 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström Mikael  Nilsson 
Kommundirektör  Kultur- och fritidschef 



Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag  
Göra tennisbanor på gräsytan mellan Centralvallen och grusparkeringen vid 
vårdcentralen. Tennisbanorna skulle vara tillgängliga för många, billig i drift 
och detta skulle bidra till spontanidrott för många målgrupper.  

Namn  
Anne Pettersson  

Postadress  
Birkagatan 28  
736 34 Kungsör  

Telefonnummer  
076 242 33 70  

E-postadress  
anne.pettersson@kungsor.se  

Samtycke  
2020-05-10 21.53  
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen lagrar och 
behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också medveten om att medborgarförslag 
blir en offentlig handling som alla har rätt att läsa och att mina uppgifter 
kommer att finnas med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget 
behandlas. 



Kungsörs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 2020-08-31 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

§ 
Motion – barn- och medborgardialoger (KS 
2020/11)
Centerpartiet genom Madelene Fager, Petter Westlund, Lina 
Johansson och AnneMarie Andersson föreslår i en motion  

• att Kungsör kommun bjuder in till barn- och
medborgardialoger om Kungsörs fortsatta utveckling.

Kommunfullmäktige lämnade ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.  
I tjänsteskrivelsen från kommunstyrelsen beskrivs de olika sätt 
kommunen bjuder in ungdomar i beredningsprocessen idag 
gällande bland annat detaljplaner och Kungsörs utveckling. Ett 
digitalt forum saknas dock och detta föreslås utvecklas.  

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från centerpartiet genom Madelene Fager, Petter

Westlund, Lina Johansson och AnneMarie Andersson
• Protokoll från kommunfullmäktige 2020-01-13 § 20
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-12

Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad utom i 
den del som berör en digital dialog där motionen 
föreslås bifallas. 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2020-08-12 KS 2020/ 
Ert datum Er beteckning 
  

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

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

Yttrande gällande motion om ”Barn- och 
medborgardialoger” 
 
Centerpartiet har genom Madelene Fager, Petter Westlund, Lina Johansson och 
AnneMarie Andersson inkommit med en motion gällande barn- och 
medborgardialoger. 
I sin motion skriver de att i den expansiva fas Kungsör är i så bör en dialog 
utvecklas med både ungdomar och övriga medborgare likt några andra 
kommuner som nämns i motionen.  
 
När det gäller ett område som skall detaljplaneläggas så finns det ett regelverk i 
Plan och bygglagen som reglerar hur dialogen skall gå till och den följs i 
Kungsör.  
Om det gällt ett annat utvecklingsområde såsom centrumutvecklingen så gavs 
möjligheten till både unga och gamla att tycka till om hur centrum skulle 
utvecklas och en hel del av de förslagen anammandes i beslutet och resultatet 
syns utmed Drottninggatan och det nya Drottningtorget. 
 
Ett kommande planprogram kommer att ställas ut för allmänheten att tycka till 
om och i detta fall så kommer våra ungdomar att ges möjligheten via det 
gemensamma elevrådet där elever finns med från 1-9 klass.  
 
Ett annat utvecklingsområde som Kungsörs kommun håller på med är 
hamnområdet där kommunen precis köpt in Silon och där ett arbete pågår för att 
upphandla en rivning och ansöka om rivningslov. Ett visionsdokument tas fram 
som diskussionsunderlag och detta kommer allmänheten, unga som gamla, att få 
ta del av och tycka till om så att vi får en bred förankring i vad som ska göras i 
hamnområdet. Här finns möjligheten att tycka till för både kort och lång sikt. 
 
Ett nytt mycket spännande projekt håller på att startas på Kung Karls skola där 
eleverna i projektform kommer att jobba med framtidens Kungsör. Framtidens 
Kungsör öppnar upp för ett ämnesövergripande arbete mellan två eller fler 
ämnen. Kunskapskraven och det centrala innehållet styr ämnesinnehållet och 
fokuserar på fyra områden: Politik, Ekonomi, Samhällsbyggnad och Kultur i 
Kungsörs kommun.  



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
 2020-08-12  
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

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

 
Syftet med Framtidens Kungsör är att ta tillvara elevernas idéer och förslag till 
ett Framtida Kungsör genom samverkan mellan kommun, näringsliv och skola. 
Syftet är även att projektet ska bidra till att elevernas delaktighet och inflytande 
ökar. 
 
Det vi inte riktigt lyckats få till ännu är ett digitalt forum för dialog men ärendet 
har varit uppe i den parlamentariska kommittén utan att resultera i något förslag 
till beslut. 
 
Så i det stora hela tycker jag att vi jobbar helt i linje med motionärernas 
önskemål utom att vi ännu inte lyckats med den digitala lösningen. 
 
 
 
 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionens ska anses besvarad 
utom i den del som berör en digital dialog där motionen föreslås bifallas. 
 
 
 
Claes-Urban Boström    
Kommundirektör  
 
 
    
 
 
 





Kungsörs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 2020-08-31 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

§ 
Svar på motion – Förbättrad belysning i 
Pinnparken (KS 2019/331)
Niklas Magnusson (M) föreslog i en motion att kommunen ordnar 
så att Pinnparken blir upplyst på ett bra sätt. Motionären menar att 
den förbättring av belysningen som gjorden för en tid sedan inte är 
blev tillräcklig. 

Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.  

Ärendet har varit hos Kungsörs KommunTeknik AB på remiss.  
Deras förslag var att investera 106 000 kronor i belysningsåtgärder 
i Pinnparken. Kommunstyrelsens förvaltning föreslog avslag på 
motionen med hänvisning till aktuellt ekonomiskt läge. 
Kommunstyrelsen bad då förvaltningen titta på ärendet igen för att 
avgöra om åtgärden kunde ske inom årets investeringsram. 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår nu att investeringen görs 
inom årets ram. 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Niklas Magnusson (M)
• KF protokollsutdrag 2019-11-11 § 165
• Yttrande KKTAB 2020-01-31
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-10
• KS protokollsutdrag 2020-02-24 § 19
• Rapport från KKTAB 2020-05-26
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-05

Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beviljar motionen och 
finansiering sker ur investeringsmedlen 2020. 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2020-08-05 KS 2020/ 
Ert datum Er beteckning 
  

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

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

Svar på återremiss gällande belysning i 
Pinnparken. 
 
Den 24/2 2020 återremitterades ärendet om förbättrad belysning i Pinnparken 
utifrån en motion från Niklas Magnusson. 
 
Uppdraget var att se över om motionärens förslag kunde läggas in i befintlig 
investeringsram för belysning istället för att bli ett eget investeringsärende. 
 
Uppdraget är genomfört och förbättrad belysning i Pinnparken finns nu med i 
befintlig investeringsram. Självklart innebär det att färre 
belysningsarmaturer/stolpar byts ut under innevarande år men flyttas då till 
kommande år. Kostnaden för utökad belysning i Pinnparken motsvarar ca 15 
armaturer på gata eller gc-väg. 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja motionen och 
ur investeringsmedlen för gatubelysning anslå medel till förbättrad belysning i 
Pinnparken. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström    
Kommundirektör  
 
 
    
 
 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen  2020-02-24  7 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 19 
Motion – Förbättrad belysning i Pinnparken 
(KS 2019/331) 

Niklas Magnusson (M) föreslår i en motion att kommunen ordnar 
så att Pinnparken blir upplyst på ett bra sätt. Motionären menar att 
den förbättring av belysningen som gjorden för en tid sedan inte är 
blev tillräcklig. 
 
Ärendet har varit hos Kungsörs KommunTeknik AB på remiss.  
Deras förslag är att investera 106 000 kronor i belysningsåtgärder i 
Pinnparken.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår avslag på motionen med 
hänvisning till aktuellt ekonomiskt läge. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Niklas Magnusson (M) 
• KF protokollsutdrag 2019-11-11 § 165 
• Tjänsteskrivelse KS förvaltning 2020-02-10 
• Yttrande KKTAB 2020-01-31 

 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning framför Petter Westlund 

(C) ett önskemål om att trygghetsskapande åtgärder prioriteras 
inom investeringsbudgeten. Claes-Urban Boström upplyser om att 
årets investeringsbudget är intecknad men att det går att diskutera 
inom ramen för budgeterade belysningsåtgärder.  

 
 Kommunstyrelsens ordförande föreslår att ärendet ska återremit-

teras för att se om åtgärden kan prioriteras inom ramen för investe-
ringar av belysningsåtgärder.  

 
Beslut Kommunstyrelsens återremitterar motionen för att se om åtgärden 

kan prioriteras inom ramen för investeringar av 
belysningsåtgärder. 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2020-02-10 KS 2020/ 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Anette Gårlin Ekonomichef  
  

 
 
 

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

Yttrande motion belysning i Pinnparken 
Kungsörs Kommunteknik AB har i sitt yttrande föreslagit ett tillstyrkande. Då vi 
nu gått igenom ekonomin för Kungsörs kommun och den investeringsram som 
kommer att beslutas ser vi inte att vi i nuläget kan tillstyrka motionen. 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta avslag på motionen. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström  Anette Gårlin 
   
Kommundirektör   Ekonomichef 
 
 
    
 
 
 







Kungsörs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 2020-08-31 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, KKTAB, kommunstyrelsens ekonom, motionären 

Utdragsbestyrkande 

§ 
Svar på motion – Bullervall vid E20 (KS 
2019/203)
Niklas Magnusson (M) föreslår i en motion att Kungsörs kommun 
anlägger en bullervall längs E20 så att boende vid Skyttegatan och 
Myrstigen får en reducerad bullernivå från trafiken på E20. Denna 
bullervall får gärna förlängas i sydöstlig riktning när mer 
fyllningsmassor frigörs.  

Ärendet har varit hos Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB) för 
yttrande. KKTAB anser att bullernivån bör utredas och en lämplig 
åtgärd projekteras av sakkunnig för att på bästa sätt anlägga en 
bullervall som fyller det tänkta syftet. Marken arrenderas ut och 
arrendeavtalet måste i sådana fall skrivas om då en del av marken 
blir obrukbar i och med uppförandet av en bullervall.  
Kommunstyrelsen föreslogs tillstyrka förslaget och ge KKTAB 
investeringsmedel på en engångssumma om 40 000 kr för 
utredning av bullernivåer samt framtagande av nytt arrendeavtal 
och projektering av bullervall. Beslutet blev att i steg ett utreda 
bullernivåerna. 

KKTAB har nu genomfört mätningen och konstaterar att det inte 
är aktuellt att bygga en bullervall bland annat av utrymmesskäl, 
ägandeförhållanden och närvaro av en högspänningsledning. Det 
är inte heller är sådana ljudnivåer som motiverar en bullervall på 
platsen. Mer finns att läsa i utredningen. 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Niklas Magnusson (M) 2019-05-27
• Protokoll från kommunfullmäktige 2019-06-10 § 111
• Yttrande från projektledare Lisa Kohlström och tekniska

chefen/VD Stig Tördahl, KKTAB 2019-09-27
• Protokoll från kommunstyrelsen 2019-10-21 § 147
• Protokoll från kommunfullmäktige 2019-11-11 § 149
• Yttrande från KKTAB 2020-05-29 inklusive utredning

Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen 





MILJÖINVEST AB 

Adress:  Telefon:  
Post Järnbrogatan 1, 602 24 Norrköping Växel 011-18 02 20 
Internet www.miljoinvest.se Direkt 011-18 05 02 
E-post kenneth@miljoinvest.se   

 

MiljöInvest AB 

 

Bullerutredning  
 

Bullerutredning – Runna Kungsörs kommun 

 

 

2020-06-01  

  



MILJÖINVEST AB BULLERUTREDNING – RUNNA KUNGSÖRS KOMMUN 2020-06-01 

MILJÖINVEST AB 2  

Innehållsförteckning 
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MILJÖINVEST AB BULLERUTREDNING – RUNNA KUNGSÖRS KOMMUN 2020-06-01 

MILJÖINVEST AB 3  

Uppdraget 

Bullerutredningen har utförts av Kenneth Karlsson MiljöInvest AB på uppdrag av Kungsörs 
kommun.  

Utredningen görs med syfte att studera om bullerpåverkan från E 20 vid bebyggelsen i 
Runna är inom ramen för gällande riktvärden för trafikbuller. 

Platsen 

Runna är beläget i den västra delen av Kungsör. Bostadsområdet gränsar till Kungsgatan 
i norr och E20 sydväst. 

 

Gällande bullerkrav 

Befintlig bebyggelse 

För trafikbuller vid befintlig bebyggelse gäller de riktvärden som angivits i ”infrastruktur-
propositionen” 1996/97:53:  

• 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 

• 70 dB(A) maximalnivå vid en uteplats i anslutning till en bostad. 
 

Runna



MILJÖINVEST AB BULLERUTREDNING – RUNNA KUNGSÖRS KOMMUN 2020-06-01 

MILJÖINVEST AB 4  

Ny bebyggelse 

Vid prövning av ny bebyggelse gäller, enligt förordningen (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader, följande krav på bullernivåer från spårtrafik och vägar utomhus. 
Ljudnivån vid bör inte överskrida: 

Vid fasad 

▪ 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. 

▪ 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

Bullerberäkningen 

Metod och beräkningsprogram 

Beräkningen har gjorts enligt den nordiska beräkningsmodellen för trafikbuller. För 
genomförande av beräkningen har programmet Soundplan version 8.2 använts. 

Trafikuppgifter 

I bilden nedan redovisas de trafikuppgifter för olika vägavsnitt som använts som indata till 
beräkningen. 

 

 

  



MILJÖINVEST AB BULLERUTREDNING – RUNNA KUNGSÖRS KOMMUN 2020-06-01 

MILJÖINVEST AB 5  

Terrängmodell 

En tredimensionell terrängmodell har byggts upp utifrån digital geografisk information som 
inköpts från Metria. 

 

Beräkningens omfattning 

Beräkningar har gjorts av den ekvivalenta och maximala ljudnivån i området samt vid 
bostadshusets samtliga fasader.  

Redovisning av resultat 

Resultatet av bullerberäkningen redovisas som översiktliga bullerutbredningskartor med 
ekvivalent och maximal ljudnivå samt som en detaljerad karta med ekvivalenta ljudnivåer 
där också numeriska värden vid de mest påverkade husens fasader redovisas.  

Det bör observeras att bullerutbredningskartor innehåller reflexer från bostadshusen. 
Eftersom gällande bullerkrav anges som frifältsvärden (utan reflexer) överskattar kartorna 
ljudnivån precis vid husens fasader. Därför skall de numeriska värden som redovisas vid 
bostadshusens fasader användas vid en jämförelse med gällande bullerkrav. 

Terrängmodell
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Bullerutbredningskartor 

 

 

  

Ekvivalent ljudnivå - översikt

Ekvivalent ljudnivå – detaljerad med numeriska värden vid fasader



MILJÖINVEST AB BULLERUTREDNING – RUNNA KUNGSÖRS KOMMUN 2020-06-01 

MILJÖINVEST AB 7  

 

 

Sammanfattande bedömning 

Beräkningarna visar att gällande riktvärden för befintlig bebyggelse (ekvivalent ljudnivå 55 
dBA och maximal 70 dBA) klaras vid samtliga bostadshus med undantag för de 2 hus som 
är lokaliserade närmast E20. Båda husen har en fasad där riktvärdet överskrids med 1 
respektive 2 dBA. 

 

 

 

 

Norrköping 2020-06-01 

 

Kenneth Karlsson 
MiljöInvest AB 
 

Maximal ljudnivå - översikt



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-11  11 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, KKTAB, kommunstyrelsens ekonom, motionären 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 149 
Svar på motion – Bullervall vid E20 (KS 
2019/203) 

Niklas Magnusson (M) föreslår i en motion att Kungsörs kommun 
anlägger en bullervall längs E20 så att boende vid Skyttegatan och 
Myrstigen får en reducerad bullernivå från trafiken på E20. Denna 
bullervall får gärna förlängas i sydöstlig riktning när mer 
fyllningsmassor frigörs.  
 
Ärendet har varit hos Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB) för 
yttrande. KKTAB anser att bullernivån bör utredas och en lämplig 
åtgärd projekteras av sakkunnig för att på bästa sätt anlägga en 
bullervall som fyller det tänkta syftet. Marken arrenderas ut och 
arrendeavtalet måste i sådana fall skrivas om då en del av marken 
blir obrukbar i och med uppförandet av en bullervall.  
Kommunstyrelsen föreslås tillstyrka förslaget och ge KKTAB 
investeringsmedel på en engångssumma om 40 000 kr för 
utredning av bullernivåer samt framtagande av nytt arrendeavtal 
och projektering av bullervall. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Niklas Magnusson (M) 2019-05-27 
• Protokoll från kommunfullmäktige 2019-06-10 § 111 
• Yttrande från projektledare Lisa Kohlström och tekniska 

chefen/VD Stig Tördahl, KKTAB 2019-09-27 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-21 § 147Efter avslutad 

överläggning ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag 
mot Niklas Magnussons yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
KF överläggning Niklas Magnusson (M) yrkar bifall till motionen i sin helhet. 
 Mikael Peterson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Ordförande Per Strengbom ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
  

Beslut Kommunfullmäktige tillstyrker motionen i ett första skede genom 
att KKTAB tillförs 40 000 kronor i investeringsmedel för en 
utredning av bullernivåer samt eventuellt framtagande av nytt 
arrendeavtal och projektering av bullervall. 





Kungsörs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 2020-08-31 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Region Västmanland 

Utdragsbestyrkande 

§ 
Revidering av reglemente för gemensamma 
hjälpmedelsnämnden (KS 2020/245)

Förslag till revidering av reglemente har arbetats fram gällande 
deltagande i nämnden på distans. Reviderat reglemente för den 
gemensamma hjälpmedelsnämnden föreslås godkännas med 
redovisade tillägg, under förutsättning av motsvarande beslut hos 
respektive huvudman 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Protokollsutdrag från Regionfullmäktige 2020-06-16
• Utkast till reglemente för gemensam hjälpmedelsnämnd 2020-

2022
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-20

Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att förslaget till reglemente för den 
gemensamma hjälpmedelsnämnden godkänns för Region 
Västmanlands del, att gälla från och med 2020-10-01-  
2022-12-31. 

Beslutet gäller under förutsättning att samtliga parter fattar 
likalydande beslut. 



 

 

TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2020-08-21 KS 2020/245 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 

Vår handläggare Kommunstyrelsen 
Josephine Härdin, kanslichef Kommunfullmäktige 
0227-600 223  
  
  
 

Postadress Besöksadress Telefon, vxl Telefax Org. nummer Momsregnr: 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 0227-60 00 00 0227-60 01 00 556771-5494 SE5567715494001 

 
Revidering av reglemente gemensamma 
hjälpmedelsnämnden (KS 2020/245) 

 
Förslag till revidering av reglemente har arbetats fram gällande deltagande i 
nämnden på distans. Reviderat reglemente för den gemensamma 
hjälpmedelsnämnden föreslås godkännas med redovisade tillägg, under 
förutsättning av motsvarande beslut hos respektive huvudman. 
 
 
Josephine Härdin 
Kanslichef 
Kungsörs kommun 
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PARTER 

Region Västmanland samt kommunerna Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, 

Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås, nedan kallat 

parter, har inrättat en gemensam nämnd som benämns Hjälpmedelsnämnd. 

Region Västmanland är värdregion och Hjälpmedelsnämnden ingår i Region 

Västmanlands organisation. 

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan de samverkande 

parterna ingånget samverkansavtal för Hjälpmedelsnämnden. 

UPPGIFTER 

Nämnden ska ansvara för att länets invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning 

på lika villkor, med krav på ett effektivt och professionellt omhändertagande i rätt 

tid, på rätt vårdnivå och att förskrivna hjälpmedel håller utlovad funktion och teknisk 

prestanda.  

Nämnden fullgör sitt ansvar inom ramen för gällande lagstiftning och 

policydokument. 

Utbud och tjänster ska erbjudas för 

• Daglig livsföring, med undantag nedan* 

• Hjälpmedel för vård och behandling 

• Inkontinenshjälpmedel. 

Parterna kan via Hjälpmedelscentrum erbjuda hjälpmedel enligt nivå 4 och 

skolhjälpmedel. 

Utanför nämndens ansvarsområde faller* 

• Ortopedtekniska hjälpmedel 

• Synhjälpmedel 

• Hörseltekniska hjälpmedel 

Parterna har möjlighet att av Hjälpmedelscentrum köpa service av verksamhets-

utrustning enligt nivå 4 hjälpmedel. 

Finansierings- och patientperspektiv 

Utifrån ett finansierings- och patientperspektiv har nämnden följande uppgifter inom 

hjälpmedelsområdet. 

1. Utarbetar mål, riktlinjer och policy för hjälpmedelsförsörjningen som 

föreläggs parterna för beslut. 
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2. Beslutar om vilka hjälpmedel och tjänster som ska tillhandahållas. 

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

beslut. 

4. Utarbetar förslag till finansieringsprinciper och kostnadsfördelningssystem 

som föreläggs parterna för beslut. 

5. Upprättar, efter samråd med parterna, förslag till budget vilken föreläggs 

regionfullmäktige för beslut. I förslaget ska budget för nämndens kansli ingå. 

6. Fastställer kompetenskrav för förskrivare. 

7. Fastställer handböcker som utgör ett stöd i förskrivningsprocessen. 

8. Följer utvecklingen inom hjälpmedelsområdet. 

9. Ansvarar för uppföljning och utvärdering av hjälpmedelsverksamheten ur ett 

användarperspektiv. 

10. Svarar för samråd med intresseorganisationerna. 

11. Svarar för allmän och riktad information. 

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

regionstyrelsens anvisningar. 

Driftsansvar för Hjälpmedelscentrum 

Som driftansvarig för Hjälpmedelscentrum har nämnden ansvar för följande 

uppgifter 

1. Ansvarar för att Hjälpmedelscentrums verksamhet drivs ekonomiskt och 

rationellt och med hög kvalitet.  

2. Upprättar, efter samråd med parterna, ett budgetförslag för 

Hjälpmedelscentrum, vilket ingår i nämndens budgetförslag som föreläggs 

regionfullmäktige för beslut. 

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

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

Hjälpmedelscentrum. 

5. Svarar för upphandling och inköp av beslutat sortiment. 

6. Svarar för lagerhållning och distribution av hjälpmedel. 

7. Svarar för specialanpassning av hjälpmedel. 

8. Svarar för service och reparation av hjälpmedel. 
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9. Svarar för informations- och samordningsfunktionen för 

inkontinenshjälpmedel.  

10. Svarar för att tillhandahålla konsulentkompetens. 

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

RÄTT ATT HÅLLA SIG INFORMERAD 

Nämnden har rätt att själv besluta om att låta sig informeras om de frågor inom 

hälso- och sjukvård och socialtjänst som bedöms vara relevant för fullgörande av sitt 

uppdrag. 

FÖRÄNDRING AV NÄMNDENS ANSVAR OCH BEFOGENHETER  

Om nämndens ansvar och befogenheter förändras ska detta godkännas av samtliga 

parters fullmäktige genom ett reviderat reglemente. 

LEDAMÖTER 

Nämnden har 15 ledamöter och 15 ersättare. Regionen utser fem ledamöter och fem 

ersättare och kommunerna utser varsin ledamot och varsin ersättare. 

MANDATPERIOD 

Ledamöter och ersättare i nämnden väljs för fyra år, räknat från och med 1 januari 

året efter det år då val till fullmäktige har ägt rum i länet. 

ORDFÖRANDE 

Regionfullmäktige utser en ordförande och en vice ordförande. Ordförande ska 

nomineras från regionen (regionstyrelsen) och vice ordförande ska nomineras av 

kommunerna. Ordförande ska leda, samordna och övervaka nämndens arbete. Om 

varken ordförande eller vice ordförande kan närvara vid sammanträdet, utser 

nämnden annan ledamot att fullgöra ordförandes uppgifter vid sammanträdet. 

Om ordföranden för längre tid är hindrad att fullgöra sitt uppdrag, får nämnden utse 

annan ledamot att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

ARBETSUTSKOTT 

Inom nämnden utses ett arbetsutskott som förbereder ärenden till nämnden. 

Arbetsutskottet består av ordförande och vice ordförande samt en ledamot från 

regionen och en ledamot från kommunerna. 
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NÄRVARO- OCH YTTRANDERÄTT FÖR ANNAN ÄN LEDAMOT 

Ersättare har rätt att närvara och yttra sig i överläggningarna.  

Ersättare från parti som inte har ordinarie ledamot i nämnden har rätt att få sin 

mening antecknad till protokollet.  

Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde eller del därav ska en 

ersättare från regionen eller den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i 

ledamotens ställe. En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund 

av jäv får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. En ledamot som inställer sig 

under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har 

trätt in i ledamotens ställe. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett 

sammanträde på grund av något annat hinder än jäv får därefter under samma dag 

inte tjänstgöra vid sammanträdet. 

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

ERSÄTTNING 

Ersättning utgår till ledamot och ersättare enligt respektive kommuns och regionens 

egna bestämmelser. Nämndens sekreterare anmäler till respektive kommun och 

regionen vilka som varit närvarande vid sammanträdet, varefter varje part ansvarar 

för ersättningen. 

TID OCH PLATS FÖR SAMMANTRÄDEN 

Nämnden bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Nämnden bör hålla minst 

tre sammanträden per år. Sammanträde ska även hållas när minst en tredjedel av 

ledamöterna begär det eller ordförande finner att det behövs. 

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande 

på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker 

i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 

villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 

sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar i förväg anmäla detta till 

nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 

nämnden. 
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KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE 

Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  

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

ANMÄLAN AV FÖRHINDER 

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del 

av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare, samt själv 

kalla in ersättare. 

FÖREDRAGNING 

Föredragning inom nämnden sker av ordföranden eller på dennes uppdrag av någon 

av parternas tjänstemän. Nämnden kan uppdra beredning och föredragning av visst 

ärende eller viss grupp av ärenden åt en eller flera särskilda ledamöter eller åt någon 

av parternas tjänstemän. 

PROTOKOLL 

Protokollet justeras av nämndens ordförande och en ledamot. Nämnden kan besluta 

att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas 

skriftligt innan nämnden justerar den. 

Nämndens sekreterare ansvarar för att nämndens beslut delges dem som är berörda 

av besluten. Fullständiga protokoll delges parterna samt regionens revisorer. 

Nämndens sekreterare ansvarar för att nämndens justerade protokoll anslås på 

respektive parts anslagstavla. 

SEKRETERARE OCH KANSLIFUNKTION 

Regionen tillhandahåller till nämnden ansvarig tjänsteman, sekreterare och 

kanslifunktion. Kostnaderna fördelas mellan regionen och kommuner enligt 

samverkansavtal. 

VERKSAMHETSCHEF 

Verksamhetschef för Hjälpmedelscentrum utses av hälso- och sjukvårdsdirektören 

efter samråd med nämnden och ställs till nämndens förfogande.  
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UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av 

ordföranden eller vid förfall för denne, vice ordförande och kontrasigneras av 

anställd som nämnden bestämmer. 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

DELEGATION  

Nämnden får uppdra åt ledamot eller ersättare eller åt grupp av ledamöter och/eller 

ersättare eller åt tjänsteman att på nämndens vägnar besluta i ett visst ärende eller 

viss grupp av ärenden, dock inte i fall som avses i Kommunallagens 6 kap 38 §. Beslut 

som fattas på delegation ska anmälas till nämnden, som bestämmer hur det ska ske. 

Nämnden fastställer en delegationsordning där det även framgår om 

verksamhetschef/motsvarande får rätt att vidaredelegera. Beslut som fattats på 

vidaredelegation ska anmälas till chefen, vilken i sin tur ska anmäla delegationsbeslut 

i den ordning nämnden bestämmer.  

REDOVISNING AV VERKSAMHETEN 

Nämnden ska varje år i en årsberättelse redovisa sin verksamhet. Årsberättelsen ska 

tillställas respektive parts fullmäktige under första kvartalet efter verksamhetsåret. 

REVISION OCH ANSVARSFRIHET 

Den gemensamma nämnden ska granskas av revisorer hos var och en av de 

samverkande parterna. Revisorerna kan samarbeta vid revisionen. 

Respektive part prövar frågan om ansvarsfrihet för hela nämnden. 

ANSVARSFRIHET 

Respektive part prövar frågan om ansvarsfrihet för hela nämnden. 

ARKIV 

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

INTERN REFERENS 

Fastställd av regionfullmäktige 2019-11-19 § 138 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
 RF 
  
 2020-06-16  

 
Organ Regionfullmäktige 

Plats Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås 

Tidpunkt Tisdagen den 16 juni 2020 

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

 

§ 59 Revidering av reglemente för regionstyrelsen och nämnderna 
RV200598 

 

 Reglementena för regionstyrelsen, kollektivtrafiknämnden, kultur- och folkbildnings-
nämnden, patientnämnden, den gemensamma ambulansdirigeringsnämnden och 
den gemensamma hjälpmedelsnämnden föreslås revideras för att möjliggöra del-
tagande på distans. Tillägget är utformat i enlighet med kommunallagen 6 kap. 24 § 
och 5 kap. 16 §, vilket innebär att samtliga deltagare ska kunna se och höra varandra i 
realtid och i övrigt delta på lika villkor. 

Fullmäktiges beslut enligt regionstyrelsens förslag 
1. Reviderat reglemente för regionstyrelsen godkänns med redovisade tillägg. 
2. Reviderat reglemente för kollektivtrafiknämnden godkänns med redovisade 

tillägg. 
3. Reviderat reglemente för kultur- och folkbildningsnämnden godkänns med 

redovisade tillägg. 
4. Reviderat reglemente för patientnämnden godkänns med redovisade tillägg. 
5. Reviderat reglemente för gemensamma ambulansdirigeringsnämnden 

godkänns med redovisade tillägg, under förutsättning av motsvarande beslut 
hos respektive huvudman. 

6. Reviderat reglemente för den gemensamma hjälpmedelsnämnden godkänns 
med redovisade tillägg, under förutsättning av motsvarande beslut hos 
respektive huvudman. 

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

Vid protokollet 
 
 
Christina Ersson, mötessekreterare 
Justerat 2020-06-23 
 
 
Anderas Weiborn 

 

Ordförande  
 
 

 

Hans Jansson Ingvar Jonsson 
Justerare Justerare 
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 2020-06-16  

 
 

 
 
Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla 
2020-06-23 intygas: 
 
  
Christina Ersson 

 

 

Rätt utdraget intygas 2020-06-25 
  

Christina Ersson  
 



Kungsörs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 2020-08-31 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Arboga kommun, VMMF 

Utdragsbestyrkande 

§ 
Revidering av förbundsordning för Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund  
(KS 2020/241) 
Förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund an-
togs av kommunfullmäktige i november 2010 i samband med 
bildandet av förbundet. Den senaste revideringen gjordes i 
kommunfullmäktige den 16 september 2019, § 132. 

Förbundsordning behöver kompletteras med tillsyn över 
sprängämnesprekursorer exklusive tillståndsprövning. 
Tillståndsprövningen ligger inte hos oss, det ligger på 
myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Utkast till förbundsordning
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-08-20

Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige godkänner föreslagen revidering av förbunds-
ordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund från och med 
1 oktober 2020. 

Beslutet gäller under förutsättning att den godkänns även av 
Arboga kommun 



 

 

TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2020-08-21 KS 2020/241 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 

Vår handläggare Kommunstyrelsen 
Josephine Härdin, kanslichef Kommunfullmäktige 
0227-600 223  
  
  
 

Postadress Besöksadress Telefon, vxl Telefax Org. nummer Momsregnr: 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 0227-60 00 00 0227-60 01 00 556771-5494 SE5567715494001 

 
Revidering av förbundsordning Västra Mälardalens 
myndighetsförbund (KS 2020/241) 

 
Förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund antogs av 
kommunfullmäktige i november 2010 i samband med bildandet av 
myndighetsförbundet. Den senaste revideringen gjordes i kommunfullmäktige 
den 16 september 2019, § 132. 
 
Förslag till revidering av förbundsordningen har arbetats fram och avser 
förändringar i § 4 gällande förbundets uppgifter. Förbundsordning behöver 
kompletteras med tillsyn över sprängämnesprekursorer exklusive 
tillståndsprövning. Tillståndsprövningen ligger inte hos oss, det ligger på 
myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 
 
I samverkan med myndighetsförbundet och Arboga kommun föreslås 
ändringsdatum till 1 oktober 2020, under förutsättning att medlemmarna fattar 
samma beslut. 
 
 
Josephine Härdin 
Kanslichef 
Kungsörs kommun 
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Antagen av kommunfullmäktige i Arboga den 25 november 2010, § 7 
Reviderad den 20 december 2012, § 176 
Reviderad den 20 februari 2014, § 12 
Reviderad den 26 oktober 2017, § 112 
Reviderad den 13 september 2018, § 96 
Reviderad den 12 september 2019, § 100 
Reviderad den xx 2020, § xx 
Antagen av kommunfullmäktige i Kungsör den 22 november 2010, § 24 
Reviderad den 10 december 2012, §130 
Reviderad den 10 februari 2014, § 15 
Reviderad den 13 november 2017, § 154 
Reviderad den 17 september 2018, § 97 
Reviderad den 16 september 2019, § 132 
Reviderad den xx 2020, § xx 

 
 
Förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
 
§ 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 Kungs-
örs kommuner.  
 
§ 3 Syfte 
Ändamålet med kommunalförbundet är att genom ett gemensamt ansvar för 
den verksamhet som regleras i 4 § skapa förutsättningar för minskad sårbar-
het, ett bättre resursutnyttjande, en starkare kompetensbas och en förbättrad 
medborgarservice för att därigenom skapa bättre förutsättningar för att till-
handahålla en rättssäker, kvalitetsstark och effektiv verksamhet till förbunds-
medlemmarna och kommunmedlemmarna. 
 
§ 4 Förbundets uppgifter 
Kommunalförbundet fullgör kommunernas uppgifter inom miljö- och hälso-
skyddsområdet 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 
- alkohollagen inom området gällande folköl 
- lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
- strålskyddslagen 
- tillsyn över sprängämnesprekursorer exklusive tillståndsprövning 
- pröva ansökningar om strandskyddsdispens  
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- lag om färdigställandeskydd 
- plan och bygglagen vad avser myndighetsutövning utom de delar som 

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

på kommunen  
- prövning om medgivande i fastighetsbildningsfrågor enligt fastighets-

bildningslagen 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 verk-
samhetsområdet samt hos medlemskommun och dess organ göra de fram-
ställningar som förbundet finner på kallade, 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 för-
bundet inrätta ett medlemsforum. Medlemsforumet utgörs av kommunstyrel-
sernas presidium och kommuncheferna i medlemskommunerna. 

 
§ 6 Förbundets organisation 
Kommunalförbundet Västra Mälardalens Myndighetsförbund är ett kom-
munalförbund 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. Pos-
terna som ordförande och vice ordförande ska årsvis rotera mellan Arboga 
och Kungsörs kommuners företrädare. Ordförandeposten utses under första 
året ur kretsen av Kungsörs kommuns ledamöter i förbundet och vice ordfö-
randen ur kretsen av Arboga kommuns ledamöter.  
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Bestämmelserna i kommunallagen om valbarhet och sättet att utse ledamöter 
och ersättare ska i övrigt tillämpas när förbundsmedlemmarna förrättar val 
av direktion. 
 
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 kommu-
nallagen och revisionsreglementet ska förbundet ha två revisorer. Kommun-
fullmäktige 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 behand-
las. 

 
§ 11 Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av: 
• ledamot i direktionen 
• medlemskommun i förbundet genom framställan av fullmäktige eller 

kommunstyrelsen 
• organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt 
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• revisorerna  
• chefen för förbundets tjänstemannaorganisation 

 
§ 12 Närvarorätt 
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i 
Direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 
 
Vid direktionens sammanträden har även icke tjänstgörande ersättare samt 
medlemskommunernas kommunstyrelseordförande närvaro- och yttrande-
rätt. 

 
§ 13 Kungörelser och tillkännagivanden 
Förbundets anslagstavla finns på Arboga kommuns webbplats. Av rättsäker-
hetsskäl ska informationen inte återges självständigt på flera webbplatser.  
 
Anslagstavlan ska innehålla tillkännagivande om protokollsjustering samt 
kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag 
eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan. 
 
I kommunalförbund med förbundsdirektion ska enligt kommunallagen 9 kap 
10 § det sammanträde vid vilket budgeten fastställs vara offentligt. Samman-
trädet ska tillkännages på förbundets anslagstavla minst en vecka före sam-
manträdesdagen. 

 
§ 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 er-
läggas enligt den fastställda budgeten med en fjärdedel per kvartal i förskott. 
Inbetalningen ska vara förbundet tillhanda senast den första vardagen i re-
spektive 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 
omfattning, 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 
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taxa ska lämnas från förbundet till medlemskommunerna senast 30 septem-
ber. 

Förbundet ska för sin verksamhet ha gemensamma taxemodeller och gemen-
samma taxenivåer ska eftersträvas för samtliga i förbundet ingående med-
lemskommuner 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 skulder i förhållande till medlemskommunens ansvar för kostnadstäck-
ning enligt 14 §. 
 
Nu angivna fördelningsgrund ska också tillämpas för täckande av brist för 
det fall förbundet 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 förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige enats om och som de angi-
vit före juni månads utgång. Budgeten ska innehålla en plan för verksam-
heten 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 förbundsmedlem-
marna ska erlägga till förbundet enligt grunderna i § 14. 
 
Innan direktionen fattar beslut om avtal av större vikt eller om större investe-
ringar ska samråd ske med förbundsmedlemmarna/kommunstyrelserna. 
 
Direktionen ska avlämna delårsbokslut över verksamheten till förbundsmed-
lemmarna. 

 
§ 19 Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer 
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i direkt-
ionen samt till revisorerna ska bestämmas enligt de ersättningsregler som gäl-
ler för förtroendevalda i Arboga kommun. 
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Ordföranden ska uppbära arvode enligt Arboga kommuns arvodesregler 
med en omfattning av 15 % och för vice ordföranden är uppdragets omfatt-
ning 15 %. 

 
§ 20 Inträde av ny medlem 
Beslut om ny medlems inträde fattas av respektive kommunfullmäktige i 
medlemskommunerna. Ny medlemskommun har antagits när samtliga full-
mäktigebeslut fattats samt en ny förbundsordning antagits av samtliga parter. 
 
§ 21 Uppsägning och utträde 
Förbundet är bildat på obestämd tid. En förbundsmedlem äger rätt att ut-
träda ur förbundet 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 förbun-
det 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 medlemmarna ska förvandlas till pengar genom försäljning på offent-
lig auktion eller på annat lämpligt sätt om inte parterna överenskommer om 
annat. Förbundets verksamhet får fortsättas om det behövs för en ändamåls-
enlig avveckling. 
 
När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska direktionen 
avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse som 
rör likvidationen i dess helhet. Berättelsen ska även innehålla en redovisning 
för skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshand-
lingar för hela likvidationstiden.  
 
När likvidationsuppdraget är fullgjort, ska direktionen besluta om vilken av 
förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till 
förbundets arkiv.  
 
Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en 
av medlemmarna i förbundet. När berättelsen och redovisningshandlingarna 
delgetts samtliga medlemmar är förbundet upplöst. 
 
En medlem i förbundet som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte 
som förrättats av direktionen, har rätt att väcka talan om detta mot de övriga 
medlemmar i förbundet inom ett år från det slutredovisningen delgavs med-
lemmen. 
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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 likvidationsåtgärd, ska likvidationen fortsätta. 

 
§ 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 Handelskammares Skiljedomsinstitut ska på egen hand utse skil-
jeman. 

 
§ 24 Ändring av eller tillägg till förbundsordningen 
Ändring eller tillägg till förbundsordningen beslutas av förbundsmedlem-
marnas kommunfullmäktige. 
 
Direktionen får väcka fråga om ändring av förbundsordningen hos förbunds-
medlemmarna/kommunstyrelserna. 
 
Om fråga om ändring av förbundsordningen väcks av en förbundsmed-
lem/kommunstyrelse, ska direktionen beredas tillfälle att yttra sig om änd-
ringen. 

 
§ 25 Ikraftträdande 
Denna förbundsordning träder ikraft den 1 oktober 2019. 

 



Kungsörs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 2020-08-31 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Socialnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande 

§ 
Ändring av regler för färdtjänst – till och från 
arbete (KS 2020/234) 
Färdtjänst är tillgängligt för personer som har väsentliga svårig-
heter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kollek-
tivtrafiken.  

Socialnämnden föreslår att arbetsresor och vuxenstudier ska 
erbjudas färdtjänstberättigad till samma taxa som ett ordinarie 
periodkort inom den allmänna kollektivtrafiken. Detta under 
förutsättning att  
- läkarintyg styrker att den enskilde inte kan ta sig till och från

arbetet genom resa med egen bil eller via användandet av all-
männa kommunikationer

- den färdtjänstberättigade kan använda färdtjänst för resa mel-
lan bostaden och arbetsplatsen

Vidare föreslås att resorna ska betalas med fast månadskostnad 
som följer priset på Länstrafikens periodkort, 30-dagarkort för 
vuxen.  

Kommunstyrelsens förvaltning ställer sig bakom social-
förvaltningens förslag gällande principbeslut om arbetsresor med 
färdtjänst. Detta till rabatterat pris under förutsättning att läkarintyg 
stärker att den enskilde inte kan ta sig till och från arbetet med egen 
bil eller med allmänna kommunikationsmedel. 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialnämndens protokoll 2020-06-16, § 50 jämte tjänste-

skrivelse 2020-05-29
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-13

Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar att arbetsresor och resor till 
vuxenstudier inom Kungsör kommun eller till annan kommun inom 
ett normalt pendlingsavstånd ska erbjudas den färdtjänst-
berättigade till samma taxa som ett ordinarie periodkort inom den 
allmänna kollektivtrafiken. Detta under förutsättning att läkarintyg 
styrker att egen bil och allmänna kommunikationsmedel ej kan 
användas. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2020-08-31     
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Socialnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

Detta tillförs i styrdokumenten Regler för färdtjänst och Avgifter 
inom socialtjänsten. 

 
De nya avgifterna börjar gälla från och med 1 oktober 2020 
 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2020-08-13 KS 2020/ 
Ert datum Er beteckning 
  

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

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

Principbeslut om arbetsresor med färdtjänst 
 
  
Kommunstyrelsens förvaltning ställer sig bakom socialförvaltningens förslag 
gällande principbeslut om arbetsresor med färdtjänst. 
 
Frågan har prövats tillsammans med jurist som anser att en färdtjänstberättigad 
person också bör beviljas rätt till arbetsresor med färdtjänst. Detta till rabatterat 
pris under förutsättning att läkarintyg stärker att den enskilde inte kan ta sig till 
och från arbetet med egen bil eller med allmänna kommunikationsmedel. 
 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta socialnämndens förslag 
till beslut gällande principbeslut beträffande  färdtjänstresa till och från arbetet 
och för vuxenstudier under förutsättning att läkarintyg styrker att egen bil och 
allmänna kommunikationsmedel ej kan användas. 
 
 
Claes-Urban Boström    
Kommundirektör  
 
 
    
 
 
 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2020-05-29 SN 2019/96 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Socialförvaltningen Socialnämnden  
  
Vår handläggare  
Avdelningschef Kenneth Pettersson  
  

 

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

 
Principbeslut beträffande färdtjänstresa till och 
från arbete  
Socialnämnden har lämnat uppdrag till socialförvaltningen att, tillsammans med 
jurist, utreda regelverket runt arbetsresor till och från arbete med färdtjänst för 
färdtjänstberättigade. Efter överläggning med jurist föreslås följande: 
 
Arbetsresor  
Färdtjänstberättigad bör beviljas arbetsresor med färdtjänst till rabatterat pris gi-
vet förutsättningen att läkarintyg styrker att den enskilde inte kan ta sig till och 
från arbetet genom resa med egen bil eller via användandet av allmänna kommu-
nikationer.  
 
Den färdtjänstberättigade kan använda färdtjänst för resa mellan bostaden och 
arbetsplatsen. Här inräknas även resa till och från skola för den som vuxenstu-
derar.  
 
Taxor och avgifter 
Arbetsresor ska betalas med en fast månadskostnad som följer priset på Länstrafi-
kens periodkort, 30-dagarskort för vuxen. Vid arbetsresa över länsgräns gäller 
Länstrafikens periodkort, 30-dagarskort för vuxen. Villkoret för en månadskost-
nad är att den betalas via faktura i efterskott. Vid utebliven betalning av fakturan 
förfaller möjligheten till en månadskostnad och resorna betalas vid varje enskild 
resa enligt avgiften för övriga färdtjänstresor. Resor i tjänsten beviljas inte, efter-
som de ska bekostas av arbetsgivaren. 
 
Socialförvaltningens förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunfullmäktige besluta att  
- arbetsresor och vuxenstudier inom Kungsör kommun eller till annan kommun 

inom ett normalt pendlingsavstånd ska erbjudas den färdtjänstberättigade till 
samma taxa som ett ordinarie periodkort inom den allmänna kollektivtrafiken  
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- detta tillförs i styrdokumenten Regler för färdtjänst och Avgifter inom social-
tjänsten. 

 
 
 
 
Lena Dibbern  Kenneth Pettersson 
Förvaltningschef  Avdelningschef 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2020-06-16  4 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 50 
Principbeslut beträffande färdtjänstresa till 
och från arbete (SN 2019/96) 
Socialnämnden har lämnat uppdrag till socialförvaltningen att, till-
sammans med jurist, utreda regelverket runt arbetsresor till och 
från arbete med färdtjänst för färdtjänstberättigade.  
 
Efter överläggning med jurist föreslår socialförvaltningen att ar-
betsresor och vuxenstudier ska erbjudas färdtjänstberättigad till 
samma taxa som ett ordinarie periodkort inom den allmänna 
kollektivtrafiken. Detta under förutsättningen att  
- läkarintyg styrker att den enskilde inte kan ta sig till och från 

arbetet genom resa med egen bil eller via användandet av all-
männa kommunikationer 

- den färdtjänstberättigade kan använda färdtjänst för resa mel-
lan bostaden och arbetsplatsen 

 
Vidare föreslås att resorna ska betalas med fast månadskostnad 
som följer priset på Länstrafikens periodkort, 30-dagarkort för 
vuxen.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-29 

 
SN överläggning Eva-Carin Sandbom (L) anmäler att hon inte deltar i beslutet. 
 
Beslut Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att  

- arbetsresor och resor till vuxenstudier inom Kungsör kommun 
eller till annan kommun inom ett normalt pendlingsavstånd ska 
erbjudas den färdtjänstberättigade till samma taxa som ett 
ordinarie periodkort inom den allmänna kollektivtrafiken  

- detta tillförs i styrdokumenten Regler för färdtjänst och Avgif-
ter inom socialtjänsten. 

 
 
 
 
  



Kungsörs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 2020-08-31 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

MBR, VMKF 

Utdragsbestyrkande 

§ 
Svar på remiss gällande förslag av ny 
organisation Räddningstjänsten (KS 2020/53) 
Frågan om framtida organisering av räddningstjänsten, idag 
placerad i Västra Mälardalens KommunalFörbund, har utretts en 
tid.  
Per Vikner, tillförordnad förbundsdirektör för Mälardalens Brand 
och Räddningsförbund (MBR), har på begäran tagit fram en 
tjänsteskrivelse gällande övertagande av räddningstjänsten från 
Köping, Arboga och Kungsörs kommuner. I den ställer sig MBR 
positiv till detta. 
En tidsplan har tagits fram och förslag till ny förbundsordning, 
ärendeframställan och utkast till överlåtelseavtal finns nu på 
remiss till respektive kommunstyrelse. Svaret ska vara inkommet 
senast 10 september. 

Kommunstyrelseförvaltningen i Kungsör har skrivit ett förslag till 
svar på remissen med synpunkter gällande snar redovisning av 
inträdesavgiften och hanteringen av anläggningstillgångar.  

Underlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Utkast till ny förbundsordning, tidsplan, överlåtelseavtal och
ärendeframställan från MBR 2020-08-17

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-21

Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens svar på 
remissen som sitt eget. 
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Svar på remiss angående beslut om nu 
förbundsordning för MBR med tillhörande 
överlåtesleavtal 
 
Räddningstjänsten som i många år tillhört Västra Mälardalens Kommunal 
Förbund (VMKF) kommer att övergå till Mälardalens Brand- och 
Räddningsförbund (MBR) från och med 1 januari 2021 under förutsättning att 
samtliga kommuner VMKF och MBR så beslutar. 
För att en sådan övergång ska kunna bli verklighet så måste MBR:s 
förbundsordning skrivas om så att det även inbegriper kommunerna Kungsör, 
Arboga och Köping. 
Samtliga kommuner inom MBR får nu möjligheten att yttra sig gällande den nya 
förbundsordningen samt det överlåtelseavtal som också kommer till i och med 
övergången av räddningstjänsten från VMKF till MBR. 
Grundprincipen för den gemensamma finansieringen av MBR är att man betalar 
utifrån invånarantal. I övergången så kommer Kungsör, Arboga och köping att få 
betala en inträdesavgift som tyvärr inte anges i förslag till överlåtelseavtalet men 
principen tycker vi är korrekt. De kommuner som varit med i MBR under en tid 
har lagt ner en hel del kostnader för att starta upp och driva MBR under flera års 
tid i både drift och investeringar så att det ska utgå en inträdesavgift är vi helt 
överens om.  
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Vi har även tagit del av Arbogas yttrande och ställer oss bakom deras förslag till 
ändring av text. 
I punkt 9 ”Hantering och ersättning för anläggningstillgångar som förs över till 
förbundet” i överlåtelseavtalet vill vi förändra så att respektive kommun får bära 
eventuella avvecklingskostnader under innevarande år 2020. Detta innebär att 
MBR meddelar VMKF vilka tillgångar som MBR inte har behov av i sin 
verksamhet. VMKF avvecklar dessa tillgångar vilket påverkar respektive 
kommun i kommande reglering mellan kommunerna och VMKF. Förslag till ny 
lydelse: ”Anläggningstillgångar förs över till bokfört värde enligt bilaga 2. 
MBR meddelar VMKF senast den 31 oktober vilka tillgångar man inte är i 
behov av i sin verksamhet. VMKF avvecklar dessa tillgångar innan 31 
december 2020”.    
  
I övrigt tycker vi att förslaget till ny förbundsordning överensstämmer med de 
diskussioner som förts gällande en övergång av räddningstjänsten från VMKF till 
MBR. 
Vi anser dock att beloppet på inträdeskostnaden bör redovisas snarast så att det 
inte blir ett hinder för en övergång. 
 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till ny 
förbundsordning för MBR med ovan angivna förslag till förändring. 
 
 
 
Claes-Urban Boström    
Kommundirektör  
 
 
    
 
 
 



 

 

 
 

 

 

Ärende 
 

Remiss Ny förbundsordning Mälardalens Brand- och Räddningsförbund (MBR) och 
överlåtelseavtal för utökat förbund från 1 januari 2021.  

Diarienummer 2020–425-MBR132 

 

 

Ärendemottagare 
 

Kommunstyrelsen i kommunerna: Västerås Stad, Surahammars kommun, 
Hallstahammars kommun, Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsör 
kommun 

Ärendeframställare 
 

Mälardalens Brand- och Räddningsförbund, MBR 

 

  
Begäran om yttrande Begäran från Mälardalens Brand- och Räddningsförbund om yttrande i ärendet 

om beslut om ny förbundsordning för MBR med tillhörande överlåtandeavtal.   
 
Yttrande om ny förbundsordning för MBR och tillhörande överlåtelseavtal ska 
komma MBR tillhanda senast den 10 september. 

  
Ärendebeskrivning Kommunerna i Arboga, Köping och Kungsör genom direktionen i Västra 

Mälardalens kommunalförbund (VMKF) har skickat en förfrågan under 2019 och 
ett önskemål om inträde i MBR:s förbund gällande Räddningstjänsten i 
respektive kommun.   
 
I december 2019 beslutade direktionen i MBR att samarbeta med 
Räddningstjänsten inom VMKF genom ett avtal där MBR ska leda 
Räddningstjänsten inom VMKF under 2020. Intentionen i avtalet var att 
förbereda för ett samgående från och med 1 januari 2021. 
 
Ny förbundsordning och tillhörande överlåtelseavtal har tagits fram av MBR:s 
tjänstemän efter inhämtande av synpunkter från berörda kommuner samt en 
juridisk granskning utförd av PwC.  
 
Kostnadsfördelningen enligt ny förbundsordning utgår från respektive kommuns 
budgeterade utrymme för räddningstjänsten 2021.  
Nya medlemskommuner kommer enligt överlåtelseavtalet att betala en 
inträdesavgift till förbundet.  
 
Ny förbundsordning ska beslutas av samtliga medlemmars kommunfullmäktige, 
nuvarande och nya medlemmar, för att förbundet ska kunna träda ikraft den 1 
januari 2021. 

  
Bilagor Ny förbundsordning MBR 1 januari 2021 
 Överlåtelseavtal mellan kommun och MBR 1 januari 2021 
 Tidsplan för beslutsprocessen 

Tjänsteutlåtande MBR 
 

MÄLARDALENS BRAND-  

OCH RÄDDNINGSFÖRBUND 
Framställan Remiss 
 
2020-08-17         
                          



 Dnr: 2020–425-MBR132 

 2020-08-17 Sida 1 av 1 

 
   

Mälardalens Brand och Räddningsförbund 
Postadress: 721 87 Västerås  Besöksadress: Vallbyleden 9  Telefon: 021-39 82 00  E-post: mbr@mbrf.se  www.mbrf.se 

 

   

      

    

 

Tidsplan beslut ny förbundsordning Mälardalens Brand- och 

Räddningsförbund (MBR)  

Ny förbundsordning för ett kommunalförbund ska beslutas av samtliga medlemmars 

kommunfullmäktige, nuvarande och nya medlemmar, för att förbundet ska kunna träda ikraft 

den 1 januari 2021.  

Tidsplan för beslut i respektive kommun enligt nedan.  

17 augusti, ärendet ut på remiss för yttrande till respektive kommuns kommunstyrelse 

10 september yttrande MBR tillhanda.   

Kommun Datum Kommunstyrelse Datum Kommunfullmäktige 

Köping 17 september 28 september 

Västerås 16 september 1 oktober 

Kungsör 28 september 12 oktober 

Arboga 6 oktober 22 oktober 

Hallstahammar 12 oktober 22 oktober 

Surahammar 12 oktober 26 oktober 
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Tjänsteutlåtande utökning av MBR  

Kommunernas ekonomiska utrymme för olika verksamheter inom det kommunala uppdraget är 

begränsat och kommer troligtvis inte att öka.  Möjligheten att fördela ytterligare medel per 

invånare på räddningstjänsten begränsas. Från såväl statliga myndigheter, samhället som helhet 

och medlemskommunerna ökar kravet på styrning, kontroll och uppföljning av olika slag. Ett 

område som på senare tid hamnat mycket i fokus och som framöver bedöms kräva mer resurser 

är till exempel inom arbetsmiljöområdet.  

Inom räddningstjänsten har man klarat av uppgifter utanför räddningstjänstverksamheten 

genom att räddningstjänstpersonal i många fall haft ansvar för specialområden som inte varit 

räddningstjänstrelaterat. Exempel på detta är intern och extern information, IT samt 

arbetsmiljö. Det ökade kravet medför att det som är att räddningstjänstresurser behövs för 

kärnuppdraget och andra resurser måste tillskapas för uppgifter utanför 

räddningstjänstverksamheten. 

För att möta ovanstående problematik utan att minska på resurserna för grunduppdraget 

räddningstjänst så är kommunalförbund ett bra sätt att lyckas ordna med resurser för uppgifter 

utanför räddningstjänstverksamheten och samtidigt minska på övriga kostnader. Till övriga 

kostnader kan räknas chefer på övergripande nivå samt och administration. Dessutom kan fasta 

kostnader fördelas på fler invånare. Ett exempel på detta är kostnaden för ledningssamverkan 

”Räddsam Mälardalen” som inte ökar särskilt mycket men kan bäras upp av 50 000 invånare 

ytterligare. 

En utökning av nuvarande MBR att innefatta även Köping, Arboga och Kungsörs kommunerna 

kommer ge ett mycket bra utfall vad gäller nyttan i förhållande till kostnaden. Det är därför 

viktigt att snarast få till ett beslut om det nya förbundet för att ge organisationen tid och 

möjlighet att genomföra organisationsförändring så att det nya förbundet kan träda ikraft 1 

januari 2021.   

Förbundsordningen och tillhörande överlåtelseavtal som är framtagna efter inhämtade 

synpunkter från samtliga berörda kommuner och en juridisk granskning av experter från PWC 

behöver fastställas av samtliga kommunfullmäktige enligt den tidplan som bifogas. Uteblir ett 

beslut från någon av kommunernas kommunfullmäktige kommer en utökning av förbundet inte 

vara möjlig per den 1 januari 2021 då ny förbundsordning måste beslutas i samtliga 

medlemskommuners kommunfullmäktige.  
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Om det finns delar i förbundsordningen som behöver omformuleras på annat sätt så är det 

lämpligt att lyfta detta inom ramen för det nybildade förbundet efter att det träder i kraft den 1 

januari 2021. Lämpligt att få till dessa förändringar i samband med nästa mandatperiod då andra 

delar av förbundsordningen ska genomlysas enligt nya förbundsordningen. Det är nu primärt 

viktigast att få en förbundsordning fastställd då resterande del av 2020 behöver hantera andra 

åtaganden för en verksamhetsövergång så som MBL-förhandlingar och övergångsarbete från 

Västra Mälardalens kommunalförbund till MBR.  

Västerås den 14 augusti 2020 

För Mälardalens Brand och Räddningsförbund 

 

Per Vikner 

Tf, Förbundsdirektör  
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Förbundsordning för  
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 
 
1 § Medlemskommuner 
Medlemmar i kommunalförbundet är Västerås Stad, Hallstahammars kommun, 
Surahammars kommun, Köpings kommun, Kungsörs kommun och Arboga kommun. 
 

2 § Benämning, säte och varaktighet 
Förbundet benämns Mälardalens Brand- och Räddningsförbund som förkortas MBR. 
Förbundet har sitt säte i Västerås. Verksamheten skall fortgå på obestämd tid. Angående 
inträde av ny medlem, uppsägning och utträde samt likvidation, se punkterna 15, 16 och 17. 
 

3 § Ändamål 
Kommunalförbundet ska upprätthålla en för förbundsmedlemmarnas gemensamma 
organisation för räddningstjänst och andra uppgifter. Med räddningstjänst avses det 
kommunala ansvar som följer av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LOS) 3 kap, 
undantaget det som följer enligt nedan, som respektive förbundsmedlem fortsatt ska ha 
ansvar för: 
 

1. verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än brand 
2. genomföra rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att 

fullgöra sina skyldigheter enligt Lagen om skydd mot olyckor som inte berör området 
brand 

 
Kommunalförbundet ansvarar för förbundsmedlemmarnas skyldigheter enligt lag 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.  
 
Ovanstående gäller dock med undantag för att utfärda tillstånd och genomföra tillsyn över 
MBR:s egen hantering av brandfarliga och explosiva varor samt de skyldigheter som åvilar 
kommunerna i egenskap av verksamhetsutövare.  
 
Handlingsprogram för räddningstjänst  
För förbundet skall det finnas ett handlingsprogram för räddningstjänst. Det ankommer på 
förbundsdirektionen att anta programmet och att göra förändringar och tillägg i detta.  
För att ett handlingsprogram ska kunna antas, eller ändras, skall fler än hälften av 
ledamöterna vara närvarande.  
Innan handlingsprogrammet ska antas eller ändringar av mål eller förmåga ska 
handlingsprogrammet remitteras till förbundets medlemmar.  
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Extraordinär händelse  
Vid en extraordinär händelse enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, skall förbundet biträda 
medlemskommunerna i den omfattning handlingsprogrammet för räddningstjänst tillåter. 
Detsamma gäller för planeringsarbetet med den skillnaden att MBR:s biträde sker mot 
ersättning utöver medlemsbidraget. Denna ersättning och omfattning av arbetet regleras i 
separat avtal med respektive förbundsmedlem.   
  
Övrig verksamhet   
Förbundet skall åt förbundsmedlem, efter särskild överenskommelse, utföra uppgifter i nära 
anslutning till de lagstadgade uppgifterna. Dessa uppgifter utförs mot ersättning utöver 
medlemmens bidrag till förbundet enligt 8 §. Förbundet får även utföra sådana uppdrag åt 
annan än förbundsmedlem under förutsättning att uppdragen inte strider mot 
kommunallagens regler om den kommunala kompetensen eller annan författning.   
  
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet  
För respektive förbundsmedlem skall det finnas ett handlingsprogram för förebyggande 
verksamhet enligt LSO.  Handlingsprogrammet skall antas av respektive förbundsmedlems 
kommunfullmäktige.  Förbundet skall, inför varje nytt handlingsprogram för förebyggande 
verksamhet, dels utarbeta ett avsnitt gällande riskområdet "Brand", dels medverka vid 
utarbetandet av de övriga handlingsprogram som respektive förbundsmedlem skall upprätta 
inom det förebyggande området. Förbundsmedlemmarna ansvarar för att möjligheterna till 
samverkan och samordning tas tillvara, såväl vid utarbetandet som vid genomförandet av 
handlingsprogrammen.  
  
Olycksundersökningar  
När en räddningsinsats är avslutad skall respektive förbundsmedlem se till att olyckan 
undersöks för att därigenom försöka klarlägga orsakerna till olyckan och olycksförloppet, 
medan förbundet ansvarar för att klarlägga hur räddningsinsatsen har genomförts. 
Förbundet skall underrätta respektive förbundsmedlem om inträffade olyckor som, enligt av 
förbundsmedlemmarna utarbetad rutin, kan behöva utredas.  För bränder ansvarar 
förbundet för att ovan angivna undersökningar genomförs.   
  
 
Brandvatten  
Förbundsmedlemmarna ansvarar var och en för att brandposter finns i enlighet med vad 
som anges i gällande handlingsprogram för räddningstjänst samt att förbundet har aktuella 
kartor som utvisar brandposternas läge. Förbundsmedlemmarna har motsvarande ansvar för 
eventuella branddammar. Förbundsmedlemmarna skall svara för tillsyn, underhåll och 
skötsel av brandposter och branddammar. 
 

4 § Organisation 
Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion. 
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Förbundsdirektion 
Under innevarande mandatperiod 2021–2022 ska direktionen bestå av de antal ledamöter 
och ersättare som finns i respektive förbund vid inträdet 1 januari 2021.  
Direktionen består av 13 ledamöter och 13 ersättare.  
 

Medlemmar Antal ledamot Antal ersättare 

Västerås Stad 5 5 
Köpings kommun 2 2 

Hallstahammars kommun 2 2 

Arboga kommun 1 1 
Surahammars kommun 2 2 

Kungsörs kommun 1 1 
 
Från och med nästkommande mandatperiod 2022 ska direktionen ska bestå av 11 ledamöter 
och 11 ersättare. Förbundsmedlemmarna väljer ledamöter och ersättare enligt följande: 
 

Medlemmar Antal ledamot Antal ersättare 

Västerås Stad 5 5 

Köpings kommun 2 2 
Hallstahammars kommun 1 1 

Arboga kommun 1 1 

Surahammars kommun 1 1 
Kungsörs kommun 1 1 

 
Ledamot och ersättare skall samtidigt vara ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige i 
medlemskommunen. 
 
Mandattiden är fyra år. 
Mandatperioden gäller från och med det datum som respektive kommun tillämpar val av 
förtroendevalda efter det genomförts val till kommunfullmäktige. 
 
Ordförande i direktionen ska utses av Västerås stad. 1:e vice ordförande ska utses av Köpings 
Kommun och 2:e vice ordförande ska utses av Hallstahammars Kommun. Direktionens 
ordförande och vice ordförande väljs för samma mandatperiod som gäller för direktionen 
ovan 
 
Ersättare skall kallas till direktionens sammanträden och har rätt deltaga i överläggningarna, 
dock inte i besluten. Vid förfall för ledamot, skall denne i första hand ersättas med en 
förtroendevald från samma kommun som ledamoten. Direktionen bestämmer i övrigt om 
ersättarnas tjänstgöring vid förfall av ledamot. 
 
Förbundsdirektionens arbetssätt regleras i reglemente som antas av direktionen.  
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5 § Revisorer 
Val av revisorer för granskning av förbundets verksamhet sker enligt bestämmelserna i 
kommunallagen. Varje förbundsmedlem utser en förtroendevald revisor.   
  
Revisorer utses för en mandatperiod om fyra år. Mandatperioden bestäms på sätt som 
anges i § 4. Revisorerna utser inom sig en ordförande.     
  
Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen och god 
revisionssed. 
 
Revisionsreglemente ska antas av förbundets medlemskommuners kommunfullmäktige 
efter förslag från förbundets förtroendevalda revisorer.  
 

6 § Arvode och ersättning till förtroendevalda 
Arvode och ersättning till förbundsdirektionens ledamöter och ersättare samt 
förtroendevalda revisorer och revisorsersättare ska utgå i enlighet med Västerås stads regler 
om ersättning till förtroendevalda. 
 

7 § Budgetprocess 
Förbundet skall upprätta underlag till budget för förbundets verksamhet för nästföljande år.  
 
Underlaget skall tillställas förbundsmedlemmarna senast vid april månads utgång året före 
budgetåret. Eventuella påpekanden ska vara förbundet tillhanda senast vid maj månads 
utgång före budgetåret.  
 
Förbundsmedlemmar skall godkänna budgetramen samt de bidrag som 
förbundsmedlemmarna har att utge till förbundet.  
Senast vid juni månads utgång ska förbundsmedlemmar besluta om förslag till budget.  
 
Budgeten för förbundet ska skall fastställas av direktionen senast vid december månads 
utgång året före budgetåret.  
 
Sammanträdet för fastställande av budgeten skall vara offentligt. Tid och plats för 
sammanträdet skall kungöras i enlighet med bestämmelsen i 13 §.  
 

8 § Medlemmarnas andel i tillgångar och skulder 
Förbundsmedlemmar har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 
förhållande till proportion av befolkningsmängden i respektive kommun per den 1 november 
två år före budgetåret.   
  
Denna fördelningsgrund ska även tillämpas vid skifte av förbundets tillgångar.  
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Den verksamhet som medlemmarna överlåter till förbundet vid inträdet ska förvärvas för 
dess bokförda värde. Separata överlåtelseavtal ska upprättas mellan förbundet och 
respektive förbundsmedlem enligt § 15.  
 

9 § Fördelning av förbundets kostnader mm 
Förbundets verksamhet ska huvudsakligen finansieras genom bidrag från 
förbundsmedlemmarna.  
 
Grunden är att bidraget från varje förbundsmedlem skall vara i direkt förhållande till 
proportion till befolkningsmängden i respektive kommun.  
 
Till förbundets nettokostnader enligt fastställd budget bidrar förbundsmedlemmarna enligt 
följande modell. Nedanstående fördelningsnyckel skall gälla fram tom utgången av år 2025. 
Då skall en översyn utifrån föregående stycke ske för fastställande av ny fördelningsnyckel i 
respektive förbundsmedlems fullmäktige.  
 
Grundbelopp per år: 
 

Västerås stad 91 150 tkr 

Köping kommun 20 200 tkr 
Arboga kommun 10 900 tkr 

Hallstahammar kommun 9 550 tkr 
Kungsör kommun 6 700 tkr 

Surahammar kommun 5 900 tkr 

 
Skillnaden mellan total budgetram och summan av ovanstående grundbelopp fördelas 
utifrån den befolkningsmängd som gällde i respektive kommun den 1 november två år före 
budgetåret.  
 
Bidraget enligt den fastställda budgeten faktureras 4 gånger per år och skall vara förbundet 
tillhanda senast den 20:e i varje kvartals första månad. Om bidraget inte är förbundet 
tillhanda senast detta datum har förbundet rätt att kräva dröjsmålsränta. 
 
Om en förbundsmedlem önskar att räddningstjänsten i något avseende ska utformas eller 
dimensioneras på ett sätt som avviker från förbundets gemensamma beslutade 
ambitionsnivå, ska förbundet om möjligt tillgodose dessa önskemål. Särskild avgift som 
motsvarar de faktiska merkostnaderna uttas av förbundsmedlemmen.  
 
Om en räddningsinsats inom en medlemskommun orsakar förbundet kostnader över en 
summa motsvarande två basbelopp, har förbundet rätt att särskilt debitera kommunen där 
insatsen ägt rum. MBR skall då debitera den del som överstiger två basbelopp. 
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Avsättningar och kostnader för pensioner  
Avsättningar för särskild avtalspension (SAP-R) och förmånsbestämd pension (FÅP) ingår inte 
i medlemsbidraget. Fördelning av avsättningen sker i proportion till befolkningsmängden i 
medlemskommunerna.   
 
Särskilda pensionsöverenskommelser (SAP) inom förbundet bör så långt möjligt undvikas, 
men kan användas och skall då belasta förbundets resultat.  
 
För gjorda utbetalningar gällande särskild avtalspension (SAP-R) och förmånsbestämd 
pension (FÅP) fakturerar förbundet de faktiska kostnaderna till medlemskommunerna. 
Kostnaderna faktureras 4 gånger per år/varje kvartal och skall vara förbundet tillhanda 
senast den 20:e i varje kvartals första månad.  
Kostnaderna fördelas på förbundsmedlemmarna i proportion till befolkningsmängden i 
respektive förbundsmedlem per den 1 november året före budgetåret.  
 

10 § Taxor och avgifter 
Förbundsdirektionen fastställer taxor och avgifter efter godkännande i respektive 
medlemskommuns fullmäktige. Intill dess att samtliga fullmäktige godkänt taxor och avgifter 
fortsätter tidigare taxor och avgifter att gälla. Direktionen kan själv fatta beslut om 
uppräkning av taxor och avgifter med PKV-index. 
 

11 § Förbundsmedlemmarnas styrning och insyn 
Förbundsordningen ska fastställas av respektive medlemskommuns fullmäktige. 
 
Ändring av eller tillägg i förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av 
förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.   
Om fråga om ändring av förbundsordningen väcks av en eller flera medlemskommuner ska 
direktionen beredas tillfälle till yttrande. 
 
Medlemmarna har rätt till insyn i förbundet. Denna befogenhet utövas av kommunstyrelsen 
i respektive medlemskommun. 
 
Förbundet ska årligen till medlemskommunernas kommunstyrelser lämna följande 
rapporter: 

• Fastställd budget och verksamhetsplan för innevarande år, senast vid februari 
månads utgång 

• Tertialrapporter, inklusive verksamhetsuppföljning och helårsprognos vid varje 
tertial, senast vid maj och oktober månads utgång.  

• Årsredovisning senast 1 april året efter det år som redovisningen avser.  
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Förbundet ska 2 ggr/år anordna ett ägarmöte, i samband med budgetarbete och 
årsredovisning. Till ägarmötet kallas representanter från medlemskommunernas 
kommunstyrelse.   
 
Direktionen har informationsplikt till förbundsmedlemmarna om det uppstår väsentliga 
avvikelser i verksamheten.  
 
Regler om förbundets ekonomiska förvaltning, styrning och därmed sammanhängande 
frågor finns i Reglemente för ekonomi och finans. Reglementet antas av 
förbundsdirektionen. 
 

12 § Lån och borgen 
Förbundet får ta upp lån för sin verksamhet i enlighet med vad som föreskrivs i av förbundet 
antagen finanspolicy.  
 
Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser. 
 

13 § Kungörelser och tillkännagivanden 
Förbundets kungörelser, tillkännagivande av protokolljustering och andra tillkännagivanden 
ska ske på Västerås Stads webbplats och därtill hörande anslagstavla. För kännedom ska 
anslag dessutom ske på övriga medlemskommuners anslagstavlor samt på förbundets 
webbplats. 
 

14 § Arkiv 
Direktionen är arkivmyndighet enligt arkivlagen. Direktionen får genom avtal med medlem 
överlåta sitt ansvar enligt lagen vad avser den beredande och verkställande funktionen och 
att vara arkivdepå. Om förbundet upplöses skall dess arkivhandlingar överlämnas till 
Västerås stads arkivmyndighet.  
 

15 § Ny medlem 
Förbundsdirektionen kan föreslå att ny medlem får ingå i förbundet. Ansökan från ny 
medlem ska behandlas av direktionen.  
 
Beslut om ny medlems inträde i förbundet fattas av respektive medlemskommuns 
kommunfullmäktige. Ny medlem har antagits när samtliga fullmäktigebeslut fattats och en 
ny förbundsordning undertecknats av förbundsmedlemmar. 
 
Ett separat överlåtelseavtal upprättas mellan förbundet och ny medlem och undertecknas 
efter att det godkänts av respektive medlemskommun.  
 
Inträde till förbundet sker vid kalenderårets början, 1 januari.  
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16 § Uppsägning av medlemskap 
En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Medlem som vill utträda ur förbundet 
skall skriftligen meddela förbundet detta. Utträdet ska beslutas av förbundsmedlemmens 
kommunfullmäktige. Utträdet sker vid det årsskifte som infaller närmast två år efter det att 
förbundet fått del av uppsägningen. 
 
De kvarvarande förbundsmedlemmarna ska upprätta ett fullständigt bokslut per 
utträdesdagen med tillämpning av de redovisningsprinciper som tillämpades vid 
upprättandet av det senast innan uppsägningen upprättade bokslutet. Bokslutet ska 
upprättas i samråd med förbundets revisorer.  
  
Reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 
förbundsmedlemmen ska bestämmas i särskild överenskommelse mellan samtliga 
förbundsmedlemmar.  Överenskommelsen ska vara godkänd av samtliga parter senast ett år 
innan utträdet träder ikraft.  
  
Den ekonomiska regleringen sker enligt förbundsmedlemmarnas andel av tillgångar och 
skulder i § 8, enligt den fördelning som gäller för det år som förbundsmedlem utträder ur 
förbundet.  
  
När en medlem utträtt ur förbundet upphör dennes ansvar för förbundets skulder om inte 
annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna.  
  
De kvarvarande förbundsmedlemmarna antar de ändringar av förbundsordningen som 
behövs med anledning av utträdet.  
 
 
 

17 § Likvidation 
Förbundet ska träda i likvidation om mer än hälften av förbundsmedlemmarna genom 
samstämmiga beslut i respektive medlemskommuns fullmäktige fattat beslut härom 
 
Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. 
 
Vid skifte av förbundets samlade tillgångar skall den i 8 § angivna fördelningsgrunden gälla. 
 
När förbundet trätt i likvidation skall dess egendom i den mån det behövs för likvidationen 
förvandlas till pengar genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får 
fortsätta den tid som behövs för en ändamålsenlig avveckling.  
 
När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, skall den avge slutlig 
förvaltningsredovisning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse, som rör 
likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar samt eventuell 
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fördelning av skulder. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela 
likvidationen.  
 
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga 
medlemskommuner är förbundet upplöst.  
  
En medlem, som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättas av 
direktionen, får väcka talan om detta mot de övriga medlemmarna 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 likvidationsåtgärder, skall likvidationen återupptas. 
 

18 § Tvist 
Uppkommer tvist mellan förbundet, å ena sidan, och en eller flera av 
förbundsmedlemmarna, å andra sidan, ska parterna försöka lösa tvisten genom 
överläggningar.  
 
Överläggningen ska påkallas skriftligen och delges direktionen och kommunstyrelsen i de 
medlemskommuner som är part i tvisten. 
 
Part har skyldighet att ingå i överläggningar inom 30 dagar efter det att överläggningar 
påkallats. Försummar part detta eller leder överläggningarna inte till överenskommelse, 
avgörs tvisten genom skiljeförfarande. 
 

19 § Ikraftträdande 
Denna förbundsordning gäller från och med 1 januari 2021 under förutsättning att samtliga 
medlemmars kommunfullmäktige då fattat beslut om att anta denna förbundsordning.  
 
 

------------------------------------------------------ 
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Avtal om överlåtelse  

Mellan Kommunalförbundet Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 222000–1271 (nedan Förbundet) 

och XXX Kommun org. nummer har följande avtal träffats med anledning av XXX kommuns inträde i 

Mälardalens Brand- och Räddningsförbund.  

1. Bakgrund och syfte 

Västerås Stad, Hallstahammars kommun, Surahammars kommun, Köpings kommun, Kungsörs kommun 

och Arboga kommun har i respektive kommunfullmäktige beslutat att utöka förbundet med 3 

medlemskommuner, Köping, Arboga och Kungsör, från och med 1 januari 2021 

Förbundsordningen anger att den verksamhet som överlåtes till förbundet vid inträdet ska förvärvas för 

dess bokförda värde samt att separata överlåtelseavtal ska upprättas mellan förbundet och respektive 

medlem. Enligt punkten 9 i förbundsordningen ska förbundets verksamhet huvudsakligen finansieras 

genom bidrag från medlemmarna.  

Syftet med detta avtal är att reglera överlåtelsen mellan Köpings kommun och förbundet. Motsvarande 

avtal har upprättats för Kungsör och Arboga.  

2. Information om verksamheten 

Nedan angivna handlingar har legat till grund för innehållet i avtalet: 

Bilaga 1 Förbundsordningen 

Bilaga 2 Förteckning över inventarier 

Bilaga 3 Förteckning över anställda inom räddningstjänsten VMKF 

Bilaga 3 Förteckning över avtal (upprättas per den 31 december 2020) 

3. Överlåtelse 

XXX kommun överlåter härmed verksamheten samt tillgångar tillhörande räddningstjänsten i XXX (nedan 

”verksamheten”) på i detta avtal intagna villkor till förbundet. Överlåtelsen gäller från och med 1 januari 

2021. 

Överlåtelsen omfattar samtliga inventarier, rättigheter samt semesterlöneskuld och förpliktelser.  

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter samt förutbetalda kostnader eller upplupna intäkter ska 

normalt inte övertas av förbundet. I händelse att så är rimligt och praktiskt lämpligt ska dessa räknas med 

i likvidavräkningen i samband med fakturaregleringen. Parterna har en avstämning och ska i samråd 

komma överens enligt rimlighetsprincipen en 
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Överlämnade av informationstillgångar hanteras av parterna i samråd med Köpings kommuns stadsarkiv. 

4. Övertagande av balansposter i bokslut per den 31 december 2020 

Tillgångar: 

Inventarier (bokfört värde per 2020-12-31) 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Skulder: 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Semesterlöneskuld per 2020-12-31 

Nettobeloppet av ovanstående balansposter ska regleras i likvidavräkning senast den 28 februari 2021 

mot faktura 

Övriga tillgångar och skulder från verksamhetsåret 2020 tillhör respektive kommun och ska därmed inte 

föras över till förbundet utan avvecklas i respektive kommun.  

5. Inträdesavgift för eget kapital 

XXX kommun ska till förbundet betala en inträdesavgift för förbundets egna kapital per den 31 december 

2020. Avgiften är av engångskaraktär och motsvarar XXX kommuns proportionella andel (invånarantal 1 

november 2020) av förbundets upparbetade egna kapital den 31 december 2020.  

Engångsersättningen för inträdesavgift för eget kapital ska vara förbundet tillhanda senast 2021- 03-31. 

6. Personal 

Förbundet förbinder sig till att erbjuda samtliga anställda inom räddningstjänsten VMKF anställning. 

Parterna förbinder sig till att fullgöra sina informations- och förhandlingsskyldighet enligt 

Medbestämmandelagen (MBL) med anledning av överlåtelseavtalet.  

7. Reglering av pensionsskuld 

Förbundet tar endast över pensionsskulden för de medarbetare som enligt överenskommelse mellan 

parterna går över till förbundet. Pensionsskuldsberäkning för de närmaste fem åren för dessa 

medarbetare beställs hos pensionsbolaget.  

I pensionsskuldsberäkningen skall de olika pensionsförmånerna som SAP-R och Förmånsbestämd pension 

(FÅP) framgå så att värdering kan görs av räddningstjänsten.   

Om XXX kommun före 2021 tecknat särskilt avtal med enskild medarbetare skall dessa uppgifter redovisas 

och pensionsskulden värderas av pensionsbolaget. För särskilda avtal ersätts förbundet för hela den 

upparbetade och den framtida pensionsskulden för respektive särskilt avtal.   

8. Reglering av förutbetalt och upplupet  

Förutbetalt och upplupet i 2020 års bokslut som avser räddningstjänsten i XXX kan vara aktuella för 

förbundet att övertaga. En gemensam genomgång och bedömning görs av parterna senast 2021–01-

31varefter eventuell reglering sker senast 2021-03-31 
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9. Hantering och ersättning för anläggningstillgångar som förs över till förbundet 

Anläggningstillgångar förs över till bokfört värde. enligt bilaga 2.  

Avvecklingskostnader som uppkommer till följd av detta ersätts av XXX kommun. Tillgångar som 

förbundet ej har i behov av sin verksamhet avvecklas av XXX kommun. 

10.  Hantering av hyresavtal 

Förbundet övertar per tillträdesdagen de lokalhyresavtalen som förtecknats i Bilaga xx.   

Förbundet åtar sig att inträda som part i hyresavtalen med för kommunen befriande verkan.   

Förbundet är införstådd med att inträdet i hyresavtalen kräver hyresvärdens skriftliga medgivande. 

Förbundet svarar själv för samtliga de åtgärder och/eller kostnader som kan vara förenade med inträdet. 

11.  Hantering av Västra Mälardalens kommunalförbund räddningstjänstens 

resultat i 2020 års bokslut 

Årsresultat för Västra Mälardalens kommunalförbund räddningstjänst i 2020 års bokslut regleras mot 

Västra Mälardalens kommunalförbund egna kapital. Inga negativa eller positiva resultat i årsbokslutet 

2020 förs över till förbundet. 

12.  Hantering av viten eller andra skulder avseende Västra Mälardalens 

kommunalförbunds räddningstjänst (VMKF) 

Viten eller andra skulder som är uppkomna före 2021 eller som är hänförbara till verksamheten före 2021 

och som avser Västra Mälardalens Kommunalförbunds räddningstjänst ersätts av VMKF. Inga viten eller 

andra skulder förs över till förbundet.  

Förbundet kommer att fakturera VMKF för avgiftsbestämda KAP-KL och AKAP-KL premien för 

2020 inklusive löneskatt. 

13.  XXX garantier  

Äganderätt 

XXX garanterar att: 

I den mån annat inte framgår av avtalet och dess bilagor, egendom som upptagits som XXX tillgångar 

tillhör XXX kommun och att sådan egendom inte belastas av panträtt eller annan tillkommande rätt som 

minskar egendomens värde, se förteckning över inventarier bilaga 3.  

XXX kommun har underhållit och reparerat sina tillgångar i en utsträckning som inte avviker från vad som 

är sedvanligt i branschen.  

Förbundet från tillträdet den 1 januari 2021 har att besiktiga och godkänna tillgångarnas skick och senast 

enligt § 14 påkalla brister.  

Avtal, förbindelser och andra förpliktelser 

XXX kommun garanterar att väsentliga avtal som övergår till förbundet har förtecknats i bilaga 4 och för 

dessa avtal gäller inga andra villkor än de som framgår av avtalsdokumentationen.  
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Skatter och avgifter 

XXX kommun garanterar att de löpande har fullgjort och intill den 31 december 2020 kommer att fullgöra 

betalningar avseende skatter, avgifter och andra pålagor på föreskrivet sätt.  

Försäkringar 

XXX kommun garanterar att samtliga av dess tillgångar är på sedvanligt sätt försäkrade mot brand och 

annan skada, samt att försäkringen är gällande till och med 31 december 2020. Därefter ansvarar 

förbundet för att tillgångarna hålls försäkrade.  

14.  Avvikelser från lämnad garanti 

Har XXX i detta avtal uttryckligen garanterat visst förhållande, ska negativ avvikelse från sådan garanti 

medföra nedsättning av likvidavräkningen med en krona för varje krona som respektive avvikelse avser.  

Ingen nedsättning av likvidavräkningen ska utgå enligt ovan om inte bristerna sammanlagt överstiger ett 

belopp om 100 000 kronor.  

Krav som grundar sig på brister i av XXX lämnade garantier ska framföras inom skälig tid från det att 

bristen blev känd för förbundet, dock senast den 31 juli 2021.  

15.  Giltighet 

Detta avtal är för sin giltighet beroende av att Kommunstyrelsen i respektive förbundsmedlem, Västerås 

stad, Hallstahammars kommun och Surahammars kommun, godkänner avtalet.  

Detta avtal om överlåtelse utgör den fullständiga regleringen av överlåtelsen av verksamheten. Eventuella 

tillägg med mera skall vara upprättade skriftligen och behörigen godkända och undertecknade av parterna 

enligt regleringen för avtalet i § 15. Överlåtelseavtalet ersätter eventuella tidigare överenskommelser som 

Parterna träffat om samma sak, vilka härigenom upphör att gälla 

Det här avtalet har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna har erhållit varsitt.  

 

Ort och datum                 Ort och datum 

För XXX kommun                 För Mälardalens Brand och Räddningsförbund 

 

___________________________________ ______________________________________ 

Kommunstyrelsen ordförande  Förbundsdirektionens ordförande 



Kungsörs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 2020-08-31 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Trafikverket, Stefan Lejerdahl, akten 

Utdragsbestyrkande 

§ 
Yttrande till Trafikverket – Förslag till före-
skrifter för väg 56. TRV 2020/18016  
(KS 2020/233) 
Trafikverket har erbjudit Kungsörs kommun att yttra sig 
över förslag på nya föreskrifter gällande väg 56 samt 
upphävande av Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 
2012:59) om hastighetsbegränsning på väg 56 i 
Västmanlands län. Förslaget innebär att hastigheten 
sänks från 90 km/h till 80 km/h på sträckan Sala-
Uppsala länsgräns. Sänkningen är tillfällig. När vägen 
byggts om år 2027 kommer hastigheten att höjas till 100 
km/tim. 

I sitt svar skriver kommunstyrelseförvaltningen att det 
vore bra att tydliggöra vägsträckorna i Trafikverkets 
remisser genom att vägsträckorna markerades på en 
karta och att den längre restiden redovisas per sträcka. I 
sak finns dock inget att erinra mot förslaget. 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Trafikverkets remiss 2020-06-12 med tillhörande
konsekvensbeskrivning och förslag till föreskrift

• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande 2020-07-27

Förslag till beslut Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget 



 

 
 Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2020-07-27 KS 2020/233 
  
  

 Adressat 
 trafikverket@trafikverket.se 
  
Vår handläggare  
Stefan Lejerdahl 
Utvecklingsstrateg 

 

  
 
 
 

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

Remissyttrande gällande förslag till nya föreskrifter 
för väg 56 (TRV 2020/18016) 

 
 
Trafikverket har erbjudit Kungsörs kommun att yttra sig över förslag på nya 
föreskrifter gällande väg 56 samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter 
(TRVTFS 2012:59) om hastighetsbegränsning på väg 56 i Västmanlands län. 
Förslaget innebär att hastigheten sänks från 90 km/h till 80 km/h på sträckan 
Sala-Uppsala länsgräns. Sänkningen är tillfällig. När vägen byggts om år 2027 
kommer hastigheten att höjas till 100 km/tim. 
 
För att tydliggöra vägsträckorna i Trafikverkets remisser vore det önskvärt att 
vägsträckorna markerades på en karta och att den längre restiden redovisas per 
sträcka i tabellen på sid 3. 
 

 
Förslag till beslut 
Kungsörs kommun har ingenting att erinra mot förslaget.  
 

 
 
Claes-Urban Boström  Stefan Lejerdahl 
Kommundirektör   Utvecklingsstrateg 
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Konsekvensutredning till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 
56, Västmanlands län enligt förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning 

Innehållet i denna konsekvensutredning regleras av Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid 
regelgivning1.

Trafikverket föreslår nya hastighetsföreskrifter på väg 56 i Västmanlands län och befintlig föreskrift TRVTFS 
2012:59 kommer då att upphävas. 

Väg 56 sträcker sig från väg Södermanlands länsgräns vid Stora Tjärbruket till Uppsala länsgräns. 

Vägen ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet för godstransporter, långväga personresor, dagliga 
personresor samt kollektivtrafik. Vägen ingår i utpekat vägnät för rekommenderad färdväg för farligt gods. Det 
finns trafiksäkerhetskameror på sträckan.

Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige och är fastställd genom beslut i riksdagen. Den är ett 
etiskt förhållningssätt, men utgör också en strategi för att forma ett säkert vägtransportsystem. I Nollvisionen slås 
fast att det är oacceptabelt att vägtrafiken kräver människoliv. Trafiksäkerhetsarbetet i dess anda innebär att 
vägar, gator och fordon ska anpassas till människans förutsättningar så att ingen på sikt dödas eller skadas 
allvarligt i vägtrafiken. Ansvaret för säkerheten delas mellan de som utformar och de som använder 
vägtransportsystemet.

Trafikverkets anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas utformning innebär att vägar utan mittseparering 
med måttlig eller betydande2 trafik ska ha högsta tillåtna hastighetsbegränsning 80 km/tim samt att åtgärder för 
höjda hastighetsgränser genomförs utmed det utpekade funktionellt prioriterade vägnätet. Dessa anpassningar är 
ett viktigt bidrag till arbetet med att nå nollvisionen.

Bakgrunden till förslaget utgår från Trafikverkets uppdrag och arbete med att fortsätta anpassa 
hastighetsgränserna till vägarnas utformning. Förslaget var en del i en bred remiss som skickades ut till 
länsplaneupprättare, kommuner m.fl. under 2016. Efter det har vissa revideringar skett för att uppnå minskad 
plottrighet. Mer information om denna remiss samt Trafikverkets sammanfattande kommentarer till inkomna 
remissyttranden: https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-
vagen/Hastighetsgranser-pa-vag/andradehastighetsgranser/remiss-for-anpassning-av-hastighetsgranserna-pa-
vagarna/

Referenshastigheten på en väg eller del av väg bestäms av olika faktorer vilka framgår av Vägars och gators 
utformning, VGU. Enligt Trafikverkets riktlinjer ska vägar som saknar mittseparering ha hastigheten 80 km/tim 
eller lägre.

Väg 56 Sala – Heby finns med i gällande nationell plan. Sträckan är planerad för ombyggnation till väg med 
mittseparering och beräknas öppna för trafik 2027. 

Hastighetssäkning föreslås för delsträcka 4, mellan väg 794 Sala och Uppsala länsgräns. Längden på sträckan som 
föreslås få sänkt hastighet är 10 km lång och trafikmängden beräknas, år 2025, vara ca 9900 fordon per dygn.

Överrensstämmelse med EU-rätten
Förslaget är av nationell karaktär och överensstämmer med de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till 
Europeiska Unionen.

1 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20071244-om-
konsekvensutredning-vid_sfs-2007-1244
2 Med måttlig och betydande trafik avses i detta sammanhang vägar med en årsmedeldygnstrafik på 2000 fordon eller mer per 
dygn år 2025

https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-vagen/Hastighetsgranser-pa-vag/andradehastighetsgranser/remiss-for-anpassning-av-hastighetsgranserna-pa-vagarna/
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-vagen/Hastighetsgranser-pa-vag/andradehastighetsgranser/remiss-for-anpassning-av-hastighetsgranserna-pa-vagarna/
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-vagen/Hastighetsgranser-pa-vag/andradehastighetsgranser/remiss-for-anpassning-av-hastighetsgranserna-pa-vagarna/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20071244-om-konsekvensutredning-vid_sfs-2007-1244
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20071244-om-konsekvensutredning-vid_sfs-2007-1244
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Sammanfattning
Trafikverket arbetar systematiskt för att nå nollvisionen. Den föreslagna hastighetsförändringen motiveras av att 
den bidrar till ökad trafiksäkerhet på den aktuella sträckan och i detta fall är nyttorna för trafiksäkerhet är 
överordnat konsekvenserna för tillgänglighet enligt Trafikverkets bedömningar. Dessutom leder 
hastighetsanpassningen till minskad miljöpåverkan (utsläpp av växthusgaser samt buller) från vägtrafiken.

Informationsinsatser och ikraftträdande
Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 2020-12-01.

Trafikverkets bedömning är att det inte finns behov av att ta särskild hänsyn när det gäller tidpunkten för 
föreskrifternas ikraftträdande. 

Föreskrifterna kungörs i Svensk trafikföreskriftssamling, STFS, som innehåller trafikföreskrifter enligt 
förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter. STFS finns i den rikstäckande 
databasen, RDT.

Datum:2020-06-04

………………………………………….

Philiph Öhrman

Trafikingenjör

Bilagor
Bilaga 1

Information om bakgrund, konsekvenser, effekter mm

Övriga bilagor:

Kartor 

Förslag till trafikföreskrift 
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Bilaga 1

Bakgrund till föreslagen föreskrift
Trafikverket vill med regleringen uppnå att hastighetsbegränsningen ska överensstämma med vägens utformning. 
Avsaknad av mötesseparering innebär en förhöjd risk för mötesolycka med svår skadeföljd och 80 km/tim är den 
maximala hastighetsnivå där två personbilar av högsta säkerhetsstandard klarar en kollision utan allvarliga 
konsekvenser. Därför sänks hastighetsgränsen till 80 km/tim på vägar med måttlig eller betydande trafik3 som 
saknar fysisk mittseparering.

Sänkningen på delsträcka 4 är tillfällig i avvaktan på beslutad ombyggnation. När delsträckan byggts om år 2027 
kommer hastigheten att höjas till 100 km/tim.

Delsträcka 4 i förslaget uppfyller inte den standard som krävs för den nuvarande hastighetsbegränsningen 90 
km/tim. Hastigheten föreslås därför vara 80 km/tim i avvaktan på ombyggnationen som planeras år 2024-2026. 
Efter avslutad byggnation kommer hastigheten att höjas till 100 km/tim.Utöver detta har även vissa redaktionella 
ändringar gjorts som inte påverkar föreskriften i sak.

Trafikverket planerar att under år 2020-2021 installera ytterligare trafiksäkerhetskameror utmed sträckan St 
Sundby-Kungsör, utöver de mätplatser som finns idag, för att säkra hastigheten. 

Förslag till hastighetsbegränsningar 
Förslag på hastighetsbegränsningar, förändrade eller oförändrade, för hela vägen redovisas i tabellen. 

# Sträcka Sträckans 
totala längd 
(km)

Justeringens totala 
längd (km)

Hastighet 
(km/tim)

Ny 
hastighet 
(km/tim)

1 Södermanlands länsgräns-
väg E20 Kungsör Syd 80 80

2
450 meter norr om väg 
559 Kvicksund-300 meter 
norr om väg 554 Västjädra 

90 90

3

250 meter norr om 
Returvägen 
cirkulationsplats 
Hökåsen-Sörskogsleden, 
Sala

100 100

4 väg 794 Sala-Uppsala 
länsgräns 10 10 90 80

Sänkningen till 80 km/tim på delsträcka 4 är tillfällig. När vägen har byggts om år 2027 kommer hastigheten att 
höjas till 100 km/tim.

Förslaget resulterar i ökad restid för fordon som får framföras i högsta tillåtna hastighet. Restiden ökar teoretiskt 
med 50 sekunder. 

Observera att nedan beskrivna kostnader och konsekvenser utgår från hela föreskriften.

Lokala trafikföreskrifter
Förslaget gäller endast Trafikverkets hastighetsföreskrifter. Det kan finnas lokala trafikföreskrifter om hastighet 
eller tättbebyggt område utmed vägen som påverkar hastighetsbegränsningen lokalt och flödet av fordon utmed 
vägen. I samband med aktuellt förslag har Trafikverket för avsikt att se över delsträckorna för att minska 
plottrigheten4 och, om så är aktuellt, ansöka till beslutande myndighet om förändring. Sådan fördjupning sker 
separat. 

3 Med måttlig och betydande trafik avses i detta sammanhang vägar med 2000 fordon per dygn eller mer år 2025
4 Med plottrighet menas här när hastighetsbegränsningen återkommande höjs/sänks på en begränsad sträcka
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Alternativa lösningar
Finansiering för ombyggnation med mittseparering finns nuvarande nationell plan. Men eftersom 
ombyggnationen dröjer anpassas hastigheten till vägens utformning. Den utformning och trafikering som 
sträckan har innebär att de föreslagna hastighetsgränserna måste införas.

Väg 56 är en nationell väg och det är därmed regeringen som i nationell transportplan beslutar om när vägen ska 
prioriteras för ombyggnation. Vägen är finansierad i gällande nationell plan för transportsystemet. 

Kostnader som regleringen medför
De föreslagna föreskrifterna resulterar i något ökade samhällsekonomiska kostnader i form av längre restider. 
De föreslagna föreskrifterna resulterar i samhällsekonomiska nyttor av framförallt ökad trafiksäkerhet i 
kombination med lägre utsläpp av CO2 och minskade fordonskostnader.

Vilka som berörs av regleringen
Alla som färdas i fordon som får köra i skyltat hastighet på berörd sträcka och andra som vistas eller verkar i 
närheten berörs av regleringen. Se vidare under rubriken ”Effekter som regleringen medför”.

Effekter som regleringen medför
Hastighetssänkningen utförs i syfte att förbättra trafiksäkerheten och sträva mot Nollvisionen samt gällande 
etappmål genom att minska risken för att trafikanter dödas eller skadas allvarligt. Trafiksäkerhet och miljö är 
ramvillkor för tillgänglighet, vilket innebär att tillgänglighet inte får leda till dålig trafiksäkerhetsstandard eller 
stor miljöpåverkan.

Trafiksäkerhet

Hastighetssänkningen är en trafiksäkerhetsåtgärd vilket innebär att risken att dödas eller skadas allvarligt utmed 
vägen kommer att minska. Risken att dödas minskar med ungefär 40% om en mötesolycka sker i 80 km/tim 
istället för 90 km/tim.

Tillgänglighet

Hastighetssänkningen kommer att ge något ökad restid för huvudsakligen persontrafik. Hastighetens påverkan på 
restid finns att läsa om här: https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-
vagen/Hastighetsgranser-pa-vag/Nya-hastighetsgranser/Hastighet-och-restid/. Restiden på sträckan beräknas 
öka med 50 sekunder/mil för personbilar, bussar och lätta lastbilar.  

Sträckan trafikeras av buss i linjetrafik. Konkurrenskraften för buss jämfört med bil blir oförändrad eftersom 
hastighetssänkningen gäller bägge fordonsslag.

Föreskriften kommer att innebära att tunga lastbilar får köras i samma hastighet som bilar och bussar vilket ger 
bättre flyt i trafiken och minskar antalet omkörningar.

Sänkningar av hastighetsgränser på lågtrafikerade vägar kan vara mer motiverade, ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv, än väginvestering för högre hastighetsgränser. Detta kan dock skilja sig från plats till plats

Miljö

En hastighetssänkning på 10 km/tim ger en sänkning av bullernivån med 1-2 dBA (schablonvärde), på 20 km/tim 
ger en sänkning av bullernivån med 2-3 dBA (schablonvärde). 

En hastighetssänkning från 90 km/tim till 80 km/tim ger en sänkning av utsläpp av koldioxid från ungefär 110 till 
ungefär 98 g CO2 /km (för genomsnittlig personbil 2025). 

På aktuell sträcka innebär det en minskning med ca 141 kg CO2 per år per kilometer (år 2025).

Konsekvenser om regleringen inte kommer till stånd
Om föreslagen reglering av hastighetsbegränsningen inte görs på sträckan så är hastigheten inte anpassad till 
vägens utformning vilket innebär att trafiksäkerheten utmed sträckan inte uppnås.

https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-vagen/Hastighetsgranser-pa-vag/Nya-hastighetsgranser/Hastighet-och-restid/
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-vagen/Hastighetsgranser-pa-vag/Nya-hastighetsgranser/Hastighet-och-restid/
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Trafikverket
  

Trafikverkets föreskrifter
om hastighetsbegränsning på väg 56 i Västmanlands län;

TRVTFS :

beslutade den

Trafikverket föreskriver följande med stöd av 3 kap. 17 § fjärde stycket 
trafikförordningen (1998:1276).

I stället för hastighetsbegränsning enligt 3 kap. 17 § tredje stycket  trafikförordningen 
(1998:1276) ska den högsta tillåtna hastigheten på väg 56 i Västmanlands län vara enligt 
följande.

Vägsträcka
mellan och km/tim

Södermanlands länsgräns väg E20 Kungsör Syd 80

450 meter norr om väg 559 
Kvicksund

300 meter norr om väg 554 Västjädra 90

250 meter norr om Returvägen 
cirkulationsplats Hökåsen

Sörskogsleden Sala 100

väg 794 Sala Uppsala länsgräns 80

______________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2020, då Trafikverkets föreskrifter 

(TRVTFS 2012:59) om hastighetsbegränsning på väg 56 i Västmanlands län ska upphöra att 
gälla.

På Trafikverkets vägnar

LENA ERIXON
Mats Sandgren
(Verksamhetsområde Planering)



Kungsörs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 2020-08-31 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Trafikverket (inklusive hela yttranden), Stefan Lejerdahl, 
akten 

Utdragsbestyrkande 

§ 
Yttrande till Trafikverket – Förslag till föreskrifter 
för väg 250. TRV 2020/18000  
(KS 2020/231) 
Trafikverket har erbjudit Kungsörs kommun att yttra sig över 
förslag på nya föreskrifter gällande väg 250, Västmanlands 
län samt upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 
2009:192) om hastighetsbegränsning på väg 250 i 
Västmanlands län. Förslaget innebär att hastigheten sänks 
från 90 till 80 km/h på sträckan Kungsör-Köping samt på 
sträckan Köping-Kolsva. 

Kommunstyrelsens förvaltning skriver i sitt förslag till 
yttrande bland annat att Kungsörs kommun anser att 
hastigheten inte ska ändras på sträckan mellan Kungsör och 
Köping innan beslut om vilken åtgärd som ska genomföras i 
enlighet med åtgärdsvalsstudien. Vägsträckan mellan 
Kungsör och Köping har relativt god standard och säkerhet. 
Vägen är bred, har få sidohinder och sikten är mycket 
bra/bra på den större delen av sträckan. 

I sitt svar skriver kommunstyrelseförvaltningen också att det 
vore bra att tydliggöra vägsträckorna i Trafikverkets 
remisser genom att vägsträckorna markerades på en karta 
och att den längre restiden redovisas per sträcka.  

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Trafikverkets remiss 2020-06-12 med tillhörande
konsekvensbeskrivning och förslag till föreskrift

• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande 2020-07-27

Förslag till beslut Kommunstyrelsen i Kungsörs kommun anser att hastigheten 
inte ska ändras på sträckan mellan Kungsör och Köping 
innan beslut om vilken åtgärd som ska genomföras i enlighet 
med åtgärdsvalsstudien som pågår. Kommunstyrelsen ställer 
sig bakom hela remissyttrandet från förvaltningen. 



 

 
 Sida 1 (3) 

Datum Vår beteckning 
2020-07-27 KS 2020/231 
  
  

 Adressat 
trafikverket@trafikverket.se 

  
  
Vår handläggare  
Stefan Lejerdahl 
Utvecklingsstrateg 

 

  
 
 
 

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

Remissyttrande gällande förslag till nya föreskrifter 
för väg 250 (TRV 2020/18000) 

 
Trafikverket har erbjudit Kungsörs kommun att yttra sig över förslag på nya 
föreskrifter gällande väg 250, Västmanlands län samt upphävande av Vägverkets 
föreskrifter (VVFS 2009:192) om hastighetsbegränsning på väg 250 i 
Västmanlands län. Förslaget innebär att hastigheten sänks från 90 till 80 km/h på 
sträckan Kungsör-Köping samt på sträckan Köping-Kolsva. 

 
Om förslaget  
Trafikverkets Nollvision är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige och är fastställd 
genom beslut i riksdagen. Den är ett etiskt förhållningssätt, men utgör också en strategi för 
att forma ett säkert vägtransportsystem. I Nollvisionen slås fast att det är oacceptabelt att 
vägtrafiken kräver människoliv. Trafiksäkerhetsarbetet i dess anda innebär att 
vägar, gator och fordon ska anpassas till människans förutsättningar så att ingen på sikt dödas 
eller skadas allvarligt i vägtrafiken. Ansvaret för säkerheten delas mellan de som utformar 
och de som använder vägtransportsystemet. 
 
Trafikverkets anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas utformning innebär att vägar 
utan mittseparering med måttlig eller betydande trafik ska ha högsta tillåtna 
hastighetsbegränsning 80 km/tim samt att åtgärder för höjda hastighetsgränser genomförs 
utmed det utpekade funktionellt prioriterade vägnätet. Dessa anpassningar är ett viktigt 
bidrag till arbetet med att nå nollvisionen. 
 
Referenshastigheten på en väg eller del av väg bestäms av olika faktorer vilka framgår av 
Vägars och gators utformning, VGU. Enligt Trafikverkets riktlinjer ska vägar som saknar 
mittseparering ha hastigheten 80 km/tim eller lägre. Det finns inga ombyggnadsplaner för 
väg 250 inom den nuvarande planperioden. Sträckan Kungsör – Köping finns som en 
utpekad brist i länstransportplanen för Västmanland och en åtgärdsvalstudie pågår. 
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Trafikverket vill med regleringen uppnå att hastighetsbegränsningen ska överensstämma med 
vägens utformning. Avsaknad av mötesseparering innebär en förhöjd risk för mötesolycka 
med svår skadeföljd och 80 km/tim är den maximala hastighetsnivå där två personbilar av 
högsta säkerhetsstandard klarar en kollision utan allvarliga konsekvenser. Därför sänks 
hastighetsgränsen till 80 km/tim på vägar med måttlig eller betydande trafik som 
saknar fysisk mittseparering. 
 
Att bygga om vägar till mötesfria med mitträcke är en omfattande investering och det görs 
därför noggranna prioriteringar. Väg 250 är en regional väg och det är därmed Region 
Västmanland i egenskap av regional planupprättare som avgör om och när vägen ska 
prioriteras för en sådan ombyggnad. Vägen finns inte med för ombyggnation i den nuvarande 
regionala transportplanen för Västmanlands län. 
 
Hastighetssänkningen är en trafiksäkerhetsåtgärd vilket innebär att risken att dödas eller 
skadas allvarligt utmed vägen kommer att minska. Risken att dödas minskar med ungefär  
40 % om en mötesolycka sker i 80 km/tim istället för 90 km/tim. Restiden förväntas öka med 
cirka 50 sekunder/mil för personbilar, bussar och lätta lastbilar 

 
Kungsörs kommuns synpunkter gällande förslaget på nya 
föreskrifter 
 
Vägsträckan mellan Kungsör och Köping har relativt god standard och säkerhet. Vägen är 
bred, har få sidohinder och sikten är mycket bra/bra på den större delen av sträckan. Det 
framgår inte av remissunderlaget om Trafikverket beaktat olycksstatistiken på sträckan. 
Kungsörs kommun instämmer med Trafikverket att en hastighetssänkning minskar risken för 
svåra skador/dödsfall vid kollision mellan två personbilar. Dock behöver fler åtgärder på 
sträckan vidtas för att uppnå ökad trafiksäkerhet. Förutom de planerade 
trafiksäkerhetskamerorna behöver åtgärder för korsningar, vänstersvängar, hållplatser och 
separation för oskyddade trafikanter på sträckan genomföras. Dessa frågor behandlas inom 
ramen för pågående åtgärdsvalstudie och därför bör Trafikverket avvakta den pågående 
studien och vidare beslut innan någon ändring av hastigheten genomförs. 

 
Övriga synpunkter 
För att tydliggöra vägsträckorna i Trafikverkets remisser vore det önskvärt att 
vägsträckorna markerades på en karta och att den längre restiden redovisas per 
sträcka i tabellen på sid 3. 
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Förslag till beslut 
 
Kungsörs kommun anser att hastigheten inte ska ändras på sträckan mellan 
Kungsör och Köping innan beslut om vilken åtgärd som ska genomföras i 
enlighet med åtgärdsvalstudien. 

 
 
Claes-Urban Boström  Stefan Lejerdahl 
Kommundirektör   Utvecklingsstrateg 
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Konsekvensutredning till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 
250, Västmanlands län enligt förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning 

Innehållet i denna konsekvensutredning regleras av Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid 
regelgivning1.

Trafikverket föreslår nya hastighetsföreskrifter på väg 250 i Västmanlands län och befintlig föreskrift VVFS 
2009:192 kommer då att upphävas. 

Väg 250 sträcker sig från väg E20 Sandskogstorp till väg 68, 66 Oti. 

Vägen ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet för dagliga personresor och kollektivtrafik. Det finns 
trafiksäkerhetskameror på sträckan.

Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige och är fastställd genom beslut i riksdagen. Den är ett 
etiskt förhållningssätt, men utgör också en strategi för att forma ett säkert vägtransportsystem. I Nollvisionen slås 
fast att det är oacceptabelt att vägtrafiken kräver människoliv. Trafiksäkerhetsarbetet i dess anda innebär att 
vägar, gator och fordon ska anpassas till människans förutsättningar så att ingen på sikt dödas eller skadas 
allvarligt i vägtrafiken. Ansvaret för säkerheten delas mellan de som utformar och de som använder 
vägtransportsystemet.

Trafikverkets anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas utformning innebär att vägar utan mittseparering 
med måttlig eller betydande2 trafik ska ha högsta tillåtna hastighetsbegränsning 80 km/tim samt att åtgärder för 
höjda hastighetsgränser genomförs utmed det utpekade funktionellt prioriterade vägnätet. Dessa anpassningar är 
ett viktigt bidrag till arbetet med att nå nollvisionen.

Bakgrunden till förslaget utgår från Trafikverkets uppdrag och arbete med att fortsätta anpassa 
hastighetsgränserna till vägarnas utformning. Förslaget var en del i en bred remiss som skickades ut till 
länsplaneupprättare, kommuner m.fl. under 2016. Efter det har vissa revideringar skett för att uppnå minskad 
plottrighet. Mer information om denna remiss samt Trafikverkets sammanfattande kommentarer till inkomna 
remissyttranden: https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-
vagen/Hastighetsgranser-pa-vag/andradehastighetsgranser/remiss-for-anpassning-av-hastighetsgranserna-pa-
vagarna/

Referenshastigheten på en väg eller del av väg bestäms av olika faktorer vilka framgår av Vägars och gators 
utformning, VGU. Enligt Trafikverkets riktlinjer ska vägar som saknar mittseparering ha hastigheten 80 km/tim 
eller lägre.

Det finns inga ombyggnadsplaner för väg 250 inom den nuvarande planperioden. Sträckan Kungsör – Köping 
finns som en utpekad brist i länstransportplanen för Västmanland och en ÅVS pågår. 

Hastighetssäkning föreslås för delsträcka 2, mellan 200 meter norr om väg 576 Köping och väg 66, 68 Oti. 
Längden på sträckan som föreslås få sänkt hastighet är 15,8 km lång och trafikmängden beräknas, år 2025, vara 
ca 5900 fordon per dygn.

Överrensstämmelse med EU-rätten
Förslaget är av nationell karaktär och överensstämmer med de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till 
Europeiska Unionen.

1 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20071244-om-
konsekvensutredning-vid_sfs-2007-1244
2 Med måttlig och betydande trafik avses i detta sammanhang vägar med en årsmedeldygnstrafik på 2000 fordon eller mer per 
dygn år 2025

https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-vagen/Hastighetsgranser-pa-vag/andradehastighetsgranser/remiss-for-anpassning-av-hastighetsgranserna-pa-vagarna/
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-vagen/Hastighetsgranser-pa-vag/andradehastighetsgranser/remiss-for-anpassning-av-hastighetsgranserna-pa-vagarna/
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-vagen/Hastighetsgranser-pa-vag/andradehastighetsgranser/remiss-for-anpassning-av-hastighetsgranserna-pa-vagarna/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20071244-om-konsekvensutredning-vid_sfs-2007-1244
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20071244-om-konsekvensutredning-vid_sfs-2007-1244
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Sammanfattning
Trafikverket arbetar systematiskt för att nå nollvisionen. Den föreslagna hastighetsförändringen motiveras av att 
den bidrar till ökad trafiksäkerhet på den aktuella sträckan och i detta fall är nyttorna för trafiksäkerhet är 
överordnat konsekvenserna för tillgänglighet enligt Trafikverkets bedömningar. Dessutom leder 
hastighetsanpassningen till minskad miljöpåverkan (utsläpp av växthusgaser samt buller) från vägtrafiken.

Informationsinsatser och ikraftträdande
Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 2020-12-01.

Trafikverkets bedömning är att det inte finns behov av att ta särskild hänsyn när det gäller tidpunkten för 
föreskrifternas ikraftträdande. 

Föreskrifterna kungörs i Svensk trafikföreskriftssamling, STFS, som innehåller trafikföreskrifter enligt 
förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter. STFS finns i den rikstäckande 
databasen, RDT.

Datum:2020-06-04

………………………………………….

Philiph Öhrman

Trafikingenjör

Bilagor
Bilaga 1

Information om bakgrund, konsekvenser, effekter mm

Övriga bilagor:

Kartor 

Förslag till trafikföreskrift 
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Bilaga 1

Bakgrund till föreslagen föreskrift
Trafikverket vill med regleringen uppnå att hastighetsbegränsningen ska överensstämma med vägens utformning. 
Avsaknad av mötesseparering innebär en förhöjd risk för mötesolycka med svår skadeföljd och 80 km/tim är den 
maximala hastighetsnivå där två personbilar av högsta säkerhetsstandard klarar en kollision utan allvarliga 
konsekvenser. Därför sänks hastighetsgränsen till 80 km/tim på vägar med måttlig eller betydande trafik3 som 
saknar fysisk mittseparering.

Delsträcka 2 i förslaget uppfyller inte den standard som krävs för den nuvarande hastighetsbegränsningen 90 
km/tim vilket gör att hastigheten föreslås sänkas till 80 km/tim. 

Utöver detta har även vissa redaktionella ändringar gjorts som inte påverkar föreskriften i sak.

Trafikverket planerar att under år 2020-2021 installera ytterligare trafiksäkerhetskameror utmed sträckan 
Kungsör-Köping, utöver de mätplatser som finns idag, för att säkra hastigheten. 

Förslag till hastighetsbegränsningar 
Förslag på hastighetsbegränsningar, förändrade eller oförändrade, för hela vägen redovisas i tabellen. 

# Sträcka Sträckans 
totala längd 
(km)

Justeringens totala 
längd (km)

Hastighet 
(km/tim)

Ny 
hastighet 
(km/tim)

1
550 meter norr om väg 
560 Kungsör- 100 meter 
söder om väg 580 Köping

8,7 7,8 90 80

2 200 meter norr om väg 
576 Gålby- väg 66, 68 Oti 55,4 8 90/80 80

Förslaget resulterar i ökad restid för fordon som får framföras i högsta tillåtna hastighet. Restiden ökar teoretiskt 
med 1 minut och 19 sekunder. 

Observera att nedan beskrivna kostnader och konsekvenser utgår från hela föreskriften.

Lokala trafikföreskrifter
Förslaget gäller endast Trafikverkets hastighetsföreskrifter. Det kan finnas lokala trafikföreskrifter om hastighet 
eller tättbebyggt område utmed vägen som påverkar hastighetsbegränsningen lokalt och flödet av fordon utmed 
vägen. I samband med aktuellt förslag har Trafikverket för avsikt att se över delsträckorna för att minska 
plottrigheten4 och, om så är aktuellt, ansöka till beslutande myndighet om förändring. Sådan fördjupning sker 
separat.

Alternativa lösningar
Eftersom det saknas finansiering för ombyggnation med mittseparering anpassas hastigheten till vägens 
utformning. Den utformning och trafikering som sträckorna har innebär att de föreslagna hastighetsgränserna 
måste införas.

Att bygga om vägar till mötesfria med mitträcke är en omfattande investering och det görs därför noggranna 
prioriteringar. Väg 250 är en regional väg och det är därmed Region Västmanland i egenskap av regional 
planupprättare som avgör om och när vägen ska prioriteras för en sådan ombyggnad. Vägen finns inte med för 
ombyggnation i den nuvarande regionala transportplanen för Västmanlands län. 

I samband med fastställelsebeslutet av nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet 2018-2029, 
beslutade regeringen att Trafikverket under perioden 2019 till 2022 ska fördela upp till 1 miljard kronor för att 
samfinansiera de regionala transportplanerna avseende trafiksäkerhetsåtgärder på det regionala vägnätet. 

3 Med måttlig och betydande trafik avses i detta sammanhang vägar med 2000 fordon per dygn eller mer år 2025
4 Med plottrighet menas här när hastighetsbegränsningen återkommande höjs/sänks på en begränsad sträcka
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Regeringen vill på detta sätt stödja och påskynda arbetet med mötessepareringsåtgärder och ökad trafiksäkerhet. 
Trafikverket beslutade att bevilja samfinansiering för samtliga ansökningar som inkom. Region Västmanland 
ansökte inte om samfinansiering för trafiksäkerhetsåtgärder på väg 250.

Kostnader som regleringen medför
De föreslagna föreskrifterna resulterar i något ökade samhällsekonomiska kostnader i form av längre restider. 
De föreslagna föreskrifterna resulterar i samhällsekonomiska nyttor av framförallt ökad trafiksäkerhet i 
kombination med lägre utsläpp av CO2 och minskade fordonskostnader.

Vilka som berörs av regleringen
Alla som färdas i fordon som får köra i skyltat hastighet på berörda delsträckor och andra som vistas eller verkar i 
närheten berörs av regleringen. Se vidare under rubriken ”Effekter som regleringen medför”.

Effekter som regleringen medför
Hastighetssänkningen utförs i syfte att förbättra trafiksäkerheten och sträva mot Nollvisionen samt gällande 
etappmål genom att minska risken för att trafikanter dödas eller skadas allvarligt. Trafiksäkerhet och miljö är 
ramvillkor för tillgänglighet, vilket innebär att tillgänglighet inte får leda till dålig trafiksäkerhetsstandard eller 
stor miljöpåverkan.

Trafiksäkerhet

Hastighetssänkningen är en trafiksäkerhetsåtgärd vilket innebär att risken att dödas eller skadas allvarligt utmed 
vägen kommer att minska. Risken att dödas minskar med ungefär 40% om en mötesolycka sker i 80 km/tim 
istället för 90 km/tim.

Tillgänglighet

Hastighetssänkningen kommer att ge något ökad restid för huvudsakligen persontrafik. Hastighetens påverkan på 
restid finns att läsa om här: https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-
vagen/Hastighetsgranser-pa-vag/Nya-hastighetsgranser/Hastighet-och-restid/. Restiden på sträckan beräknas 
öka med 50 sekunder/mil för personbilar, bussar och lätta lastbilar.  

Föreskriftsförslaget innebär en minskad plottrighet eftersom delar av väg 250 som haft högsta tillåtna hastighet 
90 km/tim justerats till 80 km/tim vid en tidigare översyn. Detta leder till att bättre flöde i trafiken skapas.

Sträckan trafikeras av buss i linjetrafik. Konkurrenskraften för buss jämfört med bil blir oförändrad eftersom 
hastighetssänkningen gäller bägge fordonsslag.

Föreskriften kommer att innebära att tunga lastbilar får köras i samma hastighet som bilar och bussar vilket ger 
bättre flyt i trafiken och minskar antalet omkörningar.

Sänkningar av hastighetsgränser på lågtrafikerade vägar kan vara mer motiverade, ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv, än väginvestering för högre hastighetsgränser. Detta kan dock skilja sig från plats till plats.

Trafikverket har låtit genomföra en utvärdering5 av hur tillgänglighet i det statliga vägnätet påverkas av ändrade 
hastighetsgränser. Resultatet visar att det inte finns en enhetlig bild över effekterna på tillgängligheten och att det 
är viktigt att skilja mellan effekter på kort och lång sikt. En sänkning av hastighetsgränsen kan leda till både ökad 
och minskad ekonomisk aktivitet i en region. Högre hastighetsgränser kan leda till en försämrad lokal 
arbetsmarknad och minskad handel då det blir mer effektivt att arbetspendla bort från platsen samt att färdas 
längre bort för inköp. Lägre hastighetsgränser i en region kan leda till att nya affärsmöjligheter uppstår på platsen 
då utpendling blir mindre attraktivt. Utvärderingen belyser dessutom att sänkningar av hastighetsgränser på 
lågtrafikerade vägar kan vara mer motiverade, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, än väginvestering för högre 
hastighetsgränser. Detta kan dock skilja sig från plats till plats.

EVA6  (Effekter vid VägAnalyser) är ett kalkylverktyg som används för att beräkna och värdera effekter samt 
beräkna lönsamhet för enskilda objekt inom vägtransportsystemet. Åtgärder som kan analyseras med hjälp av 
EVA är enskilda åtgärder eller kombinationer av åtgärder.

Trafikverket har för väg 250 beräknat effekter av förslaget  i EVA. Kalkylen indikerar samhällsekonomisk 
lönsamhet utifrån gällande beräkningsförutsättningar. Den samhällsekonomiska nyttan av framförallt ökad 

5 Utvärdering av förändrad tillgänglighet i Vägnätet - En makroanalys, Westin, L. et al, 2011, Trafikverket 2017:088
6 https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/EVA/

https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-vagen/Hastighetsgranser-pa-vag/Nya-hastighetsgranser/Hastighet-och-restid/
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-vagen/Hastighetsgranser-pa-vag/Nya-hastighetsgranser/Hastighet-och-restid/
https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/EVA/
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trafiksäkerhet i kombination med lägre utsläpp av CO2 och minskade fordonskostnader överstiger de 
samhällsekonomiska kostnaderna i form av ökad restid för last- och personbilar. Kalkylresultaten är officiella och 
har publicerats på Samhällsekonomiskt beslutsunderlag på Trafikverkets hemsida.

Effekter av hastighetsjusteringar på enskilda sträckor beräknas via EVA-kalkyl. Hastighetsjusteringar sker 
emellertid utifrån ett systemperspektiv där vägarnas utformning avgör vilken hastighet som är möjlig. Därför 
måste effekter på enskilda sträckor betraktas inte enbart som enskilda förändringar utan också i ett större 
perspektiv. Detta görs med hjälp av analysverktygen Sampers (Trafikverket) och Tillgänglighetsindex 
(Tillväxtverket). Analyserna är att betrakta som systemanalyser och visar hur tillgängligheten förändras i olika 
delar av landet givet att alla planerade sänkningar och höjningar fram till år 2025 genomförs. Det är därför 
osäkert att från dessa två analysmetoder dra några långtgående slutsatser avseende effekter till följd av enskilda 
hastighetsförändringar, utan de bör snarare ses som ett komplement till övrig konsekvensbeskrivning för 
sträckan.

Grön markering i kartan för Tillgänglighetsindex innebär att ett område relativt sett får en förbättrad 
tillgänglighet gentemot andra delar av landet givet att alla antagna justeringar av hastigheter under åren 2018-
2025 sker. På motsvarande sätt innebär röd markering att ett område förlorar i rang vad gäller körtid. Ju klarare 
färg desto större förändring. Svagt gul markering i kartan innebär marginell förändring av tillgänglighet år 2025 
jämfört med år 2018 relativt sett. Se utförligare förklaring i bilagan om Tillgänglighetsindex.

Grön färg i kartan för Sampers betyder förbättrad tillgänglighet och röd färg försämrad tillgänglighet. Ju klarare 
färg desto större förändring. Svagt gul markering i kartan innebär att skillnaden i tillgänglighet mellan år 2025 
jämfört med år 2018 tolkats som marginell. Se utförligare förklaring i bilagan om Sampers.

Bilaga: Sverigekarta Sampers

Bilaga: Sverigekarta Tillgänglighetsindex

Miljö

En hastighetssänkning på 10 km/tim ger en sänkning av bullernivån med 1-2 dBA (schablonvärde), på 20 km/tim 
ger en sänkning av bullernivån med 2-3 dBA (schablonvärde). 

En hastighetssänkning från 90 km/tim till 80 km/tim ger en sänkning av utsläpp av koldioxid från ungefär 110 till 
ungefär 98 g CO2 /km (för genomsnittlig personbil 2025). 

På aktuell sträcka innebär det en minskning med ca 138 kg CO2 per år per kilometer (år 2025).

Konsekvenser om regleringen inte kommer till stånd
Om föreslagen reglering av hastighetsbegränsningen inte görs på sträckan så är hastigheten inte anpassad till 
vägens utformning vilket innebär att trafiksäkerheten utmed sträckan inte uppnås.

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/
http://arbetsrum.trafikverket.local/webbplatser/ws68/PROJ_hastighetsanalys/45%20Genomfrande/2020/NYA_tillg%C3%A4nglighetskartor_maj_2020/Sampers2020/RHA2020_Sverigekarta_Sampers_utan_v%C3%A4gn%C3%A4t.jpg
http://arbetsrum.trafikverket.local/webbplatser/ws68/PROJ_hastighetsanalys/45%20Genomfrande/2020/NYA_tillg%C3%A4nglighetskartor_maj_2020/Tillg%C3%A4nglighetsindex_Tillv%C3%A4xtverket2020/RHA2020_Sverigekarta_Tillg%C3%A4nglighetsindex_utan_v%C3%A4gn%C3%A4t.jpg


Trafikverket
  

Trafikverkets föreskrifter
om hastighetsbegränsning på väg 250 i Västmanlands län;

TRVTFS :

beslutade den

Trafikverket föreskriver följande med stöd av 3 kap. 17 § fjärde stycket 
trafikförordningen (1998:1276).

I stället för hastighetsbegränsning enligt 3 kap. 17 § tredje stycket  trafikförordningen 
(1998:1276) ska den högsta tillåtna hastigheten på väg 250 i Västmanlands län vara enligt 
följande.

Vägsträcka
mellan och km/tim

550 meter norr om väg 560 Kungsör 100 meter söder om väg 580 Köping 80

200 meter norr om väg 576 Gålby väg 66, 68 Oti 80

______________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2020, då Vägverkets föreskrifter (VVFS 

2009:192) om hastighetsbegränsning på väg 250 i Västmanlands län ska upphöra att gälla.

På Trafikverkets vägnar

LENA ERIXON
Mats Sandgren
(Verksamhetsområde Planering)



2020-08-21 KVARTALSRAPPORT Sammanställd av Kvalitetsstrateg Sandra Persson 

Q-Rapport nyckeltal 2019
Perspektiv Q1 Q2 Q3 Q4 (helår) Mål/Budget Dec -18 
Medborgare 
Befolkningsutveckling, antal 8 666 8 667 8656 8675 9 000 år 2025 8667 
Väntar särskilt boende, antal 6 6 6 10 0 7 
Väntar LSS-bostad, antal vuxna 2 3 3 3 0 1 
Väntar seniorboende (utan beslut), antal 44 49 54 58 0 44 
Önskar plats på förskolan (inom 6 mån), antal 45 47 35 35 51 
Besök biblioteket, antal 14106 12 587 12 229 13 149 (52 071) 60 000 Totalt 57 312 
Försörjningsstöd, kr 1 799 495     3 659 930    5 410 198 7 589 274        6 000 000 6 737 024 
Öppna insatser vuxna, kr 337 246        612 296       861 434 1 269 513        1 500 000 1 231 008 

Medarbetare 
Sjukfrånvaro, totalt % 7,63 6,67 6,12 6,29 < 7,89 6,53 
Kvinnor, % 8,16 7,27 6,67 6,81 7,01 
Män, % 5,63 4,46 4,07 4,38 4,68 
Miljö 
Energiförbrukning KKTAB fastigheter, kWh/m2 19,51 31,83 43,57 62,19 99,86 63,26 
Kostnad drift och underhåll per m2, gata kr/m2 4,38 12,15 12,71 17,52 11,99 15,34 
Kostnad drift och underhåll per m2, park kr/m2 0,40  3,19   4,60 5,82 4,94 6,63 
Inköp av ekologiska livsmedel, andel % 38, 4 34,9 32,9 35,7 30 36,2 
Tjänsteresor med egen bil, kr 30 905 67534 79 940 108 128 Minskning 103 240 
Ekonomi 
Resultat, % av skatter och bidrag 21,4 -3,5 9,2 1,0 1,0 0,9 



Kungsörs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 2020-08-31 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Sandra Persson 

Utdragsbestyrkande 

§  
Nyckeltalsrapport Q4 2019 (KS 2019/240) 
Utvecklingsenheten har tagit fram en nyckeltalsrapport för hela 2019. 
Den innehåller data gällande medborgare, medarbetare, miljö och 
ekonomi.  

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Nyckeltalsrapport Q4 2019

Förslag till beslut Kommunstyrelsen tackar för redovisningen och lägger 
nyckeltalsrapporten till handlingarna.   





Kungsörs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 2020-08-31 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, KKTAB, 

Utdragsbestyrkande 

§ 
Lägesrapport – verkställande av svar på 
motion –  belysning Söders gärde (KS 
2015/213)
Jenny Andersson (KD) föreslog i en motion 2015 att belysning ska 
sättas upp längs grusvägen mellan Rybacksvägen och Torsgatan – 
Söders gärde. Det är ett populärt promenadstråk. Motionären 
föreslog solcellslampor för en lägre kostnad i längden. 

Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 

Kungsörs KommunTeknik AB lämnade 2015 ett yttrande att de ser 
positivt på förslaget, dock inte med solcellsbelysning. De förordar 
en traditionell belysning då solcellsbelysning fungerar sämre på 
vinterhalvåret. Kostnaden beräknades till ca 390 000 kronor. 
Kommunfullmäktige beslutade därefter 2015 att lämna uppdraget 
till Kungsörs KommunTeknik AB och att det innefattade även 
undersökning om det finns möjlighet till bidrag för belysning. 
Motionen ansågs därmed besvarad. 

Kungsörs KommunTeknik AB föreslog sedan att traditionell 
belysning anläggs då solcellsbelysning har mycket sämre funktion 
under vinterhalvåret då bra belysning är önskvärd.. 
Medfinansieringsbidrag med 50 procent av kostnaden söktes hos 
Trafikverket. Kommunfullmäktige tillstyrkte då förslaget med 
354000 kr under förutsättning att medfinansiering av projektet 
beviljades och lämnade uppdraget till Kungsörs KommunTeknik 
AB för genomförande. Rapport har nu lämnats att arbetet pågår 
och beräknas färdigställas under september-oktober 2020. 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Jenny Andersson (KD)
• KKTABs Tjänsteskrivelse 2019-03-01
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-10-12 § 138
• KKTABs Tjänsteskrivelse 2015-08-25
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-25 § 31
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-08 § 44
• KKTABs lägesrapport 2020-05-25

Förslag till beslut Kommunstyrelsen tackar för lägesrapporten. 



TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning
2020-07-28 KKTAB 2020/120 
Ert datum Er beteckning

KS 2020/287 
Adressat 

Vår handläggare

Ronnie Björkrot 
Driftschef 
070 8610086 

Kungsörs kommun 
Kommunstyrelsen 

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

Tjänsteskrivelse, begäran om medel för 
avhjälpandeåtgärder vid föroreningsskada. Björskogs 
skola skolgården, Berg 2:5, Kungsörs kommun 
(KS 2020/287) 

Ärendet 
På Björskogsskolan skolgård har det vid flera tillfällen kommit upp trögflytande 
asfaltliknande material. Detta har grävts bort och det har fortsatt uppstå nya 
fläckar med blödande asfalt. KKTAB har fått klagomål på nedsmutsade 
inventarier och kläder hos skolbarnen. För att lösa problemet och finna en 
lämplig lösning, ombads vår miljökonsult Struktor, att ta prov på den blödande 
asfalten och komma med åtgärdsförslag. 

Utredning 
För att finna en lämplig nivå och kunna avgränsa eventuella föroreningar 
genomfördes under december 2019 provborrningar på 8 punkter på skolgården. 
Resultatet visade att det fanns förhöjda halter av olja i fyllnads jorden och att den 
tjärliknaden massan troligen är träkolstjära. I rapporten framgick att halterna 
överskred Naturvårdsverkets riktvärde för känslig markanvändning i flera av 
borrpunkterna. Struktors rekommendation var att planera för en sanering av ytan. 
Då det fanns oro för att det skulle finnas ytterligare områden som var förorenade, 
genomfördes ytterligare en etapp om 13 borrprov som utfördes under våren. 
Etapp 2 resulterade i att en borrning innehöll föroreningar, som skall saneras. 
Lyckligtvis var detta borrhål avgränsat genom närliggande borrprov. Övriga 
borrningar i etapp 2 visade inga föroreningar. För ytterligare detaljer hänvisas till 
bilaga 1 (Struktor ”Undersökning inför markarbeten skola Valskog”) 

Åtgärder 
För att säkerställa att saneringen utförs på ett korrekt sätt, har Struktor 
tillsammans med KKTAB:s fastighets och driftavdelning enats om en 
åtgärdsplan, som i grova drag medför att fyllnads jorden schaktas bort, och 
ersätts av krossmaterial från bergtäkten. Omfattningen kommer att hamna på 
nästan 1000 ton enligt beräkningarna. Fyllnads jorden kommer att läggas på 
deponi i Västerås och deponikostnader och transporter kommer att utgöra en 
betydande del av kostnadsmassan. Åtgärdsplanen har godkänts av VMMF efter 
det att anmälan inkommit till myndigheten. VMMF:s beslut bifogas som bilaga 
2.
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 Datum Vår beteckning 
 2020-07-28 KKTAB 2020/120 
 Ert datum Er beteckning 
  KS 2020/287 

 
 

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

 

 
Tidsaspekt 
De förorenade massorna ligger bundna i marken och avger inga skadliga ämnen 
till luften. Därför har bedömningen gjorts att avhjälpandeåtgärdena inte var 
brådskande. Arbetet har planerats till vecka 44 då skolan har höstlov och veckan 
därefter. Målsättningen har varit att undvika att störa undervisningen, så långt det 
nu är möjligt. För att undvika ytterligare nedsmutsning har området stängslats in i 
väntan på arbetets igångsättande. 
 
Kostnad 
Den beräknade kostnaden kommer att uppgå till cirka 1,5 miljoner och redovisas 
i bilaga 3. Faktiska kostnader kommer att faktureras och eventuellt lägre 
kostnader innebär att anslagna medel inte kommer att fullt utnyttjas. 
 
Förslag till beslut 
KKTAB föreslår att KS beviljar 1 500 000kr till avhjälpandåtgärder med 
anledning av föroreningsskada, Björskogs skolans skolgård, Berg 2:5, Kungsörs 
kommun. 
 
 
Kungsörs Kommunteknik AB  
 
 
 
______________________   
Ronnie Björkrot driftschef KKTAB    



Kostnadskalkyl Sanering Björskogsskolan Bilaga 3

Förorenade massor beräknas till 964 ton

Deponiavgifter beräknade av Struktor 290 000 290 000

Frakt förorenade massor. 964/36 ger 27 turer med bil och släp

27 ggr 4 tim ger 108 tim á 1000kr 108 000 398 000

Bärlager 964 ton ggr 100 kr inkl duk 96 400 494 400

Transport bärlager 27 resor á 2 tim ger 54 tim ggr 1000 54 000 548 400

Grävare med förare 80 tim á 1000 kr 80 000 628 400

Lösgubbe 80 tim á 460 kr 36 800 665 200

Provtagning i fält av Struktor 100 000 765 200

Miljökontroll VMMF (nu 3500) 10 000 775 200

Utedning och provborrningar Struktor 185 000 960 200

Återställning hårdgjorda ytor inkl dagvatten nät 120 000 1 080 200

Risk 30% 285 060 1 365 260

Adm 12 % 148 231 1 513 491
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Sammanfattning 

Uppdrag 
Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av Kungsörs Kommun, Ronnie Björkrot, utfört 

miljötekniska markundersökningar i två etapper på Björskogsskolans skolgård, belägen 

på fastigheten Kungsör Berg 2:5, Valskog.  

Vid varmt väder har det observerats en mörk, trögflytande massa som trängt upp ur 

asfalten på delar av skolgården. Uppdragets syfte i etapp 1 var att utreda orsak till 

uppkomst av den ”blödande” asfalten, genom en undersökning av fyllning under 

hårdgjord yta. Resultatet av undersökningen visade bl a på förhöjda halter av olja i 

fyllningsjorden, vilken med bedömd härkomst från träkolstjära. 

Etapp 2 omfattar utförande av en kompletterande markundersökning på en utökad del av 

skolområdet, vilken även innefattar en fotbollsplan samt en pulkabacke, där det enligt 

uppgift tidigare legat en branddamm som i dagsläget är igenfylld. Uppdragets syfte är 

att avgränsa den tidigare undersökta oljeföroreningen i plan, samt att undersöka 

föroreningssituationen i fyllningsjord i andra delar av skolområdet. 

Omfattning 
Etapp 1 har omfattat provtagning av jord med borrbandvagn i åtta provpunkter, etapp 2 

har omfattat ytterligare 13 provpunkter. 

Resultat 
Resultat från etapp 1 visar på en fyllningsjord innehållande förhöjda halter tunga 

oljefraktioner. I en provpunkt uppmättes även förhöjda halter av PAH. I naturlig jord 

under fyllning uppmättes låga halter av undersökta parametrar. 

Resultat från etapp 2 visar överlag på låga halter av undersökta parametrar såväl i 

fyllningsjord som i naturlig jord. I en provpunkt detekterades emellertid förhöjda halter 

av arsenik, bly och PAH i del av fyllningsjord. 

Slutsats och rekommendation 
Orsak till ”blödande” asfalt bedöms finnas i förhöjda oljehalter i fyllningsjord inom 

undersökningsområde för etapp 1. Det bedöms att vid varmare väderlek värms 

fyllningsjorden upp, vilket orsakar att olja tränger upp genom asfalten, till markytan. 

Det rekommenderas att denna fyllningsjord schaktas ur och ersätts med ren jord.  

Uttagna prover från pulkabacke och delar av fotbollsplan, där tidigare branddamm legat, 

uppvisar ingen föroreningsbild och samtliga halter håller sig under aktuellt riktvärde för 

markanvändningen. Det rekommenderas att det relativt grunda PAH-, arsenik- och 

blyhaltiga jordlager som påträffades i en provpunkt i etapp 2 schaktas bort.  
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1. INLEDNING 

Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av Kungsörs Kommun, Ronnie Björkrot, utfört 

miljötekniska markundersökningar i två etapper på Björskogsskolans skolgård, belägen 

på fastigheten Kungsör Berg 2:5, Valskog.  

Vid varmt väder har det observerats en mörk, trögflytande massa som trängt upp ur 

asfalten på delar av skolgården. Uppdragets syfte i etapp 1 var att utreda orsak till 

uppkomst av den ”blödande” asfalten, genom en undersökning av fyllning under 

hårdgjord yta. Resultatet av undersökningen visade bl a på förhöjda halter av olja i 

fyllningsjorden, vilken med bedömd härkomst från träkolstjära. 

Etapp 2 omfattar utförande av en kompletterande markundersökning på en utökad del av 

skolområdet, vilken även innefattar en fotbollsplan samt en pulkabacke, där det enligt 

uppgift tidigare legat en branddamm som i dagsläget är igenfylld. Uppdragets syfte är 

att avgränsa den tidigare undersökta oljeföroreningen i plan, samt att undersöka 

föroreningssituationen i fyllningsjord i andra delar av skolområdet. 

I uppdraget har ingen myndighetskontakt ingått. 

Denna rapport gäller för detta specifika uppdrag och får endast återges i sin helhet, om 

inte annat skriftligen i förväg överenskommits med aktuell uppdragsledare. 

1.1. Organisation 
I uppdraget har följande företag och personer medverkat: 

Namn Företag Ansvar och uppgifter 

Peter Carlsson Structor Miljöteknik AB Uppdragsledare, granskning 

Emil Svärd Structor Miljöteknik AB Handläggare, fältanalyser, 

provtagning, rapportskrivning 

 Loxia Group AB Borrpersonal 

 ALS Scandinavia AB Laboratorieanalyser 
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2. OBJEKTBESKRIVNING 

2.1. Allmänt 
Fastigheten Berg 2:5 (se Figur 2.1) är belägen i samhället Valskog, nordväst om 

Kungsör. Fastigheten ägs av Kungsörs kommun som bedriver skolverksamhet under 

namnet Björskogsskolan, för elever årskurs 1-6 på platsen.  

 
Figur 2.1 Flygbild över fastigheten Kungsör Berg 2:5 inhysande Björskogsskolan (i center av bild). Färgade linjer 

markerar fastighetsgränser. 

2.1.1. Historik 
Skolverksamhet på fastigheten inleddes år 1968 i samband med att skolan stod 

färdigbyggd. Det har sedan dess inte förekommit någon annan verksamhet än 

skolverksamhet på fastigheten.  

Innan etablerande av skolverksamhet bestod fastigheten till större delen av skogsmark, 

se Figur 2.2. Genom fastigheten gick en väg, vilken i fastighetens nordöstra del 

genomkorsar dagens skolgård. Det är inte känt om det har bedrivits någon miljöstörande 

verksamhet på fastigheten innan år 1968. 

I Figur 2.3 har Björskogsskolan uppförts och bostäder har börjat byggas på omgivande 

fastigheter.  



 

 

 

 Undersökning inför markarbeten skola Valskog 

 6544-014 

 2020-06-10 s 7 (25) 

 
Figur 2.2 Flygfoto från år 1960, med aktuell fastighet i center. 

 
Figur 2.3 Flygfoto från år 1968, med aktuell fastighet i center. 

Enligt uppgift har det tidigare funnits en branddamm anlagd på fastigheten. 

Branddammen kan ses på flygfoton från år 1965 (Figur 2.4), innan Björskogsskolan 

uppfördes, fram till 1987 (Figur 2.5). På flygfoto från 1992 (Figur 2.6) har dammen 

fyllts igen och en fotbollsplan har anlagts på samma plats. I dagsläget finns 

fotbollsplanen kvar, med en kulle som används som pulkabacke i västra änden. 
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Figur 2.4 Flygfoto från 1965 över fastigheten Berg 2:5. Branddamm har markerats inom rött område. 

 
Figur 2.5 Flygfoto från 1987. Branddamm har markerats inom rött område. 
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Figur 2.6 Flygfoto från 1992. Tidigare placering av damm är inom rött område.  

2.1.2. Utförda undersökningar 
Det har inte utförts några tidigare undersökningar på platsen för utredning av den 

”blödande” asfalten. 

2.2. Geologi och hydrologi 
Jordarter på fastigheten består i huvudsak av sandig morän, som i fastighetens 

nordvästra hörn övergår till mossetorv. Information om hydrologiska förhållanden 

saknas. 

 
Figur 2.7 Jordartskarta över aktuell fastighet. Blå yta representerar sandig morän, brun yta mossetorv. 
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2.3. Byggnader 
Vid skolans anläggande uppfördes en huvudbyggnad och en gymnastikhall. Det har i 

efterhand tillkommit två större byggnader samt en mindre. 

Skolgården vid huvudbyggnaden är hårdgjord och består av asfalt.  

2.4. Förväntad föroreningssituation 
Nuvarande verksamhet på fastigheten bedöms inte ha någon betydande inverkan på 

föroreningsbilden på platsen. Innan etablerande av skolverksamhet bestod platsen av ett 

skogsområde, utan några synliga tecken på verksamhet.  

Därmed torde eventuella föroreningar ha tillkommit vid utfyllnad av mark inför 

uppförande av skola alternativt i efterhand vid eventuella markarbeten. Som utfyllnad 

kan diverse restprodukter från t ex industri eller markarbeten på annan plats vara 

sannolikt, med ämnen innehållandes olja eller PAH som kan ge upphov till den 

”blödande” asfalten. 
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3. JORDPROVTAGNING 

3.1. Syfte och omfattning 
En undersökning av jord har utförts med borrbandvagn i två etapper, där den första 

utfördes i åtta provpunkter på Björskogsskolans skolgård. Undersökningsområdet 

begränsades då till där iakttagelser av ”blödande” asfalt har gjorts, se Figur 3.1. 

 
Figur 3.1 Flygfoto över aktuell fastighet. Undersökningsområde markerat med rött. 

Den andra etappen utfördes i 13 provpunkter, där dessa placerats ut för att få ett 

underlag för en övergripande bedömning av föroreningsbilden i fyllningsjord på 

Björskogsskolans skolgård och fotbollsplan. Provpunkter har även placerats ut på del av 

fastigheten där branddamm enligt uppgift tidigare legat. 

 
Figur 3.2 Foto på pulkabacke, där tidigare branddamm var belägen. 
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3.2. Utförande 

3.2.1. Etapp 1 
Provtagning utfördes den 18 december 2019 av Emil Svärd, Structor Miljöteknik AB, 

tillsammans med geotekniker från Loxia Group AB. Vädret bestod av snöblandat regn, 

med en temperatur runt 0 ºC. 

Borrning gjordes i åtta provpunkter ner till naturlig jord genom skruvborrning med 

borrbandvagn. Prover uttogs decimetervis den första halvmetern, därefter halvmetersvis, 

dock inte över jordartsgränser. 

I flera provpunkter observerades en sandig, mörkfärgad fyllning, som i vissa 

provpunkter hade klumpvisa inslag av ett svart, kletigt material. I provpunkt SM3 

bestod fyllningsprofilen av ett genomgående finkornigt lila-brunt material, se Figur 3.3. 

   
Figur 3.3 T v uttagen markprofil med fyllning, provpunkt SM6. T h närbild fyllning, provpunkt SM3. 

Naturlig jord förekom runt 0,6 meter ner i markprofilen och bestod av en sandig morän, 

se exempel i Figur 3.4.  
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Figur 3.4 Naturlig jord inom rödmarkering,  provpunkt SM7.  

Prover togs ut direkt från skruven, ner i diffusionstäta plastpåsar. Samtliga prover 

analyserades med PID och XRF. Baserat på fältanalyser samt observationer i fält togs 

ett urval av prover ut för laboratorieanalys. 

3.2.2. Etapp 2 
Provtagning utfördes den 7 april 2020 av Emil Svärd, Structor Miljöteknik AB, 

tillsammans med geotekniker från Loxia Group AB. Vädret var nederbördsfritt till en 

början men övergick därefter till små inslag av regn, med en temperatur runt 5 ºC.  

Provtagning utfördes i 13 provpunkter ner till naturlig jord, genom skruvborrning med 

borrbandvagn. Prover uttogs halvmetersvis, dock inte över jordartsgränser.  

I östra delen förekom en sandig fyllning i den övre delen av jordprofilen. Mer västerut, i 

höjd med lekplats utanför förskola, bestod den övre delen av jordprofilen av matjord. 

Flertalet jordprofiler i anslutning till pulkabacke och fotbollsplan bestod av lagerföljder 

som tyder på förekomst av att området varit sankt, med inslag av torv och lera. Övre 

delen av jordprofilen i dessa provpunkter bestod av en sandig-lerig fyllningsjord. 

Underliggande jord har generellt bestått av en sandig morän, vilket bedöms vara den 

naturliga jordarten i området. Se exempel på jordlagerprofil i Figur 3.5. 
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Figur 3.5 Uttagen jordprofil (0-1 m) i provpunkt SM11. 

Prover togs ut med kniv direkt från skruven, ner i diffusionstäta plastpåsar. Samtliga 

prover analyserades med PID och XRF. Baserat på fältanalyser samt observationer i fält 

togs ett urval av prover ut för laboratorieanalys. 

  

Matjord 

Matjord med 

färgskiftningar 

Naturlig jord 
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4. RESULTAT 

Sammanställning av samtliga uttagna prover, profiler, djup och utförda analyser 

redovisas i bilaga 2.  

4.1. Fältanalyser 

4.1.1. Oorganiska ämnen 
Resultat från analys med XRF-instrument redovisas i bilaga 2. 

Erfarenhetsmässigt har XRF-instrumentet visat sig ha god överensstämmelse med 

laboratorieanalyser inom ett intervall omkring det generella riktvärdet för MKM. Ofta 

erhålls god korrelation för metallerna bly, koppar, zink och arsenik. För arsenik kan 

dock överskattning ske med XRF instrumentet, på grund av höga halter av andra 

metaller som bly.  

Generellt sett tenderar XRF-instrumentet att underskatta halter, framförallt när halterna 

är höga, samt att överskatta halterna något när låga, kring generella riktvärdet för KM 

eller ännu lägre.  

4.1.2. Organiska ämnen 
Resultat från analys med PID-instrument redovisas i bilaga 2. 

4.2. Laboratorieanalyser  
Fullständiga analysprotokoll bifogas i bilaga 3. 

4.2.1. Etapp 1 - Fyllningsjord 
I Tabell 4.1 och 4.2 redovisas resultat från laboratorieanalyser av prover uttagna från 

fyllningsjord i etapp 1.  

Tabell 4.1 Resultat från laboratorieanalyser av organiska ämnen i fyllningsjord, enhet mg/kg TS. Resultatet jämförs 

med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, där halter över känslig markanvändning (KM) är 

fetmarkerade och halter över mindre känslig markanvändning (MKM) är understrukna. 

Ämne 
Samlings-
prov SM1 

Samlings-
prov SM2 

Samlings-
prov SM3 

Samlings-
prov SM4 

Samlings-
prov SM5 

Samlings-
prov SM6 

Samlings-
prov SM7 

KM MKM 

Djup [m] 0-0,6 0-0,6 0-0,6 0-0,6 0-0,5 0-0,6 0-0,6   

PAH L <0.015 <0.015 - - <0.015 - 0,049 3 15 

PAH M 0,11 <0.040 - - <0.070 - 2,3 3,5 20 

PAH H 0,27 <0.17 - - <0.14 - 3,8 1 10 

Oljeindex 2070 2790 - 1930 5280 1680 1500 - - 

Fraktion >C10-C12 <40.0 <20.0 - - <20.0 - <20.0 - - 

Fraktion >C12-C16 <60.0 <30.0 - - 61,9 - <30.0 - - 
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Ämne 
Samlings-
prov SM1 

Samlings-
prov SM2 

Samlings-
prov SM3 

Samlings-
prov SM4 

Samlings-
prov SM5 

Samlings-
prov SM6 

Samlings-
prov SM7 

KM MKM 

Fraktion >C16-C35 1610 2090 - - 4090 - 1180 - - 

Fraktion >C35-<C40 426 684 - - 1120 - 302 - - 

Alifat >C 5-C8 - - - <4.0 - <4.0 - 25 150 

Alifat >C8-C10 - - - <4.0 - <4.0 - 25 120 

Alifat >C10-C12 - - - <20 - <20 - 100 500 

Alifat >C12-C16 - - - <20 - <20 - 100 500 

Σ Alifat >C5-C16 - - - <24 - <24 - 100 500 

Alifat >C16-C35 - - - 248 - 444 - 100 1000 

Aromat >C8-C10 - - - <0.480 - <0.480 - 10 50 

Aromat >C10-C16  - - - <1.24 - <1.24 - 3 15 

Aromat >C16-C35 - - - <1.0 - 1,2 - 10 30 

Bensen - - - <0.010 - <0.010 - 0,012 0,04 

Toluen - - - <0.050 - <0.050 - 10 40 

Etylbensen - - - <0.050 - <0.050 - 10 50 

Xylen - - - <0.050 - <0.050 - 10 50 

 

Tabell 4.2 Resultat från laboratorieanalyser av oorganiska ämnen i fyllningsjord, enhet mg/kg TS. Resultatet jämförs 

med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, där halter över känslig markanvändning (KM) är 

fetmarkerade och halter över mindre känslig markanvändning (MKM) är understrukna. 

Ämne SM3:5 Samlings-
prov SM1 

Samlings-
prov SM2 

Samlings-
prov SM3 

Samlings-
prov SM5 

Samlings-
prov SM7 

KM MKM 

Djup [m] 0-0,5 - - - - -   

Cyanid tot <0,40 - - - - - 30 120 

Fenolindex 0,38 - - - - - 1,5 5 

Arsenik - <0.50 <0.50 1,98 <0.50 <0.50 10 25 

Bly - 12,1 6,6 6,2 4,3 5,6 50 400 

Kadmium - <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0,8 12 

Kobolt - 1,85 2,92 3,43 1,78 1,1 15 35 

Koppar - 5,56 6,69 14 2,9 4,48 80 200 

Kvicksilver - <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0,25 2,5 

Krom tot - 5,06 6,11 6,8 3,24 2,92 80 150 

Nickel - <5.0 5,5 10,3 <5.0 <5.0 40 120 

Vanadin - 18,5 45,4 52,3 26 10,5 100 200 

Zink - 23,6 23,1 33,3 12,9 12,5 250 500 
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4.2.2. Etapp 1 - Naturlig jord 
I Tabell 4.3 redovisas resultat från laboratorieanalyser av prover uttagna från naturlig 

jord i etapp 1.  

Tabell 4.3 Resultat från laboratorieanalyser av naturlig jord, enhet mg/kg TS. Resultatet jämförs med 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, där halter över känslig markanvändning (KM) är 

fetmarkerade och halter över mindre känslig markanvändning (MKM) är understrukna. 

Ämne SM1:7 SM3:7 SM5:6 SM8:7 KM MKM 

Djup [m] 0,7-1,0 0,6-1,0 0,5-1,0 0,6-1,0   

PAH L <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 3 15 

PAH M 0,046 0,079 <0.025 <0.025 3,5 20 

PAH H 0,027 0,12 <0.040 <0.040 1 10 

Oljeindex 935 77 160 108 - - 

Fraktion >C10-C12 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 - - 

Fraktion >C12-C16 8,3 <3.0 <3.0 <3.0 - - 

Fraktion >C16-C35 739 59 128 83 - - 

Fraktion >C35-<C40 188 17,8 30,8 23,6 - - 

Arsenik 4,97 <0.50 <0.50 <0.50 10 25 

Bly 22,3 3,8 2,4 2,4 50 400 

Kadmium 0,2 <0.10 <0.10 <0.10 0,8 12 

Kobolt 14,4 0,88 0,9 1,06 15 35 

Koppar 5,62 4,55 1,32 3,3 80 200 

Kvicksilver <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0,25 2,5 

Krom tot 15,9 3,94 2,26 2,65 80 150 

Nickel 5,6 <5.0 <5.0 <5.0 40 120 

Vanadin 52,4 6,15 5,13 5,2 100 200 

Zink 45,9 7,1 5,5 6,8 250 500 
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4.2.3. Etapp 2 
I Tabell 4.4 redovisas resultat från laboratorieanalyser av prover uttagna från jord i 

etapp 2.  

Tabell 4.4 Resultat från laboratorieanalyser av jord, enhet mg/kg TS. Resultatet jämförs med Naturvårdsverkets 

generella riktvärden för förorenad mark, där halter över känslig markanvändning (KM) är fetmarkerade och halter 

över mindre känslig markanvändning (MKM) är understrukna. 

Ämne SM9:1 SM10:1 SM11:2 SM15:1 SM17:1 SM19:2 SM21:1 KM MKM 

Djup [m] 0-0,6 0-0,5 0,2-0,7 0-0,9 0-0,6 0,2-0,7 0-0,5   

PAH L <0.0150 <0.0150 <0.0150 <0.0150 <0.0150 <0.0150 <0.0150 3 15 

PAH M <0.0250 <0.0250 0.518 0.0320 <0.0250 0.0550 <0.0250 3,5 20 

PAH H <0.040 <0.040 1.76 0.028 <0.040 <0.040 <0.040 1 10 

Alifat >C5-C8 <10.0 - - - - - - 25 150 

Alifat >C8-C10 <10.0 - - - - - - 25 120 

Alifat >C10-C12 <20 - - - - - - 100 500 

Alifat >C12-C16 <20 - - - - - - 100 500 

Σ Alifat >C5-C16 <30 - - - - - - 100 500 

Alifat >C16-C35 <20 - - - - - - 100 1000 

Aromat >C8-C10 <0.480 - - - - - - 10 50 

Aromat >C10-C16  <1.24 - - - - - - 3 15 

Aromat >C16-C35 <1.0 - - - - - - 10 30 

Oljeindex <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 - - 

Arsenik 1.97 1.74 11.4 <1.00 <1.00 <1.00 1.30 10 25 

Bly 7.4 6.2 545 3.6 9.9 5.3 6.4 50 400 

Kadmium <0.10 <0.10 0.49 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0,8 12 

Kobolt 2.11 3.14 12.8 2.65 1.62 0.88 2.08 15 35 

Koppar 6.76 9.20 60.8 6.35 7.12 2.83 5.96 80 200 

Kvicksilver <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0,25 2,5 

Krom tot 9.32 10.1 19.2 9.34 7.58 4.32 8.56 80 150 

Nickel <5.0 <5.0 28.3 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 40 120 

Zink 19.5 24.5 158 17.2 19.2 9.9 23.9 250 500 
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5. SLUTSATSER 

5.1. Etapp 1 - Fyllningsjord 
Undersökningen visar på en fyllningsjord med förhöjda halter av medeltunga 

oljefraktioner i hela undersökningsområdet. Analys avseende alifater, aromater och 

BTEX i två provpunkter visar på halter av medeltunga alifater överskridande riktvärde 

för känslig markanvändning. I övriga prover som har analyserats avseende olja har 

oljeindex bestämts, vilket inte kan jämföras direkt med Naturvårdsverkets riktvärden för 

förorenad mark. Resultatet från denna undersökning tyder emellertid på att övriga 

provpunkter är av samma föroreningsbild och därmed överskrider riktvärde för känslig 

markanvändning, då de uppvisar liknande sammansättning vid analys och i fält.  

För samlingsprov SM7 överskrids även riktvärde för känslig markanvändning avseende 

PAH H.  

Prov SM3:5 analyserades avseende cyanid och fenolindex då misstanke fanns om att 

fyllningsjorden kunde bestå av uttjänt gjutsand. Resultatet underskrider emellertid 

riktvärde för känslig markanvändning. Detsamma gäller för metallhalter som 

underskrider riktvärde för känslig markanvändning i samtliga analyserade prover. 

Orsak till ”blödande” asfalt bedöms finnas i förhöjda oljehalter i fyllningsjorden. Vid 

undersökningen påträffades klumpvis ett svart, segt material i flertalet provpunkter, 

vilket utifrån analysresultatet bedöms vara ett oljehaltigt material. 

Utomhustemperaturen vid undersökningen var ca 0 ºC. Vid rumstemperatur fick 

materialet emellertid en lägre viskositet, se Figur 5.1. Det bedöms utifrån detta att vid 

varmare väderlek värms fyllningsjorden upp, vilket orsakar att olja tränger upp genom 

asfalten, till markytan. 

 
Figur 5.1 Rumstempererad svart massa från fyllningsjord i provpunkt SM5. 

5.2. Etapp 1 - Naturlig jord 
Analyserade prover uttagna på naturlig jord under fyllningsjord uppvisar ett lägre 

oljeindex, med undantag för prov SM1:7 där halter av medeltunga oljefraktioner 

troligen överskrider riktvärde för känslig markanvändning. SM1:7 sticker även ut 

avseende förhöjda metallhalter i förhållande till övriga analyserade prover, med högre 

halter av bl a arsenik, bly och vanadin. Riktvärde för känslig markanvändning 

underskrids emellertid. 
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Metallhalter i samtliga analyserade prover underskrider riktvärde för känslig 

markanvändning. 

5.3. Etapp 2 - Fyllningsjord 
Resultatet för provpunkt SM9:1 uppvisade ett oljeindex under rapporteringsgränsen 

vilket ger en västlig avgränsning av oljeförorenad jord som undersökts vid tidigare 

provtagning av fyllningsjord på skolgården.  

Utifrån det sammanvägda resultatet från undersökning av fyllningsjord i etapp 1 och 2 

har en avgränsning kunnat göras av den oljeförorenade fyllningsjordens utbredning på 

Björskogsskolan skolgård, se Figur 5.2. 

I östlig riktning, mot Skolgatan, har ingen provtagning utförts då detta område tidigare 

har schaktats ur för anläggande av en mindre byggnad. Det har enligt uppgift inte 

påträffats någon oljeförorenad fyllningsjord där i likhet med den som påträffades i 

tidigare undersökning. 

I sydlig riktning, strax under det avgränsade området i Figur 5.2,  löper ett stråk med 

VA-rör i västlig till östlig riktning och ingen provtagning har där varit möjlig. Det har 

dock inte rapporterats om någon ”blödande” asfalt söder om detta stråk, vilket skulle 

kunna indikera att fyllningsjorden där inte uppvisar samma föroreningsbild. 

 
Figur 5.2 Bedömd utbredning oljeförorenad fyllningsjord på Björskogsskolans skolgård. 
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5.4. Etapp 2 - Övrig skolgård, fotbollsplan och pulkabacke 
Undersökt jord i provpunkt SM11:2 (0,2-0,7 m under markytan) uppvisar förhöjda 

halter av PAH och arsenik med halter över riktvärde för känslig markanvändning samt 

bly med halter över riktvärde för mindre känslig markanvändning. Vid undersökningen 

noterades en färgskiftning i detta jordlager (se Figur 3.5), vilket tillsammans med 

resultat av laboratorieanalyser tyder på att jordlagrets ursprung skiljer sig från övrig 

undersökt jord inom denna kompletterande undersökning. En uppskattad utbredning av 

påträffad förorening i SM11 redovisas i  

 
Figur 5.3 Bedömd utbredning påträffad förorening i provpunkt SM11. 

Uttagna prover från pulkabacke och delar av fotbollsplan, där tidigare branddamm legat, 

uppvisar ingen föroreningsbild och samtliga halter håller sig under aktuellt riktvärde för 

markanvändningen. Detsamma gäller för övriga uttagna prover. 

6.  REKOMMENDATION 

Det rekommenderas att fyllningsjord inom undersökningsområde för etapp 1 schaktas 

ur och ersätts med rena massor. En bedömd avgränsning för denna schakt har 

presenterats i Figur 5.2. 

Det föreligger en risk att det relativt grunda PAH-, arsenik- och blyhaltiga jordlager 

som påträffades i provpunkt SM11:2 kan bli åtkomligt för lekande barn, då detta 
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påträffades på en lekplats, i nära anslutning till en sandlåda. Det rekommenderas att 

detta jordlager schaktas ur och ersätts av rena massor. 

7. UPPSKATTAD VOLYM OCH 

DEPONIKOSTNAD VID EFTERBEHANDLING 

Nedan följer en uppskattad bestämning av volym samt deponikostnad för massor som 

ska bortschaktas vid en efterbehandling av Björskogsskolans skolgård. Beräkningen 

sammanfattas i Tabell 7.1. 

Den oljeförorenade fyllningsjorden bedöms breda ut sig på en area om 549 m2 och på 

ett djup på 0,8 m under markytan, vilket ger en volym på 439 m3. Ca 0,1 m har adderats 

i djupled i beräkningen för att säkerställa att åtgärdsmål för efterbehandlingen uppnås. 

Densitet för fyllningen antas vara 1,8 ton/m3, vilket ger totalt 792 ton fyllningsjord som 

ska schaktas bort.  

Den förorenade fyllningsjorden som påträffats i SM11 bedöms breda ut sig på en area 

om 160 m2 med en mäktighet på 0,6 m, vilket ger en volym på 96 m3. 0,1 m har 

adderats i djupled i beräkningen för att säkerställa att åtgärdsmål för efterbehandlingen 

uppnås. Densitet för fyllningsjorden antas vara 1,8 ton/m3, vilket ger totalt 172 ton 

fyllningsjord som ska schaktas bort. 

Massorna bedöms klassas som IFA med halter över MKM, där kostnad för mottagande 

av IFA-massor hos avfallsmottagare antas vara 300 kr/ton, vilket ger en uppskattad 

totalsumma för deponikostnader om ca 290 000 kr. 

Tabell 7.1 Beräkning av uppskattad volym och deponikostnad vid efterbehandling. 

 Oljeförorenad 
fyllningsjord 

SM11 

Area (m2) 549 160 

Mäktighet (m) 0,8 0,6 

Volym (m3) 439 96 

Densitet (ton/m3) 1,8 1,8 

Vikt (ton) 792 172 

Kostnad deponi (kr/ton) 300 300 

Summa kostnad deponi (kr) 237 168 51 840 

Uppskattad totalsumma (kr) 289 008 
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BIL 1 PROVTAGNINGSPLAN 
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2020-05-15
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STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB
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Fastighetsbeteckning:
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BIL 2 FÄLTANALYSER 



FÄLTANALYSER S 1 (2)

Prov Jordart Djup XRF-mätnr PID Laboratorieanalyser* Anmärkning Duration Units As Ba Cd Co Cr Cu Fe Hg Mo Ni Pb Sb V Zn

FA 1000 10000 1000 2500 10000 2500 - 1000 10000 1000 2500 10000 10000 2500

MKM 25 300 12 35 150 200 - 2,5 100 120 400 30 200 500

KM 10 200 0,8 15 80 80 - 0,25 40 40 50 12 100 250

SM1:1 F Sa 0-0,1 143 0,3 120 ppm < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD 27 9742 < LOD < LOD 31 < LOD < LOD 56 25

SM1:2 F Sa 0,1-0,2 144 0,4 120 ppm < LOD < LOD < LOD < LOD 113 32 11110 < LOD < LOD 30 < LOD < LOD 81 29

SM1:3 F Sa 0,2-0,3 145 0,3 120 ppm < LOD < LOD < LOD < LOD 63 30 9897 < LOD < LOD 30 < LOD < LOD 153 15

SM1:4 F Sa 0,3-0,4 146 0,7 Föremål, svart kletig massa 120 ppm < LOD < LOD < LOD < LOD 93 31 12180 < LOD 3 17 6 < LOD 139 25

SM1:5 F Sa 0,4-0,5 148 0,4 120 ppm 9 < LOD < LOD < LOD 55 22 11445 < LOD < LOD 19 45 < LOD 107 32

SM1:6 F Sa 0,5-0,7 149 0,4 120 ppm < LOD 133 < LOD < LOD < LOD 30 11203 < LOD < LOD 35 < LOD < LOD 117 25

SM1:7 Sale 0,7-1,0 150 0,4 Soilpack 2 EK 120 ppm 6 < LOD < LOD 225 48 31 41827 < LOD 5 < LOD 11 < LOD 63 38

SM2:1 F Sa 0-0,1 151 0,2 120 ppm < LOD 233 < LOD < LOD 40 27 11834 < LOD < LOD 49 < LOD < LOD 71 29

SM2:2 F Sa 0,1-0,2 152 0,3 120 ppm < LOD 437 < LOD < LOD < LOD 43 17177 < LOD < LOD 62 7 < LOD 143 36

SM2:3 F Sa 0,2-0,3 153 0,2 120 ppm < LOD 666 < LOD < LOD < LOD 22 11035 < LOD 3 48 6 < LOD 91 29

SM2:4 F Sa 0,3-0,4 154 0,1 120 ppm < LOD 515 < LOD < LOD < LOD 26 12383 < LOD < LOD 57 < LOD < LOD 119 29

SM2:5 F Sa 0,4-0,5 147 0,2 120 ppm 3 < LOD < LOD < LOD < LOD 23 11009 < LOD < LOD 44 < LOD < LOD 112 25

SM2:6 F Sa 0,5-0,6 155 0,2 120 ppm < LOD < LOD < LOD < LOD 56 26 11782 < LOD < LOD 20 < LOD < LOD 81 26

SM2:7 Sale 0,6-1,0 156 0,4 Soilpack 2 EK 120 ppm < LOD 399 < LOD 67 < LOD 18 14073 < LOD < LOD 25 < LOD < LOD 37 21

SM3:1 F 0-0,1 157 0,1 120 ppm < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD 29 19695 < LOD < LOD 31 < LOD < LOD 118 36

SM3:2 F 0,1-0,2 158 0,1 120 ppm 4 < LOD < LOD < LOD < LOD 43 29583 < LOD 4 54 6 < LOD 132 37

SM3:3 F 0,2-0,3 159 0,1 120 ppm 4 < LOD < LOD < LOD 43 43 31916 < LOD 4 39 7 < LOD 139 48

SM3:4 F 0,3-0,4 160 0,1 120 ppm 7 < LOD < LOD < LOD < LOD 60 54495 < LOD 6 70 8 < LOD 186 64

SM3:5 F 0,4-0,5 161 0,3 Cyanid, fenol 120 ppm 6 < LOD < LOD < LOD 165 53 42569 < LOD 7 35 5 < LOD 132 49

SM3:6 F 0,5-0,6 162 0,3 MS-1 120 ppm 7 < LOD < LOD < LOD 41 43 46512 < LOD 4 71 < LOD < LOD 164 49

SM3:7 Sale 0,6-1,0 163 1,0 Soilpack 2 EK 120 ppm 3 < LOD < LOD < LOD 61 33 23565 < LOD < LOD 61 < LOD < LOD 82 30

SM4:1 F Sa 0-0,1 164 0,2 120 ppm < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD 21 10342 5 < LOD 41 < LOD < LOD 181 29

SM4:2 F Sa 0,1-0,2 165 0,1 120 ppm < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD 26 12386 < LOD < LOD 51 < LOD < LOD 111 36

SM4:3 F Sa 0,2-0,3 166 0,1 Svart 120 ppm < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD 22 14021 < LOD < LOD 24 < LOD < LOD 146 36

SM4:4 F Sa 0,3-0,4 167 0,5 Svart kletig massa 120 ppm 3 < LOD < LOD 46 < LOD 23 13178 < LOD < LOD 41 < LOD < LOD 157 32

SM4:5 F Sa 0,4-0,5 168 0,4 120 ppm < LOD < LOD < LOD < LOD 30 23 10978 < LOD < LOD 41 < LOD < LOD 178 30

SM4:6 F Sa 0,5-0,6 169 1,9 120 ppm < LOD < LOD < LOD 44 < LOD 24 11332 < LOD < LOD 35 6 < LOD 103 28

SM4:7 Sale 0,6-1,0 170 1,0 120 ppm < LOD 109 < LOD < LOD < LOD 15 5087 < LOD < LOD 48 < LOD < LOD 14 8

SM5:1 F Sale 0-0,1 171 1,5 120 ppm < LOD 520 < LOD < LOD < LOD 21 8649 < LOD < LOD 34 5 < LOD 31 19

SM5:2 F Sale 0,1-0,2 172 1,5 120 ppm < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD 19 9792 < LOD < LOD 35 < LOD < LOD 63 18

SM5:3 F Sale 0,2-0,3 173 1,3 120 ppm < LOD < LOD < LOD 48 95 24 7970 < LOD 2 17 < LOD < LOD 123 20

SM5:4 F finkornigt mtrl 0,3-0,4 174 1,0 120 ppm < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD 22 12303 < LOD < LOD 34 < LOD < LOD 234 22

SM5:5 F Sale 0,4-0,5 175 0,5 120 ppm < LOD 142 < LOD < LOD < LOD 23 7501 < LOD < LOD 36 < LOD < LOD 55 19

SM5:6 Sale 0,5-1,0 176 0,9 Soilpack 2 EK 120 ppm < LOD < LOD < LOD 45 < LOD 18 6463 < LOD < LOD 25 < LOD < LOD 17 10

SM6:1 F Sa 0-0,1 177 0,5 120 ppm < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD 18 13184 < LOD < LOD 48 6 < LOD 103 33

SM6:2 F Sa 0,1-0,2 178 0,8 Svart, rostfärgat 120 ppm < LOD 126 < LOD < LOD < LOD 28 15703 < LOD < LOD 38 6 < LOD 157 42

SM6:3 F Sa 0,2-0,3 179 0,9 120 ppm 4 < LOD < LOD 57 108 37 11296 < LOD 2 < LOD < LOD < LOD 121 27

SM6:4 F Sa 0,3-0,4 180 0,7 120 ppm < LOD < LOD < LOD 55 93 27 14218 < LOD < LOD 20 4 < LOD 91 27

SM6:5 F Sa 0,4-0,5 181 0,7 120 ppm < LOD 130 < LOD < LOD < LOD 23 11274 < LOD < LOD 50 < LOD < LOD 114 26

SM6:6 F Sa 0,5-0,6 182 0,5 120 ppm < LOD 102 < LOD < LOD < LOD 18 9652 < LOD < LOD 30 < LOD < LOD 169 24

SM6:7 Sale 0,6-1,0 183 0,6 120 ppm < LOD 229 < LOD < LOD < LOD 19 4888 < LOD < LOD 35 < LOD < LOD 19 8

SM7:1 F Sa 0-0,1 184 0,4 120 ppm < LOD 253 < LOD < LOD < LOD 26 11974 < LOD < LOD 22 < LOD < LOD 64 24

SM7:2 F Sa 0,1-0,2 185 0,1 120 ppm 4 < LOD < LOD < LOD < LOD 28 23857 < LOD < LOD 40 < LOD < LOD 93 38

SM7:3 F Sa 0,2-0,3 186 0,3 120 ppm < LOD < LOD < LOD < LOD 112 26 11221 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD 117 27

SM7:4 F Sa 0,3-0,4 187 0,2 120 ppm < LOD < LOD < LOD 66 112 37 12658 < LOD < LOD 42 < LOD < LOD 154 33

SM7:5 F Sa 0,4-0,5 188 0,2 Rött-rostfärgat 120 ppm 3 < LOD < LOD < LOD < LOD 29 20192 < LOD < LOD 37 < LOD < LOD 131 31

SM7:6 F Sa 0,5-0,6 189 0,2 Rött-rostfärgat 120 ppm 5 < LOD < LOD < LOD 137 45 30567 < LOD < LOD 33 6 < LOD 113 47

SM7:7 Sale 0,6-1,0 190 0,4 120 ppm < LOD < LOD < LOD 73 < LOD 28 13662 < LOD 3 40 13 < LOD 62 27

Soilpack 2 EK

Soilpack 2 EK

Genomgående mörk-svart 

fyllning

Genomgående finkornigt 

material med lila-brun färg

Förekomst av svart kletig 

massa i samtliga prov

Soilpack 2 EK

Soilpack 2 EK

MS-1 (inkl SM3:6)

Oj-20c

Oj-21c

Oj-20c

Oj-21c



FÄLTANALYSER S 2 (2)

SM8:1 F Sa 0-0,1 191 0,3 120 ppm < LOD 158 < LOD < LOD < LOD 23 11838 < LOD < LOD 28 6 < LOD 79 23

SM8:2 F Sa 0,1-0,2 192 0,2 120 ppm < LOD 479 < LOD < LOD < LOD 24 12280 < LOD < LOD 48 < LOD < LOD 112 29

SM8:3 F Sa 0,2-0,3 193 0,4 120 ppm < LOD 244 < LOD < LOD < LOD 26 13309 < LOD < LOD 50 5 < LOD 90 29

SM8:4 F Sa 0,3-0,4 194 0,3 120 ppm < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD 23 13134 < LOD < LOD 32 4 < LOD 77 29

SM8:5 F Sa 0,4-0,5 195 0,3 120 ppm < LOD 159 < LOD < LOD < LOD 27 13803 < LOD < LOD 50 7 < LOD 92 29

SM8:6 F Sa 0,5-0,6 196 0,5 120 ppm < LOD < LOD < LOD < LOD 72 24 8155 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD 68 19

SM8:7 Sale 0,6-1,0 197 0,4 Soilpack 2 EK 120 ppm < LOD 297 < LOD 45 < LOD 21 4446 < LOD < LOD 65 < LOD < LOD 23 9

SM9:1 F grSa 0-0,6 452 0,5 Soil-pack 2 Ek, OJ-21c Asfalt överst, svarta inslag 120 ppm 5 < LOD < LOD 57 40 28 9505 < LOD < LOD 55 < LOD < LOD 30 19

SM9:2 SaMn 0,6-1,0 453 0,4 120 ppm < LOD 191 < LOD < LOD < LOD 15 3688 < LOD < LOD 42 < LOD < LOD < LOD 9

SM10:1 F Sa 0-0,5 454 0,4 Soil-pack 2 Ek Asfalt överst 120 ppm 6 112 < LOD < LOD < LOD 25 12649 < LOD < LOD 30 < LOD < LOD 27 32

SM10:2 SaMn 0,5-1,0 455 0,3 120 ppm < LOD < LOD < LOD 32 < LOD 17 4504 < LOD < LOD 37 < LOD < LOD 31 12

SM11:1 F leSa 0-0,2 456 0,2 120 ppm 8 < LOD < LOD < LOD < LOD 62 15225 < LOD 3 22 26 < LOD 54 349

SM11:2 F leSa 0,2-0,7 457 0,2 Soil-pack 2 Ek Brun/rostfärgad 120 ppm < LOD < LOD < LOD 269 185 194 50330 < LOD 7 99 3450 < LOD 219 428

SM11:2 489 Extra mätning XRF 120 ppm 26 < LOD < LOD 87 60 92 20821 < LOD 5 < LOD 286 < LOD 107 137

SM11:2 490 Extra mätning XRF 120 ppm 38 < LOD < LOD 347 153 176 48030 < LOD 10 68 486 < LOD 165 297

SM11:2 491 Extra mätning XRF 120 ppm 35 < LOD < LOD 289 179 177 47963 7 10 75 486 < LOD 177 289

SM11:2 492 Extra mätning XRF 120 ppm < LOD < LOD < LOD 284 198 165 44065 7 7 94 1054 < LOD 198 310

SM11:3 SaMn 0,7-1,0 458 0,4 120 ppm < LOD < LOD < LOD 24 < LOD 17 3496 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD 13 9

SM12:1 F leSa 0-0,7 459 0,5 120 ppm 6 < LOD < LOD 61 62 52 15661 < LOD < LOD < LOD 9 < LOD 31 69

SM12:2 SaMn 0,7-1,0 460 1,3 Rostutfällningar 120 ppm 3 < LOD < LOD < LOD < LOD 11 10816 < LOD 3 < LOD < LOD < LOD 37 14

SM12:3 SaMn 1,0-2,0 461 1,2 120 ppm < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD 23 4567 < LOD < LOD 17 < LOD < LOD 21 8

SM13:1 F Sa 0-0,9 462 0,4 Stopp i berg, liten provmängd pga skakade av från skruv120 ppm 3 238 < LOD 61 < LOD 26 14529 < LOD < LOD 40 < LOD < LOD 45 29

SM14:1 F leSa 0-0,5 463 0,9 120 ppm < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD 31 4892 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD 28 20

SM14:2 SaMn 0,5-1,0 464 0,8 120 ppm < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD 16 5657 < LOD < LOD 20 < LOD < LOD 26 14

SM15:1 F Sa 0-0,9 465 0,7 Soil-pack 2 Ek Asfalt överst. Stopp i berg, liten provmängd pga skakade av från skruv120 ppm 3 204 < LOD < LOD < LOD 23 10943 < LOD < LOD 30 < LOD < LOD 17 16

SM16:1 F leSa 0-0,5 466 0,6 Pulkabacke 120 ppm < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD 37 7938 < LOD < LOD < LOD 8 < LOD 30 36

SM16:2 F leSa 0,5-0,9 467 0,2 120 ppm < LOD < LOD < LOD 32 75 25 6367 < LOD < LOD < LOD 5 < LOD 32 39

SM16:3 SaMn 0,9-1,0 468 0,1 120 ppm < LOD < LOD < LOD 24 < LOD 16 3371 < LOD < LOD 35 < LOD < LOD 21 14

SM16:4 SaMn 1,0-1,2 469 0,5 120 ppm < LOD < LOD < LOD 45 < LOD 20 4380 < LOD < LOD 32 < LOD < LOD 26 14

SM16:5 T? 1,2-1,8 470 0,3 120 ppm < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD 13 3594 < LOD 4 < LOD < LOD < LOD < LOD 9

SM16:6 Le 1,8-2,0 471 0,4 120 ppm < LOD 393 < LOD < LOD < LOD 26 6515 < LOD < LOD 33 < LOD < LOD 36 15

SM17:1 F Sa 0-0,6 472 4,2 Soil-pack 2 Ek Pulkabacke 120 ppm < LOD < LOD < LOD < LOD 72 22 5088 < LOD 5 < LOD < LOD < LOD 25 15

SM17:2 Si? 0,6-1,0 473 0,6 120 ppm < LOD < LOD < LOD 32 < LOD 19 3234 < LOD < LOD < LOD 5 < LOD 25 15

SM17:3 Sa 1,0-1,5 474 2 Stopp i sten 120 ppm < LOD < LOD < LOD 25 < LOD 20 3567 < LOD < LOD 39 < LOD < LOD 32 7

SM18:1 F leSa 0-0,5 475 0,3 Fotbollsplan 120 ppm < LOD < LOD < LOD 84 70 36 8810 < LOD < LOD 28 < LOD < LOD 28 34

SM18:2 F Sa 0,5-1,0 476 0,4 120 ppm < LOD 336 < LOD < LOD 34 32 7978 < LOD < LOD 47 < LOD < LOD 39 26

SM18:3 F leSa 1,0-1,4 477 0,9 120 ppm < LOD 269 < LOD < LOD 34 35 5075 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD 21 20

SM18:4 T? 1,4-1,7 478 0,9 120 ppm < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD 14 4249 < LOD 4 < LOD < LOD < LOD < LOD 7

SM18:5 Le 1,7-2,0 479 0,3 120 ppm < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD 15 6884 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD 61 17

SM19:1 F Sa 0-0,2 480 0,3 Fotbollsplan 120 ppm < LOD 333 < LOD < LOD < LOD 21 11089 < LOD < LOD 38 < LOD < LOD 28 25

SM19:2 F leSa 0,2-0,7 481 2,1 Soil-pack 2 Ek 120 ppm < LOD < LOD < LOD 34 < LOD 19 5035 < LOD < LOD 24 < LOD < LOD 25 11

SM19:3 T? 0,7-1,0 482 1,1 120 ppm < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD 14 5691 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD 25 5

SM19:4 Le 1,0-1,3 483 0,3 120 ppm < LOD 312 < LOD 63 29 24 11396 < LOD < LOD < LOD 9 < LOD 31 39

SM19:5 SaMn 1,3-1,7 484 0,3 Stopp i berg 120 ppm < LOD 426 < LOD < LOD 20 30 3980 < LOD < LOD 58 < LOD < LOD 23 13

SM20:1 F Sa 0-0,5 485 0,4 Fotbollsplan 120 ppm < LOD < LOD < LOD 46 80 25 10567 < LOD < LOD 18 11 < LOD 36 314

SM20:2 SaMn 0,5-1,0 486 0,7 120 ppm < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD 15 5893 < LOD < LOD 33 < LOD < LOD 25 19

SM21:1 F Sa 0-0,5 487 0,6 Soil-pack 2 Ek Fotbollsplan 120 ppm < LOD 461 < LOD < LOD < LOD 17 12330 < LOD < LOD 50 5 < LOD 22 30

SM21:2 SaMn 0,5-1,0 488 0,8 120 ppm < LOD 215 < LOD < LOD < LOD 19 7376 < LOD < LOD 31 < LOD < LOD 34 16
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Kungsörs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 2020-08-31 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, KKTAB, 

Utdragsbestyrkande 

§ 
Föroreningsskada Björskogs skola – 
begäran om medel (KS 2020/287) 

På Björskogsskolan skolgård har det vid flera tillfällen kommit 
upp trögflytande asfaltliknande material. Detta har grävts bort och 
det har fortsatt uppstå nya fläckar med blödande asfalt. Kungsörs 
KommunTeknik AB (KKTAB) har fått klagomål på nedsmutsade 
inventarier och kläder hos skolbarnen. 
Utredning har gjorts och åtgärder behövs vidtas och är planerade 
till vecka 44 under höstlovet. Beräknad kostnad är 1,5 miljoner 
kronor. 
KKTAB föreslår att kommunstyrelsen beviljar 1 500 000 kr till 
avhjälpandåtgärder med anledning av föroreningsskada, Björskogs 
skolans skolgård, Berg 2:5, Kungsörs kommun. Faktisk kostnad 
kommer att faktureras. 

Kommunstyrelsens förvaltning ställer sig bakom förslaget. 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• KKTABs Tjänsteskrivelse 2020-07-28 inklusive

kostnadskalkyl och undersökningsrapport

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beviljar 1 500 000 kr till avhjälpandåtgärder 
med anledning av föroreningsskada, Björskogs skolans skolgård, 
Berg 2:5, Kungsörs kommun. 







Kungsörs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 2020-08-31 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, Rune Larsen, kommundirektör, ekonomichef, 

Utdragsbestyrkande 

§ 
Skillingepaviljongen – möjlighet till förvärv 
(KS 2020/289) 

Skillingepaviljongen står i dagsläget oanvänd på en för Kungsör 
attraktiv plats i kommunen. Ägarna sedan 2008 kommer inte 
längre bedriva verksamhet som det är tänkt och kommunen har 
möjlighet att i strategiskt syfte förvärva fastigheten. 
Dialog med ägarna har förts, värdering gjorts av mäklare och ett 
köpekontrakt undertecknats som träder i kraft om 
kommunstyrelsen godkänner förvärvet. 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-29

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att förvärva fastigheten Skillinge 2:225 
(Skillingepaviljongen) till ett belopp av 550 000 kronor och 
godkänner köpeavtal och köpekontrakt som upprättats och 
undertecknats av tillförordnad kommundirektör Rune Larsen 30 
juni 2020. 



Kungsörs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 2020-08-31 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, KKTAB 

Utdragsbestyrkande 

§ 
Slutredovisning motion – Förbättrad 
belysning i Pinnparken (KS 2019/331)
Niklas Magnusson (M) föreslog i en motion att kommunen ordnar 
så att Pinnparken blir upplyst på ett bra sätt. Motionären menar att 
den förbättring av belysningen som gjorden för en tid sedan inte är 
blev tillräcklig. 

Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.  

Ärendet har varit hos Kungsörs KommunTeknik AB på remiss.  
Deras förslag var att investera 106 000 kronor i belysningsåtgärder 
i Pinnparken. Kommunstyrelsens förvaltning föreslog avslag på 
motionen med hänvisning till aktuellt ekonomiskt läge. 
Kommunstyrelsen bad då förvaltningen titta på ärendet igen för att 
avgöra om åtgärden kunde ske inom årets investeringsram. 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslog då att investeringen görs 
inom årets ram. 

Åtgärden är nu genomförd och slutrapporterad av KKTAB 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Niklas Magnusson (M)
• KF protokollsutdrag 2019-11-11 § 165
• Yttrande KKTAB 2020-01-31
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-10
• KS protokollsutdrag 2020-02-24 § 19
• Rapport från KKTAB 2020-05-26
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-05
• Slutrapportering KKTAB 2020-07-23

Förslag till beslut Kommunstyrelsens tackar för slutrapporten 





Kungsörs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 2020-08-31 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, Anita Larsson, KKTAB, KS ekonom, 

Utdragsbestyrkande 

§ 
Slutredovisning medborgarförslag – 
Ledstänger på Drottningtorget (KS 2019/326)
Anita Larsson föreslog i ett medborgarförslag att minst fyra led-
stänger i smide sätts upp på Drottningtorget – ett mitt på varje 
trappa. Förslagsställaren menade att det är svårt för vingliga och 
lite äldre att gå nerför och uppför trapporna och att det är stor 
fallrisk.  

Ärendet var hos Kungsörs KommunTeknik AB på remiss. De 
ansåg inte att det är nödvändigt med ledstänger på alla sidor men 
föreslår en ledstång i trappen som vetter mot livsmedelsbutiken till 
en kostnad av 30 000 kronor.  

Kommunfullmäktige beviljade detta och KKTAB har nu 
slutredovisat att uppdraget är utfört. 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Anita Larsson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-11, § 143
• Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens förvaltning 2020-02-10
• Tjänsteskrivelse Kungsörs KommunTeknik AB 2020-02-04
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-24, § 15
• Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-04 § 59
• Tjänsteskrivelse Kungsörs KommunTeknik AB 2020-07-23

Förslag till beslut Kommunstyrelsen tackar för slutrapporten. 







Kungsörs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 2020-08-31 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, KKTAB, Jennie Ström 

Utdragsbestyrkande 

§ 
Slutrapport medborgarförslag – Sätt upp 
belysning stigen mellan Bergsgatan 18 och 
20 i Valskog (KS 2020/55)
Jennie Ström föreslog i ett medborgarförslag att gatubelysning 
skulle sättas upp så att det lyser på stigen fram till elljusspåret 
mellan Bergsgatan 18 och 20 i Valskog. 

Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. Ärendet skickades till Kungsörs 
Kommunteknik AB på remiss vilka föreslog att genomföra 
åtgärden. Kommunfullmäktige tillstyrkte förslaget och nu är 
arbetet genomfört och slutredovisat. 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Jennie Ström
• KF protokoll 2020-05-04 § 57
• Yttrande från KKTAB 2020-05-22
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-31
• KF protokoll 2020-05-04 § 57
• KS protokoll 2020-06-15 § 9
• Slutrapport från KKTAB 2020-07-29

Förslag till beslut Kommunstyrelsens tackar för slutrapporten 







Kungsörs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 2020-08-31 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten,  Ille och Anders Persson, Barn- och 
utbildningsnämnden 

Utdragsbestyrkande 

§ 
Slutrapport medborgarförslag – 
Basketkorgar på Västerskolans skolgård (KS 
2018/293)  
Ille och Anders Persson föreslog att kommunen ska sätta upp 
basketkorgar på Västerskolans skolgård. 

Kommunfullmäktige överlämnade ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Barn- och utbildningsförvaltningen lämnade sedan ett yttrande och 
kommunfullmäktige beslutade att bifalla förslaget och sätta upp 
basketkorgar på Västerskolans skolgård. Barn- och 
utbildningsförvaltningen fick i uppdrag att verkställa och 
finansiera beslutet. Uppdraget anses nu genomfört genom att en 
portabel basketkorg nu införskaffats till skolgården. 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Ille och Anders Persson
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-12-19 § 61
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-09-17 § 82
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-08
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-25 § 18
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-08 § 41
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-06-17 § 42

Förslag till beslut Kommunstyrelsen tackar för slutrapporten 





Kungsörs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 2020-08-31 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

näringslivschef, akten 

Utdragsbestyrkande 

§ 
Avrapportering uppdrag - Serviceplan för 
Västra Mälardalen - ett tillägg till befintlig 
näringslivsstrategi (KS 2018/227) 
Kommunstyrelsen har tidigare antagit en gemensam 
näringslivsstrategi för Västra Mälardalen. För att företag ska 
kunna söka investeringsbidrag för landsbygd, måste kommunen 
som sökande verkar i ha aktuell serviceplan.  

Syfte med serviceplanen är att också att öka förståelsen och 
kunskapen om vilken service som idag finns inom kommunen 
med fokus på kommersiell service. Planen tar särskilt hänsyn 
till försäljning av dagligvaror och drivmedel, möjligheten att ta 
ut pengar samt post- och apotekstjänster. I planen beskrivs 
prioriteringar när det gäller service på landsbygden och hur vi 
arbetar med dessa. 

Kommunstyrelsens antog serviceplanen i juni 2020, med 
tillägget att de områden som är berörda kompletteras i bilaga till 
planen. Statistik för berört område bifogas. 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-05-27

med förslag till Serviceplan Västra Mälardalen och Statistik
Valskog

• Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-15 § 98

Beslut Kommunstyrelsens tackar för avrapporteringen 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2020-06-15  15 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Köpings kommun, Arboga kommun, näringslivschef, 
akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 98 
Serviceplan för Västra Mälardalen - ett tillägg 
till befintlig näringslivsstrategi (KS 2018/227) 
Kommunstyrelsen har tidigare antagit en gemensam 
näringslivsstrategi för Västra Mälardalen. För att företag ska 
kunna söka investeringsbidrag för landsbygd, måste kommunen 
som sökande verkar i ha aktuell serviceplan.  
 
Syfte med serviceplanen är att också att öka förståelsen och 
kunskapen om vilken service som idag finns inom kommunen 
med fokus på kommersiell service. Planen tar särskilt hänsyn 
till försäljning av dagligvaror och drivmedel, möjligheten att ta 
ut pengar samt post- och apotekstjänster. I planen beskrivs 
prioriteringar när det gäller service på landsbygden och hur vi 
arbetar med dessa. 

 
KS överläggning Petter Westlund (C), undrar över innehållet i planen och om inte 

fler områden behövs pekas ut tydligare.  
 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-05-27 
med förslag till Serviceplan Västra Mälardalen  

 
Beslut Kommunstyrelsens antar föreslagen serviceplan, som en del i 

Västra Mälardalens gemensamma näringslivsstrategi. De 
områden som är berörda kompletteras i bilaga till planen.  

  
 



 

Fördjupad samverkan -  

Västra Mälardalens näringslivsstrategi 
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Västra Mälardalens näringslivs- och besöksnäringsenheter har tillsammans med regionens 

näringsliv tagit fram en näringslivsstrategi, som är gemensam för de tre kommunerna.

1. Nuläge
Västra Mälardalen är en del av Sveriges mest expansiva område – Stockholm-Mälardalen.

Genom sjöarna Hjälmaren och Mälaren och dess tillflöden har regionen sedan medeltiden

varit en plats för handel och annan näringsverksamhet. Även idag spelar det geografiska

läget en stor roll för näringslivet med ett stort utbud av olika logistiska alternativ för

transporter och utmärkta förutsättningar för pendling mellan orterna. I Västra Mälardalen

ligger en av Sveriges innersta kommersiella hamnar som ger ett kostnadseffektivt och

miljövänligt transportalternativ för regionens företag och här genomförs ett av de största

svenska sjöfartsprojekten i Sverige någonsin. EU har gett Mälaren status som inre vattenväg,

vilket innebär att större lastfartyg med större godsvolym kan trafikera sjöfarten till och från

Västerås och Köpings hamnar. Genom Västra Mälardalen går två järnvägslinjer – Mälarbanan

(norr om Mälaren) och Svealandsbanan (söder om Mälaren) och två Europavägar – E18 och

E20 som ger goda förutsättningar för såväl godstrafik som arbetspendling. Närliggande större

städer växer. Eskilstuna (103 000), Örebro (146 000), Västerås (150 000) har alla etableringar

som sträcker sig över till Västra Mälardalen. När de större städerna växer är det tydligt att

efterfrågan på bostäder, verksamhetsmark och lokaler ökar även här. Västra Mälardalen är

tre kommuner som tillsammans har närmare 50 000 invånare och ca 4 000 företag.

2. Utmaningar – Attraktivitet och kompetens
Attraktivitet

Samhällsplanering har en särskilt viktig roll i arbetet med att utveckla attraktiva miljöer även

för näringslivets utveckling. De förutsättningar och förhållanden som skapas i den fysiska

planeringen, tillgången till attraktiva boendemiljöer, fungerande kommunikationer och

offentlig service samt ett rikt föreningsliv påverkar företagens konkurrenskraft. Det påverkar

även medborgares vilja att stanna eller flytta till en ort. En attraktiv stad/kommun är till gagn

för invånare och besökare och företagare. Idag marknadsför varje kommun enskilt

tillgängliga tomter/industrimark, lokaler och byggplaner. Detta skulle kunna ske mycket

bättre genom samverkan i tre kommuner eftersom det sammantagna utbudet blir så mycket

större än var för sig.

Kompetens 

Det lokala näringslivet, har stort behov av att hitta rätt kompetens. Västra Mälardalen har två 

gymnasieskolor. Vasagymnasiet i Arboga och Ullvigymnasiet i Köping. Båda skolorna är 

anslutna till Teknikcollege. I Västra Mälardalen finns ett Yrkesråd, som fokuserar på 

kompetensförsörjningen i regionen. Köping, Arboga och Kungsör har som region gått in i 
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Handelskammarens projekt YH Mälardalen, för att utveckla fler anpassade 

yrkeshögskoleutbildningar. I Arboga finns redan ett nav för YH utbildningar med 4 

utbildningar som är pågående. Vi har ett flexibelt system för kompetensförsörjningen i Västra 

Mälardalen. 

3. Gemensam målbild/vision
Västra Mälardalen ska bli ännu attraktivare att bo och verka i. Kommunernas stadskärnor

utvecklas och talanger lockas hit. De utbildningar som finns överensstämmer med

arbetslivets efterfrågan och samarbetet med Mälardalens högskola är starkt, men även med

andra högskolor och universitet. Köping, Arboga, och Kungsör är mindre städer som rymmer

en dynamik som annars bara finns i storstäder.  I Västra Mälardalen finns mycket stor

potential - den stora världen är synlig här. Den syns i fartygen som ligger inne i hamnen, i

tågen med sina täta avgångar, och i trafiken på de stora europavägarna. Oavsett om du

uppehåller dig i Kungsör, Arboga eller Köping, är du i en del av Västra Mälardalen.

4. Strategi
Tillsammans i Västra Mälardalen, och tillsammans med andra. Hela näringslivet och tre

kommuner i samverkan. Redan idag samarbetar Västra Mälardalen med en rad aktörer som

till exempel Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv, Stockholm Business

Alliance, Region Västmanland, ALMI och Handelskammaren Mälardalen. I den Fördjupade

samverkan är det förtydligat vilka aktörer som är inblandade i olika frågor. Det finns bred

kompetens inom kommunerna och företagsnätverken vilken kommer till nytta i den

fördjupade samverkan.

5. Aktivitetsplan 2018

Startade och budgeterade aktiviteter: 487 000:- 

 Digitalisering - Naturkartan

 Digitalisering - Gemensam evenemangskalender

 Turistinformation - Turist i Västra Mälardalen

 Nyföretagarrådgivning

 Nyanlänt företagande

 YHM – Handelskammarens kompetensförsörjningsprojekt

 NKI Service bemötande
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6. Prioriterade aktiviteter:

 Attityder/Service/Bemötande/Förhållningssätt

2018 

Uppstart SKLs koncept Förenkla helt enkelt i tre kommuner 

Utbildning gällande bemötande/service (intern/extern kommunikation) 

Uppstart Pilotprojekt med Svenskt näringsliv – Samarbeten för ett förbättrat företagsklimat i 

Västra Mälardalen (samarbete på länsnivå med Region Västmanland) 

2019 

E-tjänster för att underlätta för företagare

 Kompetensförsörjning samordningsprojekt

2018 

Yrkesrådet – Blir vårt gemensamma forum. Där alla aktörer behöver prioritera deltagande. 

Representation från alla tre kommunerna. Öka nyttan med Yrkesrådet och ta en mer aktiv roll 

genom teamet ovan. Uppgiften är att: 

– Inventera dagsaktuellt kompetensbehov

– Samordna utbildningsinsatser som matchar behovet. Vem gör vad?

YH Mälardalen – stärka delaktigheten från Västra Mälardalens näringsliv i Handelskammarens 

Kompetensnätverk. 

Starta ett samarbete i form av ett VM-team med representation från alla tre kommunerna. 

Teamet har kontakt med befintliga aktörer som arbetar med kompetensförsörjning.   

 Mötesplatser och arenor för möten mellan näringsliv och kommun

2018 

Samarbeta med befintliga aktörer som arbetar med mötesplatser för att utveckla mötesplatser 

mellan näringsliv, kommun.  

Nyttja våra befintliga nätverksarenor i respektive kommun och hitta känslan av att vara en del av 

Västra Mälardalen. Skapa ett mindset där vi tänker tre kommuner och näringslivet tillsammans. 

Vara öppen med att dela med sig och bjuda in 

Gemensamma punkter på Morgonsoffan, Berätta om varandra, Morgonsoffa i VIS, Gemensamt 

turistforum. 
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 Etablering

2018 

Skapa ett gemensamt etableringspaket – sammanställa ett gemensamt erbjudande från Västra 

Mälardalen till nya företag 

Gemensam presentation av utbudet av mark och lokaler (Objektvision) – i samarbete med andra 

förvaltningar, och företag (privata uthyrare) 

Fördjupat samarbete med befintliga aktörer som arbetar med etablering, tex med SBA, Business 

Sweden 

Använda Verksamt.se som plattform 

 Kompetenshöjning/affärsutveckling/Nyföretagande

2018 

Digitalisering som en röd tråd genom alla projekt: Först ut är projekt för att utveckla handel och 

besöksnäring. 

Digitalisering av turistinformation, ”uppleva och göra”. 

Hitta samarbeten med regionens aktörer. Tex Almi och Handelskammarens resurser och öppna 

en plats för dessa i VM, och driva samordningsprojekt inom angelägna områden. På sikt starta 

Nyföretagarcentrum i Västra Mälardalen. Inledningsvis sjösätta ”Nyföretagarcafé Västra 

Mälardalen”. 

 Attraktivitet

Driva ett gemensamt ”Stadskärneprojekt” för alla tre kommunerna för att utveckla en mer 

attraktiv och levande stad.  Förbättra den fysiska miljön/gestaltning och innehåll/upplevelser. 

Projektet kommer drivas genom samarbete över förvaltningsgränser i alla tre kommunerna.  
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7. Metoder arbetssätt

 Information/Kommunikation

Storytelling som ett redskap för att förmedla det unika i Västra Mälardalen. Gemensamt 

publicera ”Goda Nyheter” på resp Webb. Gemensamt nyhetsbrev. Varje projekt har en egen 

kommunikationsplan. Gemensamt lyfta fram Västra Mälardalsambassadörer & månadens 

förebild.   

Vi utgår från det lokala och unika i Köping Arboga Kungsör under gemensam flagg– ”en del av 

Västra Mälardalen”.   

Förslag att rekrytera en gemensam kommunikatör? Personen skulle vara anställd i VIS AB och 

utveckla samarbetet med befintliga kommunikatörer på kommuner och företag. 

 Samarbeten och Partners

Identifiera vilka samarbeten som klokast används för att nå framgång, såväl regionala (ex Region 

Västmanland) som nationella (ex SBA). Uppträd som ”ett samlat VM” och växla upp resurser med 

hjälp av dessa. 

 Arbetssätt - Utveckla metoder processer

Ex: Göra -kommunicera

8. Leda och Styra

Hela utgångspunkten i samarbetet är att gå från planer till att fokusera på genomförandet

och att kommunicera konkreta resultat.

Arbetssättet för att styra och leda sker på följande sätt:

 Förankra målbild och strategi i Styrgrupp utifrån vägledande principerna

 Föreslå projekt, aktiviteter, finansiering för projektgrupp som gör förslag till prioritering.

 Genomföra projekt och aktiviteter

 Följa upp tidplan, mäta resultat och rapportera till styrgrupp

 Kommunicera resultatet gemensamt, brett och tydligt.
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På så sätt får vi en helhetssyn och ett gemensamt sätt att leda och styra och skapar 

delaktighet och stolthet över resultat. Projekten kan drivas i ren samverkan med fördelning 

av externa kostnader och tid. Vi bör dock hela tiden överväga om den ekonomiska 

föreningen eller bolaget (ViS) är lämpligare att använda för att driva det enskilda projektet. I 

de fall då det är lämpligt kommer projekt eller aktiviteter kunna drivas och genomföras av 

två kommuner i samarbete. 



TILLÄGG 1 
SERVICEPLAN VÄSTRA MÄLARDALEN 

INLEDNING 

För att vardagsliv, näringsliv och kommunal service ska fungera 

krävs tillgång till service. Ett utbud av livsmedelshandel, bredband, 

drivmedel och hälso- och sjukvård är exempel på faktorer som är 

viktiga för att skapa både arbetstillfällen och en levande landsbygd. 

BAKGRUND 

För att kommuner och butiker ska kunna söka investeringsbidrag så 

måste kommunen ha en lokal bedömning av invånarnas tillgång till 

service: ”Den kommun som sökande verkar i ska ha aktuell 

serviceplan eller översiktsplan som omfattar även serviceplanering. 

Stöd får lämnas endast om kommunen har planerat 

varuförsörjningen på ett sådant sätt att behovet av stöd kan 

bedömas” (6§ Förordning stöd till kommersiell service).  

VIKTEN AV ATT BEHÅLLA NÄRLIGGANDE SERVICE PÅ LANDSBYGDEN 

Närliggande service är viktigt för att vardagslivet ska fungera på 

landsbygden. De butiker som idag säljer livsmedel eller drivmedel i 

byarna kan även ha ett utökat serviceutbud som till exempel, ombud 

för apoteksvaror, spel eller systembolag, erbjuda post- och 

paketutlämning samt möjligheten att ta ut kontanter. Denna 

kommersiella service fungerar också som en naturlig mötesplats för 

spontana möten.  

Andra viktiga förutsättningar för landsbygdsutveckling är 

fungerande infrastruktur som bredband, telefoni, elförsörjning och 

underhåll av vägar samt medskapande och engagemang hos 

lokalbefolkningen.  

För att alla medborgare i kommunen ändå ska ha tillgång till en 

grundläggande nivå av service behövs en samordning mellan 

offentlig, kommersiell och ideell service.   

En utveckling som nu kan skönjas alltmer är intresset för 

entreprenörer eller föreningar att starta digitala butiker. Detta kan 

vara ett bra alternativ på platser där en traditionell butik inte kan bli 

lönsam. Dessa kan vara helt digitala och inte ha någon 

personalbemanning alls eller en butik som kan ha begränsade 



öppettider med personal och övrig tid vara obemannad. I Västra 

Mälardalen ser kommunerna Köping, Arboga och Kungsör positivt 

på dessa etableringar och kommer i denna plan att tydliggöra vilka 

områden i kommunerna som idag inte har tillräcklig tillgång till 

kommersiell service och därmed är särskilt prioriterade för sådana 

satsningar. 

För invånare i kommunerna som inte bor i en tätort kan man också 

erbjuda hemsändningsbidrag. Detta innebär att en handlare kör ut 

varor till människor i glesbygd. Kommunerna och regionen delar på 

kostnaden för detta bidrag. Man kan också använda 

hemsändningsbidraget för att arrangera inköpsresor för människor 

boende i glesbygd. 

SERVICEPLAN  

Denna serviceplan är en del av kommunernas arbete gällande 

glesbygdens utveckling och bevarande. Planen kommer att beskriva 

de prioriteringar som kommunerna gör när det gäller service på 

landsbygden och hur kommunerna arbetar med detta. 

Serviceplanen kommer att fungera som ett verktyg för alla aktörer 

som vill utveckla landsbygden samt för att enskilda näringsidkare i 

fortsättningen ska kunna beviljas statlig ersättning för kommersiell 

service.  

SYFTE & MÅL  

Syftet med serviceplanen är att öka förståelsen och kunskapen om 

vilken service som idag finns inom kommunerna med fokus på 

kommersiell service. Planen tar särskilt hänsyn till försäljning av 

dagligvaror och drivmedel, möjligheten att ta ut pengar samt post- 

och apotekstjänster. Tillsammans utgör detta grundläggande 

servicetjänster som ett företag kan bedriva och som är viktiga för 

medborgare, företag och besökare enligt utredningen ”service i 

glesbygd" (SOU 2015:35). 

 

FÖRTYDLIGANDEN 

• Kommersiell service: Dagligvaruhandel, drivmedel, 

kontanthantering, apoteksservice 

• Kommunal offentlig service: Skola, bibliotek, särskilt 

boende, offentlig toalett, återvinningscentral 



• Regional offentlig service: Hälso- och sjukvård, folktandvård 

och kollektivtrafik. 

• Ideell service: Idrottsanläggning, religiös samlingslokal, 

intresseförening, möteslokal 
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Kungsörs kommun 
Blad

Kommunstyrelsen 

SAMMANT RÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

2020-08-31

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt 

Utdragsbestyrkande 

§  
Meddelanden delegationsbeslut 
Kultur- och fritidschef Mikael Nilsson har den 8 juni 2020 § 8, 
beslutat betala ut nybildningsbidrag till Vision förening med 1000 
kronor. Dnr KS 2020/222 

Teknisk chef Rune Larsen har beslutat följande om Kungsörs 
kommuns lokala trafikföreskrifter: 

• 1960 2020:3 – på Profilgränd får fordon inte parkeras.
Dnr KS 2020/269

• 1960 2020:1 – tidsbegränsad parkering på Birkagatan,
Kungsör. Dnr KS 2020/271

• 2020:2 - tidsbegränsad parkering på Prästgatan.
Dnr KS 2020/270

• 1960 2020:5 - hastighetsbegränsning inom tättbebyggt område
Valskog. Dnr KS 2020/272

Förslag till beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 



Kungsörs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 2020-08-31 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt/meddelandepärm 

Utdragsbestyrkande 

§  
Meddelanden 

Miljöstrateg Therés Andersson har svarat på en remiss till Svenska 
institutet för standarder - Styrning och ledning för hållbar 
utveckling i kommuner och regioner – Vägledning för 
genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. Dnr 
KS 2020/217 

Nyhetsbrev om mottagning och bosättning av nyanlända juni 2020. 

Revisorerna i Region Västmanland har granskat 
Hjälpmedelsnämndens interna kontroll avseende hantering av 
hjälpmedel. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 
Hjälpmedelsnämnden säkerställer att styrningen och den interna 
kontrollen är tillräcklig vad gäller inköp, lagerhållning och service 
av hjälpmedel. Dnr KS 2020/236 
Näringslivschef Ida-Maria Rydberg har svarat på enkät gällande 
betaltjänster till Länsstyrelsen Dnr KS 2020/286 

Inspektionsrapport för hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken: 

• Skillingeudds badplats. Dnr KS 2020/53

• Ekuddens strandbad. Dnr KS 2020/254

• Botten strandbad. Dnr KS 2020/255
Protokollsutdrag från:

• VMMF 2020-06-17 § 44 Verksamhetsrapport januari - april
2020. Dnr KS 2020/172

• VMMF 2020-06-17 § 45 Strategisk och ekonomisk plan 2021-
2023 samt handling. Dnr KS 2020/189

• Fagersta kommuns kommunfullmäktige 2020-06-15 § 77
Regional utvecklingsstrategi, RUS. Dnr KS 2020/179

• Regionfullmäktige 2020-06-16 § 44 Revisionsberättelse för
Region Västmanland och beviljande av ansvarsfrihet för 2019
års verksamhet. Dnr KS 2020/244
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Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 2020-08-31 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt/meddelandepärm 

Utdragsbestyrkande 

• Köpings kommuns kommunfullmäktige 2020-06-15 § 48
Årsredovisning 2019 för Västra Mälardalens
Kommunalförbund. Dnr KS 2020/94

• Surahammars kommuns fullmäktige 2020-05-18 § 30
Årsredovisning 2019 - Västra Mälardalens Kommunalförbund.
Dnr KS 2020/94

• Köpings kommun - KS AU 2020-06-16 § 182 Översyn av
Västra Mälardalens Kommunalförbund, rapport. Dnr KS
2020/203

Protokoll/minnesanteckningar från: 

• Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Kommunalförbund
2020-05-15 § 11 - 27

• Kungsörs Kommunföretag AB 2020-05-26 § 1-11

• Kungsörs Fastighetsbolag AB 2020-05-14 § 1974 – 1983.
Dnr KS 2020/211

• Kungsörs Kommunteknik AB 2020-05-27 § 11 – 15

• Kungsörs Vatten AB 2020-05-27 § 10 – 13

• Kungsörs Grus AB 2020-05-18 § 1 – 11

• Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myndighetsförbund
2020-06-17 § 34 – 49

• Kungsörs Kommunteknik AB 2020-06-10 § 16 - 19

• Kungsörs Vatten AB 2020-06-10  § 14 - 17

• Kungsörs Fastighetsbolag AB 2020-06-11 § 1984 – 1995

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida 

• Förbättra centrum. Dnr KS 2020/239

• Stenigt på Bottens badplats. Dnr KS 2020/251

• Torgkiosken?? Dnr KS 2020/262

• Begränsa gässen vid Åparken. Dnr KS 2020/266

• Åtgärder under Corona Covid-19 på servering.
Dnr KS 2020/282



Kungsörs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 2020-08-31 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt/meddelandepärm 

Utdragsbestyrkande 

• Tillhåll vid gästhamnen. Dnr KS 2020/291

• Cykelvägen mellan Dammen och Lockmora har blivit skrapad
så det kommit upp massor med sten och är svårt att cykla på
och omöjligt att komma fram med rullstol. Dnr KS 2020/284

• Ramar och skyltar för Sjögull. Dnr KS 2020/285

• Utvärdering av ny cykelled Torpa – Lockmora. Dnr KS
2020/297

• Cykelvägar i KAK (Kungsör Arboga Köping) via Valskog.
Dnr KS 2020/301

• Trafiksituation väg 250, Kungsgatan i Kungsör. Dnr KS
2020/302

• Bryggor på Allmän mark, Dnr KS 2020/303

• Täckning sjögull, Dnr KS 2020/306

Undertecknade avtal: 

• Förlängning av avropsavtal, Entrémattor - under perioden
2020-06-04 – 2022-06-03. Dnr KS 2020/220

• Förlängning av avtal Maskindiskmedel. Avtalstid: 2020-07-20
- 2021-07-19. Dnr KS 2020/223

• Basöverenskommelse 2020. Dnr KS 2020/242

• Konstnärlig ledare och projektutförande i "Ett Kulturliv för alla
- Konst" i Kungsör 2020. Dnr KS 2020/243

• Finansiella tjänster. Avtalspart: Sparbanken Västra Mälardalen.
Avtalstid: 2020-06-01 - 2026-05-31. Dnr KS 2020/249

• Fläskkött och charkuterier. Avtalspart: Carlströms Kött &
Chark AB. Avtalstid: t o m 2023-07-07. Dnr KS 2020/259

• Lokalt kollektivavtal KOM-KR. Dnr KS 2020/260

• Lokalt kollektivavtal för ersättning till äldre arbetsgivare.
Avtalstid: 2020-05-01 - tills vidare. Dnr KS 2020/261

• Infopoint (turistinformation). Avtalspart: Cefé Brovakten.
Avtalstid: 2020-06-06 - 2021-06-01. Dnr KS 2020/263

• Revideringar i Avtal om Kundens användning av
Inerastjänster. Dnr KS 2020/274
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Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 2020-08-31 
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Respektive akt/meddelandepärm 

Utdragsbestyrkande 

Beviljade trafikanordningsplaner till: 
• Sandå Sverige AB – uppställning av skylift på

Kinnekullevägen 1- under perioden 22/6 – 3/7 2020.
Dnr KS 2020/3

Beviljade schakttillstånd till: 

• Mälarenergi Elnät AB – åtgärdat kabelfel på Malmbergavägen
under perioden 20-21/7. Dnr KS 2020/290

• Netel AB – Bleckkärlsgränd/Kungsgatan för schakt mellan
brunnar under perioden 200824-201218. Dnr 2020/290

Trafikverket har beslutat om undantag från bestämmelserna om 
största tillåtna vikt och bredd: 

• mellan Kungsör - Hudiksvall för M4 gruppen AB mellan
22 juni - 21 juli 2020. Dnr KS 2020/4

• mellan Södertälje – Örebro för Märsta Förenade Åkeriföretag
AB mellan 3 augusti – 1 september. Dnr KS 2020/4

• mellan Kungsör – Stockholm för m4 gruppen AB 12 augusti kl.
00:00 - 9 november 2020 kl. 24:00 Dnr KS 2020/4

• mellan Kungsör - Upplands Väsby för m4 gruppen AB 5 augusti kl.
15:30 - 2 november 2020 kl. 24:00 Dnr KS 2020/4

• mellan Kungsör – Norrköping för m4 gruppen AB 7 augusti kl. 11:00
- 6 september 2020 kl. 24:00 Dnr 2020/4

• mellan Kungsör – Norrköping för m4 gruppen AB 7 augusti kl.
11:00 - 6 september 2020 kl. 24:00 Dnr 2020/4

• mellan Örebro – Eskilstuna för Ekbloms i Örebro AB 11 augusti kl.
15:30 - 9 september 2020 kl. 24:00 Dnr 2020/4

• mellan Södertälje – Örebro för Märsta Förenade Åkeriföretag
AB 19 augusti kl. 00:00 - 17 september 2020 kl. 24:00Dnr 2020/4

• mellan Nynäshamn – Hammarö för VIA-S modular houses Ltd 18
augusti kl. 14:25 - 16 september 2020 kl. 24:00 Dnr 2020/4
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Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen 2020-08-31 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
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Utdragsbestyrkande 

Tillståndsbevis från Polismyndigheten i Västmanlands län till: 

• LMJO AB – uppställning av paddleboard vid Skillinge
badplats vissa dagar under sommaren 2020.
Dnr KS 2020/252

Kommuner och Regioners cirkulär: 

• Revidering av preliminär kostnads- och LSS-utjämning 2021

• 20:24 Överenskommelse om Kompetens- och
omställningsavtal, KOM-KR m.m.

• Beslut och justeringar i RIPS för år 2020

• Information om statsbidraget för kompetenslyft till
äldreomsorgen

• 20:31 Förändring i sommarjobbssatsning från och med
september

Förslag till beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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Om mottagning och bosättning av nyanlända 

Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna och Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) skickar två gånger per år ut ett 
nyhetsbrev om aktuella frågor avseende i första hand mottagande och 
bosättning av nyanlända och kvotflyktingar till landets kommuner. 

Vidarebefordra gärna detta nyhetsbrev till kommunstyrelsen, ansvarig 
verksamhetschef för flykting- och integrationsfrågor, socialnämnd, 
arbetsmarknadsnämnd, utbildningsnämnd samt berörda 
förvaltningschefer. 

Myndighetsinformation om Covid-19 på flera olika språk 

Om vi tar ett gemensamt ansvar undviker vi att smitta andra och att själva bli smittade. 

Stanna hemma om du är sjuk, håll avstånd till varandra och tvätta händerna.  

Länsstyrelsernas webbplats Informationsverige.se riktar sig till den som är 

asylsökande eller nyligen har fått uppehållstillstånd. På webbplatsen finns nu 

informationsfilmer om Covid-19 på elva olika språk. Filmerna innehåller viktig 

myndighetsinformation om Covid-19 från Folkhälsomyndigheten, MSB och 

Socialstyrelsen. Nya filmer, teman och uppdateringar publiceras löpande. 

Informationsverige.se 

Arbetsförmedlingen har samlat frågor och svar för enskilda med anledning av 

coronaviruset covid-19, dessa uppdateras kontinuerligt. 

Arbetsförmedlingen - coronaviruset 

Coronavirusets spridning är en unik situation som påverkar hela vårt samhälle, resten 

av världen och därmed också Migrationsverket och den verksamhet myndigheten 

bedriver. Migrationsverket presenterar därför information med anledning av detta. 

Migrationsverket - coronaviruset 

N YH E T S B R E V  J U N I  2 0 2 0  

http://www.informationsverige.se/
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/coronaviruset
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Aktuella-fragor/Coronaviruset.html
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Rapport om bosättningslagen och nyanländas boendesituation  

Länsstyrelsen Stockholm har följt upp bosättningslagen och nyanländas boende-

situation i Stockholms län genom att undersöka kommunernas arbetssätt, analyserat 

flyttmönster och lyssnat till hur nyanlända upplever sin situation. Rapporten riktar sig 

till beslutsfattare i kommuner och nationellt samt alla som på olika sätt arbetar med 

eller möter frågor kring nyanländas bosättning och bostadssituation. 

Tidsbegränsade bostadskontrakt för länets nyanlända - leder till sämre integration och 

flyttar från länet 

Etableringsprogrammet 

Etableringsprogrammet är ett stöd i form av aktiviteter och utbildning för vissa 

nyanlända invandrare. Målet är att de så snabbt som möjligt ska lära sig svenska, hitta 

ett jobb och klara sin egen försörjning. 

Arbetsförmedlingen - etableringsprogrammet 

Den 1 juli börjar de nya EBO-reglerna att tillämpas.  

Från och med 1 juli gäller nya regler för den som flyttar till ett eget boende, EBO, 

under sin väntan på beslut om uppehållstillstånd. Asylsökande som flyttar till vissa 

bostadsområden kan förlora rätten till dagersättning och särskilt bidrag från Migra-

tionsverket. En nyhetstext om detta publiceras på Migrationsverket.se den 1 juli. 

Nya regler för asylsökande som ordnar eget boende 

För att underlätta för asylsökande har Migrationsverket lanserat en kartfunktion där en 

asylsökande själv kan kontrollera om en EBO-adress påverkar rätten till ersättning. 

 

Kartor över områden som kan påverka rätten till ersättning för asylsökande 

Regeringen har nyss skickat ut en promemoria avseende åtgärder för att motverka att 

områden utan sociala och ekonomiska utmaningar undantas EBO-lagstiftningen. 

Regeringens promemoria 

  

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-oss/pressrum/nyheter/nyheter---stockholm/2020-06-02-tidsbegransade-bostadskontrakt-for-lanets-nyanlanda---leder-till-samre-integration-och-flyttar-fran-lanet.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-oss/pressrum/nyheter/nyheter---stockholm/2020-06-02-tidsbegransade-bostadskontrakt-for-lanets-nyanlanda---leder-till-samre-integration-och-flyttar-fran-lanet.html
https://arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-ersattning/Att-delta-i-program/Etableringsprogrammet
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Nyhetsarkiv/2020-06-09-Nya-regler-for-asylsokande-som-ordnar-eget-boende.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/Boende/Eget-boende/Omraden-som-kan-paverka-ratten-till-ersattning-for-asylsokande.html
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/atgarder-for-att-motverka-att-omraden-utan-sociala-och-ekonomiska-utmaningar-undantas-ebo-lagstiftningen/
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Mottagandet av vidarebosatta är fortfarande pausat 

På grund av att det fortfarande råder reserestriktioner i omvärlden kan inga resor för 

kvotflyktingar genomföras. Migrationsverket återkommer så snart det finns mer 

information att delge samt när det blir aktuellt med överföring av kvotflyktingar. 

Information kommer att presenteras under ”Aktuellt” på Migrationsverket.se. 

Information till kommuner 

Förändringar i bosättningsunderlaget för nyanlända som anvisas 
enligt bosättningslagen 

Migrationsverket har tagit fram en ny version av det bosättningsunderlag som används 

för att hitta den lämpligaste kommunen till en nyanländ. Det uppdaterade underlaget 

har utvecklats för att bättre passa kommunernas behov och vara enklare att fylla i och 

använda för Migrationsverket. Den nya versionen av bosättningsunderlaget kommer 

att börja användas i början av juli. 

Nytt bosättningsunderlag 

Migrationsverkets prognos 

Migrationsverkets prognoser hittar ni på nedanstående länk, den 27 juli publiceras 

även den kommande juliprognosen där. 

Migrationsverkets prognoser 

  

Migrationsverket 
Migrationsverket - kommuner 

Arbetsförmedlingen 
Arbetsförmedlingen - etableringsprogrammet 

Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen - integration 

Sveriges Kommuner och Regioner 

SKR - integration 

https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner.html
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-for-kommuner/2020-06-25-Forandringar-i-bosattningsunderlaget-for-nyanlanda-som-anvisas-enligt-bosattningslagen.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Vart-uppdrag/Styrning-och-uppfoljning/Prognoser-och-remisser.html
file:///C:/Users/NRKANK/Desktop/www.migrationsverket.se/kommuner
https://arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-ersattning/Att-delta-i-program/Etableringsprogrammet
file:///C:/Users/NRKANK/Desktop/www.lansstyrelsen.se/integration
http://www.skr.se/integration
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ATTESTLISTA OCH REGLEMENTE 2020 
 
Denna instruktion reglerar attesträtten inom KFAB. Attesten är en del av aktiebolagets interna  
kontroll och utgör en bekräftelse på att vidtagna åtgärder överensstämmer med beslut, planer och regler.  
 
Attesträtten speglar de ansvar och befogenheter som har tilldelats ansvariga i organisationen. 
 
Attestinstruktionen fastställs av styrelsen. Den hålls aktuell genom VD:ns försorg. 
 
 
 

• KONTERING 
 
Ekonomen konterar fakturan enligt gällande kontoplan. 
Momsavdrag sker beroende på vilket kostnadsställe fakturan konteras på. 
Kontroll sker att fakturan är rätt uträknad samt att momsen är rätt uträknad. 
 
 
 

• SAKGRANSKNING 
 
Används vid köp av varor och tjänster. 
Sakgranskaren intygar att den beställda varan har mottagits till rätt mängd och kvalitet eller att tjänsten är utförd enligt 
beställningen. 
 
 

• BESLUTSATTEST 
 
Attesten innebär att: 
 
· den beställda varan eller tjänsten överensstämmer med beslut och planer 
· dokumentationen för transaktionen är tillfredsställande 
· nödvändiga kontroller avseende pris, kvalitet, kvantitet och leverans har utförts 
 
 
 

• VILKA ATTESTER BEHÖVS? 
 
Attestmomenten sakgranskning och beslutsattest måste alltid göras.  
Sakgranskare och beslutsattestant får aldrig vara samma person.  
Den viktigaste attesten är beslutsattesten, och den är kopplad till budgetansvaret, eller till 
delegerat budgetansvar (för vissa ansvar, verksamheter, konton etc) 
 
 

• VEM ATTESTERAR? 
 
Sakgranskning görs normalt av den som har beställt varan/tjänsten. 
Beslutsattest görs normalt av budgetansvarig. 
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OMRÅDEN FÖR ATTEST 
 
 

• Leverantörsfakturor 
 
Leverantörsfakturor attesteras enligt verksamhetsuppdelad attestlista. 
 

• Egna omkostnader 
 
Egna omkostnader såsom reseförskott, reseräkningar, utlägg och även personalsocial 
verksamhet mm skall normalt fakturaattesteras av närmast högre chef. 
VDs utgifter attesteras av styrelseordförande. 
 

• Löner m m 
 
Underlag för utbetalning av löner (ex månadsrapporter, anställningsinformation, semester, 
tjänstledighet etc) skall attesteras av närmaste chef. 
 
 

• Bokföringsorder 
 
Omföringar mellan kostnadskonton eller intäktskonton attesteras av ekonomen. 
 
 
 

•  Balanskonton  
 
Likvidkonton (kassa, bank, bg) attest: Ekonomen  
Övriga balanskonton: Ekonomen 
 
 
 

• Deklarationsombud 
Uppbörds- och mervärdesskatt attesteras förutom av VD tillsammans med ekonomen. 
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ATTESTLISTA         

Verksamhet          

  VD AC TF  UA EXP EK 
21 Planerat underhåll  X X     
31 Fastighetsskötsel  X X     
32 Lokalvård  X X     
33 Reparationer  X X     
34 Förbrukningskostnader  X X     
341 Förbrukningskostnader värme  X X     
35 Riskkostnader X X      
36 Avgälder X X      
37 Fastighetsskatt X       
38 Administration X X      
4 Avskrivning fastigheter X       
5 Central administration X X      
6 Jämförelse störande poster X       
7 Koder för finansiella kostnader X       
8 Koder för bokslut och skatter X       
 Investeringar maskiner, inv. X X      
 Investeringar byggnader X X      
 Investeringar övr. anl tillgångar X X      
         
     
 

         

          

  VD AC TF  UA EXP EK 
Personal         
Anställningsavtal  X       
Löneförhandling  X       
Semesterplanering  X       
Kollektivavtal  X       
Tjänstledighet, övertid  X       
Löneförskott  X       
Godkänna lönelista  X       
Kurser och konferenser  X X X     
Hyresavtal         
Bostäder hyresavtal  X X   X X  
Garage hyresavtal  X X   X X  
Lokal hyresavtal  X X   X X  
Upphandling         
Förfrågningsunderlag  X X X     
Offert  X X X     
Avtal  X       
Finansiering         
Förfrågningsunderlag  X       
Offert  X       
Avtal  X       
Skuldebrev  X       
Likviditetsinstrument  X       
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VD VD 
AC Administrativ chef 
TF Teknisk förvaltare 
UA Uthyrningsansvarig 
EXP Expeditionsassistent 
EK Ekonom 
 
 
 
Firmateckning 
 
Firman tecknas av styrelsen. 
 
Firman tecknas av två i förening av ledamöterna, 
eller en av dem i förening med en av 
- Lindén, Annika 
- Åkerlund, Mats 
 
Firman tecknas i förening av 
- Lindén, Annika 
- Åkerlund, Mats 
 
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. 
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FINANSPOLICY FÖR KUNGSÖRS FASTIGHETS AB 
 
 
 
 
 

Finanspolicyn är indelad i tre huvudavsnitt: 
 
 
 
 

1. Huvuddokument – normalt görs inga förändringar i detta avsnitt efter fastställandet. 
 

2. Reglemente – här definieras vilka risker som skall hanteras, hur man skall se på dessa 
och vilken hantering som skall tillämpas – fastställande av vilka strategier och vilka 
typer av nyckeltal som gäller. 

 
3. Riskinstruktion – här fastställs godkända/tillåtna nivåer på nyckeltal, volymer, 

motparter, limiter, upplåningsformer, instrument mm 
 
 

Reglementet och riskinstruktionen skall enkelt kunna ändras efter styrelsebeslut  
(huvuddokumentet berörs inte). 
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1. Inledning 
 

Finanspolicyns syfte och mål. 
 

Det är företagets och styrelsens målsättning att den finansiella verksamheten skall drivas 
och regleras utifrån tydligt definierade mål och risknivåer. 
 
Syftet med finanspolicyn är att definiera enhetsliga riktlinjer och ramar för de finansiella 
aktiviteter inom företaget som uppkommer i samband med upplåning, skuldförvaltning 
och likviditetshantering. Riktlinjerna skall ligga till grund för att en god kontroll och 
kostnadseffektiv hantering av finansiella flöden och risker uppnås, samt att 
ansvarsfördelning påverkan på företagets resultat främjas. 
 
Finanspolicyn är ett övergripande dokument som i första hand berör VD och 
ekonomifunktionen. Policyn inkluderar ej hantering av de risker som uppstår i samband 
med företagets fastighetsförvaltning. Dessa risker regleras separat. 
 
Finanspolicyn är utarbetad av företagsledningen och fastställd av styrelsen i företaget. 
Policyn kompletteras med de av styrelsen antagna och vid varje tid gällande reglemente 
och riskinstruktion. Policyn, reglementet och riskinstruktionen, skall revideras, och vid 
behov justeras, kontinuerligt för att upprätthålla en löpande anpassning till de 
omvärldsförändringar som uppkommer, samt att tillse att en väl avvägd riskprofil 
upprätthålls. Syftet med reglementet är att ge instruktioner och riktlinjer om vilka 
nyckeltal som skall användas, vilka begränsningar som skall göras och hur befogenheter 
skall fördelas. Syftet med riskinstruktionen är att kvantifiera de instruktioner och riktlinjer 
som upptas i reglementet. Varje del kan ändras var för sig. 
 
Alla avsteg från denna policy´s riktlinjer får enbart vara av riskbegränsande karaktär.  
 
Finanspolicyns omfattning 
 
Finanspolicyn definierar företagets: 
 
• Finansiell organisation och styrning 
 
• Principer för finansiell riskhantering 
 
• Regler för rapportering, sammanställning och kontroll 

 
 
 
 

2. Finansiell organisation, styrning och ansvarsfördelning. 
 

Styrelsens uppgift är att: 
 
• ansvara för innehållet i policyn 
• följa upp och vid behov förändra policyn 
• ta del av information om förvaltningens resultat som tillhandahålls av bolagets VD. 
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Verkställande direktören eller den han väljer att delegera uppgifterna till, vanligtvis 
företagets Finans- eller Ekonomiavdelning, har huvudansvaret för att verka på ett 
professionellt och kostnadseffektivt sätt i enlighet med policyn för att: 
 
• praktiskt hantera in- och utbetalningar, kassaförvaltning och kontohantering. 
• Praktiskt hantera bolagets upplåning, uppföljning och kontroll av låneförfall, samt 

nyupptagning och registrering av lån. 
• Praktiskt hantera likviditets- och placeringsverksamheten. 
• Se till att tillräcklig tillgång till likvida medel finns i bolaget för den löpande 

verksamheten samt för beslutade investeringar. 
• agera för företagets räkning på den finansiella marknaden. 
• aktivt hantera de finansiella riskerna. 
• ge ledning och styrelse förslag på förändringar av policyn. 
• löpande uppföljning och kontroll av egen och eventuellt extern förvaltares agerande. 
• samla, verifiera och rapportera utfall av det finansiella resultatet, aktuella nyckeltal. 
• tillse att en fungerande organisation och ansvarsfördelning finns. 

 
 

3. Hantering av finansiella risker 
 

Företaget utsätts kontinuerligt för ett antal finansiella risker. Dessa är främst likviditetsrisk 
och betalningsberedskap, kapitalanskaffning, kredit-, ränte- och valutarisk. 
 
Företaget har valt att aktivt hantera och kontrollera/begränsa dessa. 
 
Det åligger VD och Ekonomi- /finansfunktionen att tillse att beslutad riskprofil 
upprätthålls. 
 
Riskhantering bör omfatta och hantera följande för bolaget viktiga exponeringar: 
 
• Ränte- och likviditetsrisk i förfalloprofilen. 
• Ränterisk i skuldportföljen 
• Likviditetsrisk 
• Kreditvärdighetsrisk vid refinansiering och nyupplåning. 
• Tillgång på kapital vid oförutsedda förändringar i omvärlden. 
• Förändringar på kredit- och kapitalmarknaden, dess sätt att fungera, ev. upphörande, 

marknadssegment och upplåningsformer. 
 
 

3.1 Likviditet och betalningsberedskap 
 

Företaget skall kontinuerligt upprätthålla en likviditetsreserv för att vid varje tillfälle 
kunna sköta sina betalningsförpliktelser. Nivån på likviditetsreserven skall baseras på 
hyresintäkter, kostnader för drift och underhåll, låneförfall räntebetalningar samt 
investeringar och avyttringar. Nivån regleras i riskinstruktionen. 
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3.2 Kapitalanskaffning 
 

Företagets verksamhet innefattar dels nyinvesteringar via nyproduktion eller 
fastighetsköp, dels löpande underhåll och ombyggnationer av det befintliga 
fastighetsbeståndet. Kapitalbehovet ska säkerställas genom ett aktivt och professionellt 
upplåningsförfarande. Det är av största vikt att i god tid säkerställa detta. För att undvika 
kapitalbrist samt få en bra jämförelse av prisnivån skall upplåningen ske via ett antal 
oberoende långivare. I riskinstruktionen framgår antal och vilka långivare som är 
godkända. Dessutom regleras antal kort- och långfristiga kreditgivare med hänsyn till 
marknadssegment och typ. Upplåningsformer och typer regleras också i riskinstruktionen. 
 
3.3 Ränte- och likviditetsrisk i förfallostruktur. 

 
Risken att betydande delar utestående låneengagemang förfaller inom samma tidsperiod 
kan vid ogynnsamma marknadslägen medföra att omsättningen eller refinansieringen av 
en stor del av lånevolymen måste ske till ofördelaktiga räntevillkor eller ej är 
genomförbara. Detta gäller även nyupplåning. Härigenom kan kapitalkostnaden för 
företaget snabbt öka, eller en likviditetskris uppstå. För att begränsa denna risk skall 
förfallostrukturen och kapitalbindningstiden på skuldportföljen regleras, se 
riskinstruktionen. 
 
3.4 Ränterisk i skuldportföljen 
 
Ränteexponeringen i företaget är vid varje tillfälle summan av den befintliga upplåningen 
samt den genomsnittliga räntebindningen för denna, med hänsyn till ev. förändringar av 
räntebindningstiden med hjälp av derivatinstrument. 
 
Företaget påverkas av ränterisken på framförallt två sätt, dels resultatmässigt, dels av 
värdeförändringen på skuldportföljen. Resultatet påverkas positivt vid en räntesänkning 
och värdet påverkas positivt vid en räntehöjning. 
 
Företaget skall kontinuerligt följa upp och beräkna hur resultatet, respektive värdet på 
skuldportföljen kan komma att förändras vid olika räntescenarios. 
 
Ränteförändringen kan delas upp i två delar: 
 
Generell ränteförändring över hela avkastningskurvan, dvs. parallellförskjutning av 
avkastningskurvan. 
 
Lutningsförändring av avkastningskurvan dvs. Förhållandet mellan den korta och långa 
upplåningen förändras. 
 
Hantering av räntebindningstiden bör företrädesvis hanteras genom räntederivat. 
 
 
3.5 Valutarisk 

 
Företaget har för tillfället inte några tillångar, skulder, eller flöden i utländsk valuta. Om 
det i framtiden uppkommer tillgångar, skulder eller flöden i utländsk valuta skall en 
valutapolicy upprättas med tillhörande reglemente och riskinstruktion. 
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4. Placering av kapital/Egna medel 
 

Grundläggande principer 
 
Förvaltning av nödvändig likviditet samt tillfälliga överskottsmedel ska ske med 
målsättningen att erhålla en god avkastning med bibehållen hög säkerhet. För att både 
tillgodose målen att upprätthålla en god likviditet samt uppnå en god avkastning skall 
överföring av koncernkontomedel till fast ränteplanering ske då det aktuella 
räntemarknadsläget är gynnsamt för denna typ av omplacering. 
 
 
5. Pantsättning och ansvarsförbindelser 

 
5.1 Pantsättning 

 
All pantsättning beslutas av styrelsen med följande undantag: 
 
• Existerande pantsättning vid köp 
• Pantsättning som kan krävas enligt lag 

 
5.2 Ansvarsförbindelser 

 
Styrelsen beslutar i de fall då det kan bli aktuellt för företaget att lämna lån, ikläda sig 
borgensåtaganden eller andra förpliktelser av betydelse eller sådana som belastar och 
binder bolaget i mer än ett år. 
VD fattar motsvarande beslut som belastar bolaget i maximalt 12 månader. 
 
 
6. Rapportering och kontroll 

 
Rapporteringen till VD och Styrelse skall ge information om företagets finansiella 
exponering och risk samt säkerställa att finanspolicyn följs. 
 
Alla räntebärande skulder och placeringar skall sammanställas, var för sig och 
gemensamt, av finansavdelningen. Se reglementet. 
 
 
 
7. Administrativa regler 

 
Styrelsen och VD skall upprätta regler och ramar som styr befogenheter och ansvar, samt 
upprätta en arbetsinstruktion om det anses lämpligt. 
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Reglemente 
 
Likviditet och betalningsberedskap 
 
Definition av likviditetsreserv: 
 
Ej bundna medel på bankkonton, bankgiro m.m. 
Placerade medel som kan frigöras med likvid inom två bankdagar. 
Outnyttjade, garanterade checkräkningskrediter, låneramar samt kreditlöften. 
 
 
Kapitalanskaffning / Ränte- och likviditetsrisk i förfallostrukturen. 
 
I riskinstruktionen regleras: 
 
• risk i upplåningskälla, ändrad kreditvärdighet hos företaget eller kreditgivaren. 
• spridning av långivare 
• storlek på lånelimiter 
• tillåtna motparter 
• marknadssegment 
• storlek på likviditetsreserv 
• förfallostruktur 
• kapitalbindning 

 
 
Ränterisk i skuldportföljen 
 
I riskinstruktionen regleras: 
 
• Motparter, likviditets och kreditrisker 
• Tillåtna instrument 
• Förfallostruktur 
• Räntebindningstid 
• Värdeförändring 
• Refinansieringsrisk: omsättning av oproportionerlig stor del av lånestocken i 

situationer där kreditmarknaden ej fungerar normalt. 
 
 

Instruktion för hantering av räntederivat 
 
För att på bästa sätt förändra räntebindningstiden i skuldportföljen har företaget möjlighet 
att utnyttja räntederivat. Detta innebär att man på ett snabbt, flexibelt och 
kostnadseffektivt sätt kan förändra räntebindningstiden. De vanligast förekommande 
räntederivaten i Sverige är för närvarande: 
 
• Ränteswapar 
• Ränteterminer 
• FRA 
• Caps och Floors 
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Räntederivat får endast användas för att ändra företagets räntebindningstid. Hänsyn skall 
tagas till företagets räntebindningstid både när det gäller finansiella tillgångar som 
finansiella skulder. 
 
Valutarisk 
 
Om det i framtiden uppkommer tillgångar, skulder, eller flöden i utländsk valuta skall en 
valutapolicy upprättas med tillhörande reglemente och riskinstruktion. 
 
Placering av kapital / Egna medel 
 
Förvaltning av nödvändig likviditet samt tillfälliga överskottsmedel ska ske med 
målsättningen att erhålla en god avkastning med bibehållen hög säkerhet. Den finansiella 
risknivån bör vara låg. 
 
I riskinstruktionen regleras: 
 
• Motpartsrisk, den risk att företaget lider förlust p.g.a. att motpart inte kan fullgöra sitt 

åtagande till fullo och i tid, dvs. återbetala kapital och ränta. Samtliga motparter skall 
ha en rating som visar deras kreditvärdighet. 

 
• Likviditetsrisk, vad avser placeringar är risken att inte i önskad omfattning och vid 

önskat tillfälle kunna sälja sin placering. 
 

• Tillåtna instrument, en förutsättning för att få använda en instrumenttyp är att 
erforderlig kompetens och systemstöd finns. 

 
• Räntebindningstid 

 
• Förfallostruktur 

 
• Åtkomsttid, den tid det tar från dess beslutet att sälja av en placering tagits till dess att 

pengarna är tillgängliga. 
 
 

Rapport och kontroll 
 
Rapport skuldförvaltning: 
 
Rapporten syftar till att analysera: 

• Lånens kapitalbindning och dess inverkan på refinanseringsrisk och ränterisk. 
• Derivataffärer och dess inverkan på ränterisken. 

 
Alla räntebärande skulder, placeringar och derivat skall sammanställas, gemensamt och 
var för sig, av finansavdelningen. 
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Gemensamt och var för sig: 
 
• Förfallostruktur 
• Räntebindning (duration) 
• Kapitalbindning 
• Motparter 
• Genomsnittsränta 
• Värde 
• Resultat 
• Resultatpåverkan vid ränteförändringar 
• Värdepåverkan vid ränteförändringar 

 
 

Lån och derivatan: 
 
• Limiter, nyttjandegrad 

 
 

Likviditet/Placeringar: 
 
• Kredit – och motpartsrisk 
• Placering per kategori 
• Betalningsberedskap 
• Avkastning 

 
 
Administrativa regler 
 
Vid alla finansiella transaktioner, såsom lån, placeringar och räntederivat, skall företaget 
företrädas namngivna behöriga personer. 
 
Skriftlig fullmakt skall delges de behöriga personer som med bindande verkan i företagets 
namn har rätt att utföra finansiella transaktioner. Fullmakterna skall vara tidsbegränsade.  
 
Fullmakt beslutas av bolagets styrelse. 
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Riskinstruktion 
 
Kapitalanskaffning/Ränte- och likviditetsrisk i förfallostrukturen 
 

- Enskild långivare, Kommuninvest undantaget, bör ej representera mer än 
40 % av den vid varje tidpunkt totala skuldvolymen 

- Tillåtna motparter: 
o Svenska staten 
o Svenska banker 
o Utländska banker med etablerad verksamhet i Sverige 
o Svenska hypoteksinstitut 
o SBAB, Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag 
o Svenska försäkringsbolag 
o Kungsörs kommun 
o Kommuninvest 

- Likviditetsreserven skall vara minst 3 Mkr. och max 20 Mkr. 
- Max 75 % av låneportföljen får förfalla inom 1 år. 
- Den genomsnittliga kapitalbindningstiden får inte understiga 18 månader. 

 
 
 
Ränterisk i skuldportföljen 
 

- Tillåtna motparter är samma som ovan 
- Tillåtna instrument: ränteswapar. 

 
Placering av kapital / Egna medel 
 
Emittent Max andel per 

emittentkategori % 
Max andel per 
Emittent % 

Svenska staten 100 100 
Svenska kommuner och 
landsting 

100 20 

Svensk affärsbank och 
Hypoteksinstitut 

75 20 

Emittent med lägst rating 
K1 eller AA 

30 20 
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Rapport och kontroll 
 
Rapportering skall ske på styrelsemöten med avseende på ränterisken i 
skuldportföljen. Rapportering av räntebärande placeringar görs på särskild 
anmodan från företagets styrelse. 
 
Rapportens innehåll bestäms av reglementet. 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Instruktioner för  

ekonomisk rapportering  
 

2020 
 



 

Instruktioner för ekonomisk rapportering enligt  
8 kap. 4§ABL för Kungsörs Fastighets AB. 
 
(Bilaga till VD-instruktion) 
 
 
Dessa skriftliga instruktioner har fastställts av styrelsen i Kungsörs Fastighets AB. 
 
 
 
§ 1 Rapporter inför varje styrelsesammanträde 
 
Det åligger VD att vid varje styrelsesammanträde informera om: 
 

 Bolagets likviditet, upplåning och andra finansieringsförhållanden 
 

 Kommande investeringar 
 

 Eventuella synpunkter från revisor 
 

 Övriga förhållanden av betydelse för bedömning av bolagets ekonomiska 
ställning 

 
 Budgetuppföljning – utfall – prognos – 30 april och 31 augusti 

 
 
 
 
§ 2 Rapportering i övrigt 
 
Det åvilar VD att omgående underrätta styrelsens ordförande om förändrade förhållanden 
av betydelse för bedömning av bolagets ekonomiska ställning. 
 



Internkontrollplan KFAB 2020 

Kontroll Kontrollansvar Tid för 
uppföljning 

Rapport till Risk/konsekvens Anmärkning   

Löner VD Månadsvis  Måttlig Kontroll av 
utbetalningar  

  

Företagets ändamål VD/Administrativ chef Löpande Styrelse Måttlig    

Mål- och resultatstyrning VD Tertial Styrelse 
och KS 

Måttlig  
 

  

Försäkringsskydd VD Löpande Styrelse Måttlig 
 

   

Policys VD Löpande Styrelse Måttlig 
 

   

Redovisning Ekonom Löpande  VD  Måttlig 
 

   

Kontantutbetalningar Administrativ chef/VD Utbetalnings-
tillfället 

VD Stor 
 

   

Ekonomisk uppföljning VD Månadsvis Styrelse Stor 
 

   

Vakanser Uthyrningsansvarig Månadsvis VD/Styrelse Måttlig 
 

   

Fakturakontroll VD/ Administrativ chef/Teknisk 
förvaltare 

Löpande  Stor    

Upphandling VD/ Administrativ chef/Teknisk 
förvaltare 

Löpande  Måttlig/Stor    

 
 
VD  Mats Åkerlund 
Administrativ chef Annika Lindén 
Teknisk förvaltare Patrik Holmberg 
Ekonom  Ellinor Rosdahl 
Uthyrningsansvarig Madelen Norling 
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Jämställdhetsplan  
 

2020 
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MÅL FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE 
 
Kvinnor och män skall ha lika möjligheter och rättigheter i fråga om arbete,  
anställningsvillkor och utveckling i arbetet. 
 
Kvinnor och män har olika erfarenheter, uttrycker sig ibland på olika sätt 
och har olika egenskaper. Det är nödvändigt att tillvara ta de bästa av dessa 
egenskaper hos både kvinnor och män så att vi tillsammans kan skapa något 
som är bättre än vad vi kan skapa var för sig. 
 
Mål 
 
• Att alla människors resurser utvecklas och tas till vara. 
• Att kvinnor och män har samma löne- och arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. 
• Att kvinnor och män har samma möjligheter att kombinera arbets- och 
familjeliv. 
 
Åtgärder 
 
Vi måste acceptera olikheter och inse att de är viktiga. Vi måste också lära 
oss att respektera och förstå varandras arbete i större utsträckning än idag. 
Det är ledningens ansvar att noga analysera och beakta eventuella 
löneskillnader mellan män och kvinnor. Detta gäller även vid nyrekrytering. 
Det är också viktigt att ledningen är uppmärksamma på eventuella könsberoende 
löneskillnader och att de arbetar för att dessa skall försvinna 
Kvinnor och män ska på lika villkor uppmuntras att ta vara på de möjligheter 
som finns att ta ett ökat ansvar i arbetet, som chef eller i en annan mer 
ansvarsfull befattning. 
 
KFAB eftersträvar att skapa sådana arbetsvillkor att det blir 
möjligt för både män och kvinnor att kunna kombinera arbete med 
ansvar för familj.  
 
 
Det är viktigt att män utnyttjar möjligheten att vara föräldraledig. KFAB 
stödjer och uppmuntrar manliga medarbetare att vara föräldralediga. 
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REKRYTERING OCH LEDARSKAP 
 
Det är personalens samlade kunskaper och erfarenheter, motivation och 
effektivitet som utgör företagets resultat. Det är därför viktigt att varje 
individs unika kompetens identifieras, tas om hand, vidareutvecklas och 
därmed kan utnyttjas inom hela organisationen. 
 
 
LÖNESÄTTNING 
 
Grunden för vår lönepolitik är att lönen sätts individuellt med hänsyn till 
tjänstens art och svårighetsgrad samt den anställdes kvalifikationer och 
arbetsinsats. 
Individuell lönesättning kan leda till löneskillnader mellan individer.  
Löneskillnader som beror på kön får inte förekomma. 
 
Mål 
 
• Att löneskillnader som beror på att arbetsuppgifterna värderas olika på 
grund av kön, ej skall uppstå. 
 
Åtgärder 
 
Det är lönesättande chefers ansvar att noga analysera och beakta eventuella 
löneskillnader mellan män och kvinnor. Detta gäller även vid nyrekrytering. 
Det är också viktigt att chefer är uppmärksamma på eventuella könsberoende 
löneskillnader och att de arbetar för att dessa skall försvinna. 
 
 
UTBILDNING/UTVECKLING 
 
Utbildning/utveckling är tillsammans med rekrytering viktiga styrinstrument 
för att nå en jämnare könsfördelning inom KFAB:s samtliga verksamhetsområden. 
Genom utbildning tillvaratas varje individs resurser. Detta bidrar till att 
höja den totala kompetensnivån på företaget och ökar individens möjligheter 
att utföra mer kvalificerade arbetsuppgifter. 
 
Mål 
 
• Män och kvinnor skall ha samma rätt till utbildning och utveckling 
• Alla skall få möjlighet till individuell utveckling. 
 
Åtgärder 
 
Alla KFAB:s chefer har ansvar för att varje medarbetare ges stimulans att söka 
och genomföra utbildningar som leder till ökad kompetens. Detta gäller 
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samtliga yrkesgrupper som arbetar på KFAB. 
 
Alla chefer har ansvaret att genom utvecklingssamtal kartlägga utbildningsbehovet 
hos den enskilde medarbetaren, och göra en prioritering. 
 
 
 
TRAKASSERIER OCH MOBBING PÅ ARBETSPLATSEN 
 
Hos KFAB skall ingen behöva utsättas för sexuella trakasserier, till exempel provocerade 
uppträdanden och omdömen med sexuell innebörd, som är ovälkomna och utsätter arbetstagaren 
för obehag.  
Arbetstagare skall vidare inte utsättas för trakasserier på grund av en anmälan om 
könsdiskriminering.  
KFAB accepterar inte könskränkande reklam, informationsmaterial eller dylikt.  
Arbetsplatsen skall vara trygg, fri från anstötliga bilder och alla skall mötas av respekt för den 
personliga integriteten.  
Den som gör sig skyldig till sexuella trakasserier kan komma att omfattas av disciplinära 
åtgärder.  
 
 
 
ANSVARET FÖR JÄMSTÄLLDHETSFRÅGOR 
 
Enligt lagstiftningen har arbetsgivaren ansvar för att aktivt arbeta med 
jämställdhetsfrågor och för att det årligen upprättas och fastställs en handlingsplan 
för jämställdhetsarbetet.  
 
Huvudansvarig för jämställdhetsfrågor och ansvarig för att ta fram en årlig handlingsplan på 
KFAB är VD. 
 
 
 
Personalredovisning 
 
Några betydande löneskillnader beträffande män och kvinnor föreligger ej. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lönepolicy  
 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

1 
 

 

 

 

Syftet med lönepolicyn är att utifrån gemensamma arbetsgivarvärderingar skapa löneformer som 
motiverar, engagerar, utvecklar och stimulerar medarbetarna till goda arbetsinsatser, så att målen 
för vår verksamhet uppnås och att individens utveckling främjas. 

Lönesättning ska bidra till att KFAB:s verksamhet bedrivs effektivt. Lönerna är individuella och 
differentierade och baseras på de krav som ställs på arbetet och medarbetarens kompetens och 
arbetsresultat. 

Lönen ska vara marknadsmässig för att ge förutsättningar att rekrytera och behålla kompetenta 
medarbetare. Lönesättningen ska även stimulera goda arbetsprestationer och utveckling i arbetet. 
Lönesättningen ska hindra att det uppstår diskriminerande löneskillnader. 

 

Grundläggande principer för löneutveckling/lönesättning 

• Lönen ska vara individuell och differentierad. 
• Grunden för lönesättningen bygger på arbetets innehåll, svårighetsgrad, prestation och 

marknadslöneläge som tillsammans eller var för sig påverkar lönens storlek. 
• Lönen ska stimulera arbetstagarnas förmåga att bidra till ökad effektivitet i verksamheten. 
• Lönen ska stimulera och motivera goda arbetsinsatser och arbetstillfredställelse, samt främja 

den anställdes personliga utveckling. 
• Löneskillnader får inte bero på kön, etniskt ursprung, facklig tillhörighet eller andra faktorer 

som är reglerade i lag, och som är utan tydlig koppling till den anställdes arbetsinsats och 
kompetens. 

• Löneskillnader ska inte bero på anställningsform.  

 

Ansvarsfördelning 

Chef med personalansvar och rätt att bedöma lön ansvarar för bedömning av medarbetarnas 
arbetsinsats, att samtal genomförs och för medarbetarnas lönesättning. 

Medarbetaren ansvarar för att vara väl förberedd vid samtalen genom att känna till KFAB:s 
lönepolicy och löne/bedömningskriterier. 
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Bedömning vid lönesättning 

Lönen består i huvudsak av följande tre olika delar som tillsammans eller var för sig påverkar lönens 
storlek: 

• Befattningens innehåll och svårighetsgrad 
• Prestation, hur väl medarbetaren uppfyller arbetets krav, det individuella resultatet och 

prestationen 
• Marknadslöneläget inom regionen 

 

Befattningens innehåll och svårighetsgrad: 

KFAB arbetar med Klassigo-koder – ett system där man klassificerar arbeten inom 
fastighetsbranschen.  I Klassigo-systemet klassificeras befattningar och de arbetsuppgifter som ingår 
däri – inte individen som innehar befattningen och utför arbetsuppgifterna. Det är endast 
arbetsinnehållet i befattningen som avgör vilken Klassigo-kod som ska användas på respektive 
tjänst/befattning. 

Prestation: 

Prestationsdelen av lönen ska vara ersättning för medarbetarens arbetsresultat, måluppfyllelse och 
bidrag till verksamhetsutvecklingen kopplat till det egna uppdraget. Prestationsdelen är den del av 
lönen som belönar hur medarbetaren utför sitt arbete och förknippas ofta med individuell 
lönesättning. Syftet är att arbetstagarens resultat och löneutveckling ska knytas samman, så att det 
positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat uppnås. Bedömningen görs utifrån hur väl 
medarbetaren uppfyller specifika kriterier för verksamheten. 

Marknad: 

Med marknaden avses här att utbud och efterfrågan av arbetskraft kan påverka ingångslöner och 
övriga lönenivåer. Arbetsgivaren kan behöva betala en högre lön för att kunna rekrytera och behålla 
medarbetare. 

 

Löne- och bedömningskriterier 

I nedanstående tabell visas individuella löne-/bedömningskriterier och definitioner. Kriterierna och 
definitionerna ska diskuteras på arbetsplatsen av chef och medarbetare tillsammans, ex vis på en 
APT.  Kriterierna fastställs efter samverkan. 

Börja med att välja ut de kriterier som passar arbetsplatsen, diskutera innebörd och tolkning. Genom 
detta arbetssätt blir kriterierna och definitionerna väl kända för varje medarbetare.  

De fyra prestationsnivåerna ska ses som en hjälp för bedömning under samtalet och är inte direkt 
kopplade till en viss summa i löneökning. 
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Mall med löne- och bedömningskriterier: 

Löne- 
/bedömnings- 
kriterier 

Definitioner Extra 
ordinär 

Uppfyller 
mer  
än väl 
ställda 
krav 

Uppfyller 
ställda  
krav 

Uppfyller 
inte 
ställda krav 

Notering 

Resultatinriktad • Arbetar i enlighet med planer och mål. 
• Arbetar effektivt och rationellt. 
• Bidrar till verksamhetsförbättringar. 

     

Samarbete och  
samverkan 

• Tar del och delar med sig av kunskap, erfarenheter 
och information. 

• Arbetar för en fungerande grupp. 
• Lyssnar och kommunicerar med sin omgivning. 

     

Service-/ 
kundorienterad 

• Arbetar utifrån kundens behov och bolagets resurser. 
• Har ett professionellt bemötande. 
• Har vilja att företräda KFAB utåt. 

     

Problemlösning • Löser problem och hanterar konflikter      
Initiativ • Tar initiativ till insatser och förbättringar. 

• Kan arbeta självständigt. 
• Motiverar och engagerar andra i sin omgivning. 

     

Ansvarstagande • Ansvarsmedveten och pålitlig, det som ska göras blir 
gjort. 

• Fattar beslut när det krävs. 
• Medverkar aktivt på APT. 
• Har ett professionellt förhållningssätt. 

     

Engagemang • Visar engagemang och intresse i arbetet. 
• Bidrar till ett positivt arbetsklimat. 

     

Flexibilitet • Utför och förändrar arbetsinnehållet i enlighet med 
bolagets mål. 

• Har viljan att fortlöpande utveckla sig i sitt arbete. 
• Är öppen för att ställa om sig till olika förutsättningar 

och situationer. 
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Mall med ytterligare löne-/bedömningskriterier för chefer: 

Löne- 
/bedömnings- 
kriterier 

Definitioner Extra  
ordinär 

Uppfyller  
mer  
än väl  
ställda 
krav 

Uppfyller  
ställda  
krav 

Uppfyller  
Inte  
ställda  
krav 

Notering 

Förhållningsättet till medarbetare: Kännetecknas av: 
• Empati 
• Engagemang 
• Kommunikation 
• Tillgänglighet 
• Tilltro till individens resurser 
• Tydlighet 

     

Förhållningssättet till arbetsgivarrollen: Innebär att vara lojal mot den 
demokratiska processen genom att: 

• Ansvara för att lagar, 
förordningar och 
policydokument följs och är 
kända av medarbetarna. 

• Svara för rättssäkerhet, 
likställighet och öppenhet 
inför kunderna. 

• Vara företrädare för bolaget 
som helhet, genom att ha en 
helhetssyn på bolagets 
verksamhet. 

     

Ekonomisk kompetens • Klarar ekonomiska ramar och 
mål för den enhet man 
ansvarar för. 

• Hushålla med enhetens 
resurser och får 
medarbetarna att ta ett 
ekonomiskt ansvar i det 
vardagliga arbetet. 
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Bedömningsnyckel 

Bedömningsnyckel är ett hjälpmedel för att tydliggöra vad som avses med de kriterier och 
definitioner som tagits fram. Genom att diskutera och fastställa gränserna i bedömningsnyckeln, vilka 
attityder och handlingar som nivåerna avser, skapar man en större förståelse för bedömningen. Det 
är viktigt att man på arbetsplatsen diskuterar de fyra prestationsnivåerna utifrån det uppdrag som 
finns. 

Prestation  
Extra ordinär • Har en unikt bred och djup kompetens för sitt arbete.  

• Är sällsynt yrkesskicklig och självständig och tar gärna på sig mer 
kvalificerade arbetsuppgifter.  

• Söker själv ny kunskap och tar initiativ till att utveckla 
arbetsplatsen och metoder i arbetet.  

• Bidrar i mycket hög utsträckning till verkställighet. 
 

Uppfyller mer än väl 
ställda krav 

• Har mycket god yrkesskicklighet och tar ansvar för att utveckla den 
egna kompetensen. 

• Använder aktivt sina kunskaper så att verksamheten utvecklas. 
• Är mycket aktiv på APT och i projektgrupper av olika slag. 
• Tar gärna på sig nya arbetsuppgifter och tar ansvar för att dessa 

sköts på ett bra sätt. 
 

Uppfyller ställda krav • Deltar i det gemensamma arbetet. 
• Deltar i diskussioner och aktiviteter som rör den egna 

verksamhetens utveckling. 
• Tar på sig nya arbetsuppgifter om så krävs. 
• Bidrar till att saker blir lösta och har fokus på verksamhetens mål 

och inriktning. 
 

Uppfyller inte ställda 
krav 

• Utvecklar inte sitt eget eller arbetslagets arbete. 
• Visar litet intresse för att ta till sig nya uppgifter och utmaningar. 
• Håller sig inte ajour med nya produkter, lagar, rutiner, debatter 

mm inom verksamhetsområdet. 
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Medarbetarsamtal 

Chefen bokar tid med den anställde för ett medarbetarsamtal. Avsätt god tid och se till att ni sitter 
ostört. Medarbetaren och chefen ska ha förberett sig inför mötet genom att ha läst igenom 
lönepolicyn och löne-/bedömningskriterierna. Med hjälp av kriterierna sker en dialog som kartlägger 
nuläget, d.v.s. hur väl medarbetaren uppfyller kriterierna idag. Samtalet syftar framåt och planlägger 
vad som krävs för att nå uppsatta mål, t.ex. om medarbetaren behöver någon form av 
kompetensutveckling. 

Medarbetarsamtalet bör ligga så snart som möjligt efter avslutad löneöversyn, och bör ske i perioden 
april-oktober. Detta för att medarbetaren ska få tid att nå uppsatta mål tills lönesamtalet, då en 
utvärdering sker. 

Chef och medarbetare förbereder sig genom att tänka igenom följande frågor: 

• Hur ser medarbetarens arbetssituation ut? 
• Finns det behov av kompetensutveckling? 
• Finns det behov av personlig utveckling för att stärka medarbetaren? 
• Vilka mål och utvecklingsområden finns? 
• Hur ser arbetsansvaret ut för medarbetaren? 
• Hur uppfattas förhållandet mellan chef och medarbetare? 
• Hur ser målbilden ut – KFAB:s och de individuella målen? 
• Frågor kring lönepolicy och löneutvecklingen? 
• Förändringar som vill uppnås? 

Resultatet av samtalet skrivs ner i handlingsplanen, bilaga 1. 

Handlingsplanen är ett arbetsmaterial som är personligt och ska förvaras så att ingen obehörig kan ta 
del av det. 

 

Lönesamtal 

Chefen bokar tid med medarbetaren för ett lönesamtal. Förbered samtalet med att ta fram mallen 
för löne-/bedömningskriterier och den handlingsplan som gjordes vid medarbetarsamtalet. Chefen 
återkopplar till dokumenten och med stöd av kriterierna gör chefen en bedömning av medarbetarens 
arbetsinsats under året. 

Chefen och medarbetaren diskuterar bedömningen. Efter avslutat samtal redovisas den nya 
heltidslönen i bilaga 2. Chef och medarbetare intygar med underskrift att samtalet har genomförts. 
Ambitionen är att medarbetaren ska vara nöjd med kvalitén på samtalet. Medarbetaren ska också ha 
fått en motivering utifrån vilka grunder den nya lönen satts och vad som krävs för en fortsatt 
löneutveckling.  

Om medarbetaren inte haft något lönesamtal, eller i samtalet inte fått någon motivering till den nya 
lönen, kan medarbetaren vända sig till sin fackliga organisation. 

 



   
 

7 
 

   
  Bilaga 1 till Lönepolicy 

 

 

 

Medarbetarsamtal – Handlingsplan   

 

*Arbetssituation 

(Trivsel, stress, arbetskamrater, miljö) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

*Rätt utbildning 

(Behov av kurser) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

*Utveckling 

(vad vill du? Samma arbetsuppgift?) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

*Arbetsansvar 

(Befogenheter, arbetsbeskrivning) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

*Hur uppfattar du din chef 

(Tydlighet, styrning) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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*Mål 

(Kfab:s mål, ditt mål) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

*Lön 

(lönepolicy, löneutveckling) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

*Bra / mindre bra sidor 

(Vad du gör bra / bli bättre på) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

*Övriga frågor 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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  Bilaga 2 till Lönepolicy 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Lönesamtal 
 
 
Datum: ______________________ 
 
 
Ärende: Lokal lönerevision år _________ 
 
 
Parter: Arbetsgivare  Kungsörs Fastighets AB 
  
  

Arbetstagare  _______________________________ 
  
  
 
Efter gemensamma överläggningar enades parterna om att din lön fr o m 

___________________ skall vara ______________________ kr/mån vid 100 % tjänstgöring. 

 

Övriga villkor enligt anställningsavtal. 

 
 
 
 
 
 
_______________________ __________________________ 
Kungsörs Fastighets AB  Arbetstagare 
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Arbetsordning för styrelsen i Kungsörs Fastighets AB 
 
 
Denna arbetsordning har antagits av styrelsen i Kungsörs Fastighets AB.     
En översyn av arbetsordningen skall ske årligen, och fastställas av styrelsen. 
 

§ 1 Styrelsens uppgifter enligt aktiebolagslagen (ABL) 
 
Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. 
Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. Styrelsen 
skall meddela skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för 
styrelsens bedömning skall samlas in och rapporteras till styrelsen. 
Styrelsen utövar erforderlig kontroll över hur verkställande direktören handhar den löpande 
förvaltningen. Styrelsen skall årligen i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan 
styrelsen och VD. 

 

§ 2 Ordförandens uppgifter 
 
Ordföranden skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som 
ankommer på den. Ordföranden skall se till att styrelsearbetet bedrivs på ett ordnat och 
rationellt sätt. 
 
Ordföranden skall se till att sammanträden hålls i enlighet med arbetsordningens 
bestämmelser och i övrigt när det behövs. Ordföranden skall kalla till sammanträde om 
styrelseledamot eller VD begär det. 
 
Ordföranden skall se till att ärenden som bör behandlas av styrelsen läggs fram för styrelsen. 
Ordföranden skall se till att ärendena är beredda på ett tillfredsställande sätt. 
 
Ordföranden skall se till att samtliga ledamöter bereds tillfälle att delta i ärendenas behandling 
och att samtliga ledamöter erhåller tillfredsställande beslutsunderlag. 
 
Ordföranden skall kontinuerligt - följaktligen även mellan sammanträdena - i erforderlig 
omfattning lämna ledamöterna upplysningar rörande bolagets förhållanden, verksamhetens 
gång och viktigare händelser. 
 
Ordföranden skall bevaka att styrelsens beslut verkställs och på vilket sätt detta sker. 
Ordföranden skall i samråd med VD se till att nya styrelseledamöter introduceras i styrelsens 
arbete och bolagets verksamhet. 
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§ 3 Kallelse till sammanträde 
 
Minst 5 styrelsesammanträden hålls årligen, undantaget juli samt aug-månad. 
Kallelse sker genom ordförandens försorg. Kallelsen skall tillställas ledamöter och ersättare 
senast en vecka före sammanträde. Till kallelsen skall fogas dagordning, beslutsunderlag samt 
protokollet från föregående möte. 
 
Ledamot som inte kan närvara vid sammanträde skall snarast anmäla detta till ordföranden 
eller till VD. 
 

§ 4 Dagordning 
 
Dagordning, som skall bifogas kallelsen enligt § 3, skall innehålla följande rubriker: 
 

1. Formalia 
1. Mötets öppnande 
2. Val av protokolljusterare 
3. Fastställande av dagordning 
4. Protokoll från föregående sammanträde 

 
2. Ärende enl årsprogram 
 
3. Beslutsärende 

 
4. Informationsärende 

1. Marknad 
2. Ekonomi 
3. Drift 
4. Projekt 

 
      5.   Övriga frågor 

1.   Nästa sammanträde 
 

§ 5 Beredning av ärenden 
 
Ärendena bereds av ordföranden, vice ordförande och VD i samråd eller av den eller de dessa 
bestämmer. Beredningen skall genomföras på sådant sätt att beslutsunderlaget hinner 
färdigställas inom den tid som anges i § 3. 

 

§ 6 Protokoll 
  
Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras. I protokollet skall de beslut som styrelsen har fattat 
antecknas. 
 
Protokollet skall föras genom VD:s försorg och justeras av ordföranden och en ledamot utsedd av 
styrelsen. 
 
Protokollet skall finnas klart för underskrift senast två veckor efter sammanträdet. 
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Protokollen skall föras i nummerföljd med löpande paragrafnumrering. Protokollen skall genom VD:s 
försorg förvaras brandsäkert. 

 

§ 7 Ekonomisk rapportering 
 
Vid varje styrelsesammanträde skall ekonomisk rapportering ske i enlighet med av styrelsen 
meddelade skriftliga instruktioner. Styrelsen skall på grundval av rapporteringen bedöma bolagets 
ekonomiska situation. 
 

§ 8 Återkommande ärenden 
 
Följande ärenden skall, om omständigheterna inte föranleder annat,  behandlas vid nedan angivna 
sammanträden. 
 
•  Februarisammanträde: Årsredovisningen från föregående räkenskapsår. Förslag till årsredovisning 
skall tillställas ledamöterna senast en vecka före sammanträdet. 
Information från revisorerna om resultatet av deras granskning. 
 
•  Sammanträde i anslutning till årsstämma: Bekräftelseval av styrelseordförande och förste och andre 
vice ordförande enligt kommunfullmäktige, beslut om firmateckningsrätt och attestreglemente, 
fastställande av arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion, genomgång av eventuella 
stämmodirektiv, beslut om organisationen för utlämnande av allmänna handlingar hos bolaget. 
 
•  Första sammanträdet efter sommaruppehållet: Frågor om internkontroll, försäkringsfrågor, 
uppföljning och genomgång av bolagets tillgångar och viktigare avtal. 
 
 
•  Årets sista sammanträde: Budget för nästkommande räkenskapsår. Förslaget skall tillställas 
ledamöterna senast en vecka före sammanträdet. 
 

§ 9 Offentlighet och sekretess 
 
Bolaget omfattas av bestämmelserna i 1 kap 8 § sekretesslagen. Detta innebär att vad som 
föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar gäller i bolaget samt att 
bolaget jämställs med myndighet vid tillämpning av sekretesslagen. 
 
Dessa bestämmelser avser allmänhetens rätt att ta del av uppgifter i allmänna handlingar hos 
bolaget. Härutöver erinras styrelsens ledamöter och suppleanter om sin tystnads- och 
lojalitetsplikt som följer av aktiebolagslagen. 
 
Styrelsen skall fatta beslut om bolagets organisation vad avser allmänhetens rätt att 
utbekomma allmänna handlingar. 
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Uthyrningspolicy gäller för alla som söker bostad hos KFAB, både nya och 
interna sökanden. Uthyrningspolicyns syfte är att samma regler skall gälla för 
alla bostadssökande och att reglerna därför skall vara så enkla som möjligt att 
tillämpa. Utgångspunkt för uthyrningspolicyn är en kombination av gällande 
lagstiftning och vår uttalade uppfattning. 
 
Reglerna skall vara enkla att förstå för de bostadssökande. Dessa skall snabbt få 
besked om hur och när de kan få en bostad och i vilken mån just deras specifika 
önskemål kan uppfyllas. 
 
Kundkontakterna skall kännetecknas av lyhördhet, flexibla lösningar och snabb 
och smidig hantering av bostadsansökningarna. 
 
 
Krav för godkännande av ny hyresgäst 
.         Sökande skall vara över 18 år 
.  Sökande skall ha inkomst från arbete, eget företag, a-kassa, studielån, 

studiebidrag, pension, studiestöd från CSN, etableringsersättning eller 
annan styrkt inkomst 

. Sökande skall inte ha registrerade betalningsanmärkningar hos 
kronofogdemyndigheten 

. Sökande skall inte ha haft återkommande störningar noterade hos tidigare 
hyresvärd 

. Sökande skall inte under de tre senaste åren haft hyresskulder hos tidigare 
hyresvärd 

 
För att kontrollera detta finns följande rutiner 
. Referens tas hos tidigare hyresvärd 
. Kreditupplysning hämtas alltid 
. Borgen kan tillämpas i särskilda fall när inkomsten är osäker 
. Vid betalningsanmärkningar skall avbetalningsplan vara upprättad 

tillsammans med Kronofogdemyndigheten och ha följts i minst 6 
månaders utan anmärkning 

. Det uppkommer alltid situationer där reglerna inte helt och hållet kan 
efterföljas och i de fallen måste individuella bedömningar kunna göras av 
vår personal 

 
 
Krav för godkännande vid internbyte 
 
Hyresgäst som önskar byta lägenhet inom vårt bostadsbestånd skall ha bott 
minst 12 månader i sin lägenhet. Vid kortare boendetid prövas skälen till bytet 
från fall till fall. 
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Uppsägningstid 
 
För bostäder gäller tre månaders uppsägningstid med följande undantag: 

- Vid flytt inom Kungsörs Fastighets AB är uppsägningstiden två månader. 
- Dödsbo till avliden kund har rätt att säga upp bostaden med en månads 

uppsägningstid.  
Samma uppsägningstid (en månad) gäller även när kund flyttar till 
service- och äldreboende. 

 
KFAB försöker låta den boende flytta så tidigt som möjligt för att undvika att 
hyresgästen betalar dubbla hyror under uppsägningstiden. Detta förutsätter att 
den lägenhet som hyresgästen lämnar kan hyras ut utan att hyresförluster 
uppstår. 
 
För att KFAB skall godkänna ett internt byte gäller följande: 
. Byte till lägenhet av samma storlek godkännes ej om ej särskilda skäl 

föreligger 
. Nuvarande lägenhet skall vara godkänd vid besiktning och eventuella 

besiktningsanmärkningar vara åtgärdade av fackman eller ekonomiskt 
reglerade 

. Hyrorna skall vara betalda utan anmärkningar 

.      Eventuella tidigare skulder till KFAB skall vara reglerade 

.     Sökanden skall inte ha haft återkommande störningar i sitt boende 
 
 
Överlåtelse av hyresrätten 
 
Överlåtelse av hyresrätten kan ske enligt följande: 
.      Rätt till make och sambo att överta kontrakt om bostaden 
       införskaffats för gemensamt boende. Har bodelning eller arvskifte skett kan    

överlåtelsen inte ifrågasättas.   
.      Överlåtelse till närstående såsom föräldrar, barn, syskon och  
       släktingar samt till sammanboende som har haft gemensamt hushåll kan 

prövas från fall till fall. 
.      Vid tveksamhet om kvarvarande hyresgäst betalningsförmåga  
       skall erbjudande ges om billigare lägenhet. 
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Uthyrning i andra hand 
 
Hyresgäst som önskar hyra ut sin lägenhet i andra hand skall skriftligen begära 
detta hos KFAB. Personuppgifter på den nya hyresgästen skall anges.  
Följande skäl för tillstånd till andrahandsuthyrning medges vid: 
.       Arbete/studier på annan ort 
.       Andra beaktansvärda skäl 
 
 
Inkasso/ränterutiner samt avbetalning 
 
De hyresgäster som ej betalat sin hyra per den 10 i månaden efter förfallodag 
sänds till inkasso. Inkassobolaget sänder ut inkassobrev med inkassokostnad 
samt upplupen ränta.  
Ärendet drivs till BF (betalningsföreläggande) samt avhysning. 
 
 
Amorteringsplan 
 
Önskar hyresgästen amorteringsplan med KFAB direkt eller med vårt 
inkassobolag gäller följande. 
 

• Alla hyresgäster har rätt till att lägga upp en amorteringsplan om de 
hamnat i betalningssvårighet. De skall amortera minst 1 000 kr per 
månad.  

• Anmäls till och hanteras av vårt inkassobolag. 
 
 
Obligatorisk Hemförsäkring 
 
Det är hyresgästens ansvar att från och med inflyttningsdagen skaffat sig en 
gällande hemförsäkring för den lägenhet som de hyr av KFAB.  
 
Förtur vid nyanställning inom Kungörs kommun 

Förtur kan ges till sökande om denne ska få/har fått en tillsvidareanställning 
inom Kungsörs kommunkoncern och är folkbokförd i en annan kommun. 
Bostaden ska användas som stadigvarande boende och man ska vara folkbokförd 
på adressen efter inflyttning. Arbetsgivarintyg ska visas upp/bifogas vid denna 
typ av förtur. 
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Max antal boende per lägenhet – finns som kontraktsvillkor i hyresavtalen, 
förankrat även med HGF. 

1 rok > 50 kvm = max 3 personer 

2 rok > 70 kvm = max 4 personer 

3 rok > 90 kvm = max 6 personer 

4 rok > 110 kvm = max 8 personer 

5 rok > 120 kvm = maximalt 10 personer 

Not: förändring av antalet boendemedlemmar under boendetiden och tillfälliga 
besökare omfattas ej av klausulen. 
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VD-instruktion 
 
Instruktion för verkställande direktören (VD) i Kungsörs Fastighets AB 
(bolaget) fastställd av bolagets styrelse. 
 
Enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen (ABL) skall VD sköta den löpande förvaltningen av 
bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. På grund härav skall vad som nedan 
anges gälla för VD i bolaget. Härutöver gäller även andra riktlinjer och anvisningar som 
meddelas av styrelsen för del av VD:s verksamhet eller för särskilt fall. 
 
 
§ 1 Löpande förvaltning 
 
VD skall handha den löpande förvaltningen i bolaget, vilken omfattar 
 

 att leda bolagets verksamhet 
 

 att verkställa styrelsens beslut 
 

 att anställa personal        
 

 att fullgöra förhandlings- och informationsskyldighet enligt MBL 
 

 att besluta om tjänstledighet, semester, reseersättningar och extern 
utbildning för personalen 

 
 att besluta om uppsägning och omplacering av personal som 

anställts av VD 
 

 att inom ramen för den löpande verksamheten ingå avtal där bolagets 
åtaganden ej är av principiell betydelse eller av större vikt 

 
 att i enlighet med av styrelsen beslutade riktlinjer placera bolagets likvida 

medel 
 

 att sälja utrangerade tillgångar 
 

 att i övrigt fatta de beslut och vidta de åtgärder som erfordras för den 
löpande förvaltningen av bolaget. 

 
 
§ 2 Brådskande ärenden 
 
VD skall fatta beslut i förvaltningsfråga som annars ankommer på styrelsen att besluta om, 
om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet.  
I sådant fall skall styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden. 
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§ 3 Bokföring och medelsförvaltning 
 
VD skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring skall fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen skall skötas på ett betryggande 
sätt. 
 
 
§ 4 Offentlighetsprincipen 
 
VD skall på bolagets vägnar fatta beslut enligt 15 kap 6 och 7 § sekretesslagen med 
hänvisningar. Vid VD:s frånvaro fullgörs denna skyldighet av styrelsens ordförande. 
 
 
§ 5 Underrättelse till styrelsen 
 
VD skall omedelbart underrätta styrelsens ordförande om anledning förekommer att 
styrelsen tar ställning till viss fråga. 
 
 
§ 6 Rapportering 
 
VD skall fortlöpande informera styrelsen om förhållandena i bolaget. 
 
Ekonomisk rapportering skall ske i enlighet med särskilda av styrelsen fastställda 
instruktioner enligt 8 kap. 4 § ABL. 
 
 
§ 7 Beredning av ärenden 
 
VD skall i samråd med styrelsens ordförande bereda styrelsens ärenden och föredra dessa 
vid styrelsens sammanträden. 
 
 
§ 8 Budget 
 
VD skall i enlighet med vad som föreskrivits i arbetsordningen för styrelsen tillställa 
styrelsen förslag till budget för kommande räkenskapsår. 
 
 
§ 9 Kontroll och tillsyn 
 
VD skall i erforderlig omfattning utöva kontroll och tillsyn över bolagets personal. 
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§ 10 Delegation 
 
VD har rätt att inom ramen för sin behörighet delegera beslutanderätt till annan 
befattningshavare inom bolaget. (se även attestreglemente) 
 
VD ansvarar för beslut fattade med stöd av delegation. VD får även inom ramen för sin 
behörighet utfärda fullmakt. Det åvilar VD att kontrollera hur överförda befogenheter 
utnyttjas. 
 
§ 11 Arbetsmiljöansvar enligt AML 
Det yttersta ansvaret för arbetsmiljön ligger på VD men arbetsuppgifterna som har med 
arbetsmiljöansvaret att göra kan delegeras till chefer i organisationen. 
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Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Västmanland har PwC genomfört en 

granskning av Hjälpmedelsnämndens interna kontroll avseende hantering av hjälpmedel. Syftet 

med granskningen har varit att bedöma om Hjälpmedelsnämnden säkerställer att styrningen och 

den interna kontrollen är tillräcklig vad gäller inköp, lagerhållning och service av hjälpmedel. 

Utifrån genomförd granskning är vår sammanfattande revisionella bedömning att Hjälpmedels-

nämnden i allt väsentligt säkerställt att styrningen och den interna kontrollen är tillräcklig vad gäller 

inköp, lagerhållning och service av hjälpmedel.  

Följande revisionsfrågor och bedömningar bildar underlag för den övergripande bedömningen. 

Revisionsfråga 1: Har Hjälpmedelsnämnden säkerställt en effektiv verksamhet vad gäller 
rutiner för inköp, inventering och lagerhållning?  

Revisionsfrågan bedöms vara uppfylld. Hjälpmedelsnämnden har, genom Hjälpmedelscentrum, 

upprättat ett flertal dokumenterade rutiner som säkerställer en effektiv verksamhet för inköp, lager-

hållning och inventering av hjälpmedel. Rutinerna är aktuella, de olika processerna har kartlagts 

och ses över med jämna mellanrum i syfte att ytterligare effektiviseras. 

Revisionsfråga 2: Har Hjälpmedelsnämnden säkerställt en effektiv verksamhet vad gäller 
rutiner för leverans till brukare, service och reparation samt återlämning?  

Revisionsfrågan bedöms vara uppfylld. Hjälpmedelsnämnden har, genom Hjälpmedelscentrum, 

upprättat ett flertal dokumenterade rutiner som säkerställer en effektiv leverans till patienter, ser-

vice och reparation samt återlämning av uthyrda hjälpmedel. Rutinerna är aktuella och tillgängliga 

för alla medarbetare vid Hjälpmedelscentrum via regionens intranät. 

Revisionsfråga 3: Finns rutiner och kontroller som säkerställer en tillfredsställande redo-
visning av hjälpmedel? 

Revisionsfrågan bedöms vara uppfylld. Hjälpmedelsnämnden har ett flertal rutiner och kontroller 

som säkerställer en tillfredsställande redovisning av hjälpmedel. Budget, verksamhetsplan och 

nyckeltal följs upp löpande av Hjälpmedelcentrums tjänstepersoner samt av nämnden vid tre till-

fällen per år. 

Revisionsfråga 4: Finns det styrning som reglerar hur samverkan gentemot Västmanlands 
kommuner ska ske? 

Revisionsfrågan bedöms vara uppfylld. Det finns styrning som reglerar hur samverkan gentemot 

Västmanlands läns kommuner ska ske. Både Hjälpmedelsnämndens reglemente och samver-

kansavtalet reglerar hur samverkan ska ske och vår granskning visar på att samverkan sker i en-

lighet med detta. 
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Inledning 
Bakgrund 

Region Västmanland ska, enligt 8 kap 7 § hälso- och sjukvårdslagen, erbjuda de personer som är 

bosatta inom regionen hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Enligt 16 kap 2 § hälso- 

och sjukvårdslagen ska region och kommun samverka så att en enskild, som kommunen har 

ansvar för, också får hjälpmedel som hens tillstånd fordrar. Hjälpmedel förskrivs således som ett 

led i annan behandling i enlighet med det som beskrivs i hälso- och sjukvårdslagen. 

Hjälpmedelsnämnden är en gemensam samverkansnämnd för hjälpmedelsfrågor mellan Region 

Västmanland och kommunerna i Västmanlands län (Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, 

Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås). Nämnden ansvarar för att 

samordna hanteringen av hjälpmedel i länet och verksamheten på Hjälpmedelscentrum. 

Enligt reglementet ansvarar nämnden bland annat för följande uppgifter 

• upphandling och inköp av beslutat sortiment, 

• lagerhållning och distribution av hjälpmedel, 

• specialanpassning av hjälpmedel, samt 

• service och reparation av hjälpmedel. 

Revisorerna i Region Västmanland ser i sin risk- och väsentlighetsbedömning att hanteringen av 

regionens hjälpmedel bör granskas under 2020. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens syfte är att bedöma om Hjälpmedelsnämnden säkerställer att styrningen och den 

interna kontrollen är tillräcklig vad gäller inköp, lagerhållning och service av hjälpmedel.  

Granskningen omfattar följande revisionsfrågor:  

1. Har Hjälpmedelsnämnden säkerställt en effektiv verksamhet vad gäller rutiner för inköp, 

lagerhållning och inventering? 

2. Har Hjälpmedelsnämnden säkerställt en effektiv verksamhet vad gäller rutiner för leverans 

till brukare, service och reparation samt återlämning? 

3. Finns rutiner och kontroller som säkerställer en tillfredsställande redovisning av hjälpme-

del? 

4. Finns det styrning som reglerar hur samverkan gentemot Västmanlands kommuner ska 

ske? 

Revisionskriterier 

• Kommunallagen 

• Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 

• Lag om kommunal bokföring och redovisning 

• Lag om medicintekniska produkter (1993:584) 

• Patientsäkerhetslag (2014:821) 

• Produktsäkerhetslag (2004:451) 
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• Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och 

sjukvården (SOSFS 2008:1) 

• Regionala styrande och stödjande dokument 

Avgränsning 

Revisionsobjektet i granskningen är Hjälpmedelsnämnden. Granskningen avgränsas i tid till i 

huvudsak kalenderåret 2020. I övrigt se revisionsfrågorna. 

Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av styrande och stödjande dokument, ak-

tuella rutiner, protokoll, uppföljningar med mera. Intervjuer har ägt rum med följande personer 

verksamhetschef, hjälpmedelsstrateg, enhetschef Teknik och Inköp, enhetschef Logistik, ekonom 

samt verksamhetscontroller. 

Intervjuade personer har sakgranskat rapporten. 
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Iakttagelser och bedömningar 
Inledande iakttagelser 

Gemensamma hjälpmedelsnämnden styrs på övergripande nivå dels av nämndens reglemente 

som fastställdes av regionfullmäktige den 19 november 2019 (§ 138), dels av samverkansavtalet 

mellan Region Västmanland och kommunerna i Västmanlands län (huvudmännen) som gäller från 

och med den 18 januari 2019.  

Enligt både reglemente och samverkansavtal ska Hjälpmedelsnämnden ansvara för att länets 

invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor, med krav på ett effektivt och 

professionellt omhändertagande i rätt tid, på rätt vårdnivå och att förskrivna hjälpmedel håller 

utlovad funtion och teknisk prestanda. Region Västmanland är, utifrån reglemetet, värdregion och 

Hjälpmedelsnämnden ingår i regionens organisation.  

Överenskommelsen mellan Region Västmanland och skolhuvudmän i Västmanlands län angående 

hjälpmedel från förskola till gymnasieskola syftar till att bland annat skapa förutsättningar för att 

barn/elever med funktionsnedsättning ska få tillgång till hjälpmedel i skolan samt att tydliggöra 

behovet av hjälpmedel med den enskilda eleven i centrum. Överenskommelsen anger olika 

aktörers ansvar i frågan och vägleder för personligt förskrivna hjälpmedel och hjälpmedel som 

skolan hyr samt hur samordning och samverkan i processen kring dessa hjälpmdel ser ut.  

Det finns även en länsövergripande hjälpmedelspolicy vars syfte är att tydliggöra synsätt och 

viljeinriktning vid förskrivning av hjälpmedel inom alla hjälpmedelsområden. Policyn fastställdes av 

fullmäktige i Region Västmanland den 21 juni 2016 (§ 72) samt av kommunerna i länet under 

2016. 

Vi har för granskninen tagit del av och gått igenom ett stort antal dokument kopplat till 

Hjälpmedelsnämndens verksamhet. Särskilt omfattande är de stödjande dokument som upprättats 

kring verksamhetens processer i form av utbildningsmaterial, instruktioner, processkartor och 

övriga rutindokument. Vi har, med hänsyn till antalet dokument, i denna rapport försökt lyfta de 

dokument som bedöms vara mest relevanta för att besvara revisionsfrågorna. Samtliga granskade 

dokument framgår i bifogad sammanställning. 

Alla medarbetare vid Hjälpmedelscentrum har tillgång till instruktioner, utbildningsmaterial och 

övriga rutindokument via ledningsystemet Centuri. Varje dokument har tilldelats en ansvarig 

”ägare” som ansvarar för att uppdatera dokumentet. När giltighetsperioden löper ut påminns 

dokumentägaren om att dokumentet ska ses över. När en ny rutin eller liknande upprättas skickas 

automatiskt ett mail till samtliga medarbetare på Hjälpmedelscentrum.  

För beställning, lagerföring och övrig dokumentation av hjälpmedel inom Hjälpmedelscentrum an-

vänds beställningssystemet Sesam. Sesam består även av en webbaserad version som är till-

gänglig för externa aktörer (förskrivare) kallad WebSesam. Inloggning erhålls efter genomförd för-

skrivarutbildning grund och utbildning i systemet vilka erhålls från Hjälpmedelscentrum.  

1. Rutiner för inköp, lagerhållning och inventering 

Har Hjälpmedelsnämnden säkerställt en effektiv verksamhet vad gäller rutiner för inköp, 
lagerhållning och inventering? 

 

Iakttagelser 

Enligt reglementet har Hjälpmedelnämnden bland annat nedanstående uppgifter inom hjälpme-

delsområdet; 



 

6 
 

• Beslutar om vilka hjälpmedel och tjänster som ska tillhandahållas. 

• Svarar för upphandling och inköp av beslutat sortiment. 

• Svarar för lagerhållning.  

Investering och inköp 

Investeringar regleras av den regionsövergripande investeringspolicyn, ursprungligen antagen av 

Regionfullmäktige den 21 november 2007 (§ 94). Syftet med policyn är att skapa en arbetsmodell 

för beredning och beslut avseende investeringar i syfte att möjliggöra väl underbyggda investe-

ringsbeslut.  

Enligt policyn ska varje förvaltning årligen utarbeta en investeringsplan. Denna utgör underlag för 

regionens investeringsplan. Vidare ska varje verksamhet ha en löpande övergripande investe-

ringsplan med fem års framförhållning. Samtliga investeringar ska ha ett komplett, dokumenterat 

beslutsunderlag och genomförda investeringar ska följas upp i samband med den ordinarie verk-

samhetsuppföljningen (normalt delår och år). Investeringsprocessen specificeras ytterligare i de 

regionövergripande styrande dokumenten riktlinjen för investeringar1, samt instruktion för investe-

ring2.   

Hjälpmedelscentrums investeringsprocess startar under våren då enhetscheferna skapar investe-

ringsansökningar på enhetsnivå medan verksamhetscontroller och ekonom skapar investeringsan-

sökningar för tekniska hjälpmedel på förvaltningsnivå. Vilka hjälpmedel som ska prioriteras diskute-

ras enligt intervjuer dels i ledningsgruppen, dels inom Strategiskt kundråd3 för att möjliggöra för 

samtliga parter att lämna sina synpunkter om nya behov eller förändringar i hjälpmedelsområden. 

Investeringsansökningarna skickas sedan till regionens Centrum för ekonomi- och verksamhetsa-

nalys (CEVA) som i sin tur sammanställer investeringarna inför regionstyrelsen som fattar beslut 

om investeringsplan. Efter detta kan upphandlingar av hjälpmedel påbörjas. Avrop och inköp sker 

sedan utifrån investeringsplan, upphandling och behov. Hela processen beskrivs i instruktionen 

Hjälpmedelscentrums investeringsprocess4. 2020 är nämndens investeringsramar totalt 45,3 mnkr. 

2019 var beloppet totalt 40,5 mnkr varav 2,3 mnkr förts över från en outnyttjade del av investe-

ringsbudgeten 2018.  

Enligt intervjuer sker regionens upphandlingar och inköp av hjälpmedel framförallt inom ramen för 

”Sjuklövern” – en samverkan mellan sju regioner5. Regionerna har i sin tur samarbete med sina 

respektive kommuner. Denna modell med gemensam upphandling beskrivs pressa priserna tack 

vare höga volymer och skapa möjlighet för erfarenhetsutbyte mellan aktörerna.  

Om ett behov av investering av hjälpmedel skulle uppstå under innevarande år, som inte omfattas 

av godkänd investeringsanasökan kan en omprioritering av investeringarna ske inom tilldelad inve-

steringsram, enligt instruktionen Hjälpmedelscentrums investeringsprocess. Det anges även att en 

outnyttjad investeringsram kan flyttas över till efterföljande år.  

Processen kring inköp är i stora delar automatiserad i systemet Sesam. Något förenklat kan pro-

cessen beskrivas med att Sesam är programmerat att dagligen gå igenom de orders som lagts in 

föregående dag och jämföra dem med de hjälpmedel som finns återlämnade och i lager. Systemet 

tar sedan fram inköpsförslag utifrån vad som är beställt och hur mycket som finns i lager. Det upp-

ges vid intervjuer handla om beställningar från så många som 30 – 40 leverantörer varje dag. Om 

något avviker från det normala vid inköpsförslaget informerar systemet om det och dessa poster 

granskas då ytterligare av inköpare. Exempel på detta kan vara varor som faller utanför ramavtal 

 
1 Gäller från och med 27 februari 2018 
2 Gäller från och med 28 augusti 2019 
3 Strategiskt kundråd består av sakkunniga personer utsedda av tjänstemannaberedningen och bereder frågor till tjänste-

mannaberedningen vilka i sin tur är beredande organ till hjälpmedelsnämnden. 
4 Gäller från och med 31 maj 2018 
5 Region Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro län.  
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såsom ovanligare hjälpmedel från mindre leverantörer. Utöver detta gör inköpare även dagliga 

stickprovskontroller utifrån inköpsförslaget. 

I samband med delårsrapporter och bokslut upprättas en avstämning av genomförda investeringar 

utifrån investeringsram. Det sker också en form av uppföljning till underlag för framtida planering. 

Inför det årliga budgetarbetet efterfrågas kundernas bedömning av hjälpmedelsbehov två år 

framåt. Svaren bildar sedan underlag till budget och anmälan om investeringsunderlag.  

Lagerhållning 

I Region Västmanland finns ett större centrallager (internlager) för hjälpmedel inom Hjälpmedels-

centrum i Västerås och flera mindre lager i regionens och kommunernas verksamheter (externla-

ger).  

De artiklar som finns inom Hjälpmedelscentrum delas upp i tre grupper; grundsortiment, beställ-

ningsvaror och specialsortiment. Grundsortimentet utgörs av de hjälpmedel som ska finnas i lager 

för att snabbt kunna levereras ut till förskrivare eller patient, exempelvis duschstolar. Beställnings-

varorna utgörs av produkter som inte har samma åtgång eller bedöms behövas lika akut och där-

med kan beställs från leverantör utifrån behov. Specialsortimentet utgörs av hjälpmedel för enstaka 

behov som grundsortimentet inte tillgodoser, till exempel särskilda kroppsformer.  

Vilka produkter som ska ingå i respektive sortiment utgår i huvudsak från investeringsprocessen 

och upphandlingsprocessen där en prioritering av olika hjälpmedel sker. Vidare beskrivs det vid 

intervjuer även vara beroende av verksamhetens erfarenheter kring behov och efterfrågan det 

brukar finnas av olika hjälpmedel.  

Artiklarna delas upp i två andra grupper, individer och icke-individer. Individer är något förenklat 

större hjälpmedel medan icke-individer är mindre billigare hjälpmedel så som tillbehör och reserv-

delar. Individerna tilldelas ett särskilt identitetsnummer med streckkod som fästs på ett nyinköpt 

hjälpmedel. Detta medför att det går att spåra exakt vilket hjälpmedel som finns var samt underlät-

tar åldersbestämning. Individerna finns registrerade i Sesam och där upprättas och lagras även all 

dokumentation kring hjälpmedlet. Om ett hjälpmedel återlämnas eller inkommer för service scan-

nas streckkoden och en åtgärd kan registreras direkt på individen i Sesam. Hjälpmedelscentrum 

har upprättat ett antal instruktioner kring detta, bland annat Instruktion för inventarier och individ-

märkning6. 

I de interna och externa lagren återfinns, utöver de hjälpmedel som ingår i grundsortimentet även 

ett sortiment av återlämnade hjälpmedel. Dessa har efter användning återlämnats till Hjälpmedels-

centrum och rekonditionerats så att de kan användas igen av en ny patient (se även under rubri-

ken 2 Rutiner för leverans, service, reparation och återlämning). Vidare finns också ett så kallat 

”äldresortiment”. Detta utgörs av hjälpmedel som är inköpta via ett tidigare upphandlat avtal och 

som ännu inte passerat sin livslängd och därmed fasats ut. Dessa fortsätter att som en del av 

grundsortimentet. Enligt instruktionen för utfasning av sortiment7, kan utfasningen beslutas utifrån 

två grunder, dels som en naturlig del efter en upphandling av nytt sortiment, dels när sortiment inte 

bedöms vara gynnsamt att återanvända och/eller underhålla. Hjälpmedelscentrum arbetar med en 

18-månadersuppföljning där de hjälpmedel som legat länge på lagret. För dessa sker en bedöm-

ning huruvida de ska utrangeras (gallras ut) eller om insatser för att hjälpmedlet ska förskrivas ska 

vidtas. Denna bedömning sker enligt uppgift från hjälpmedelscentrum av team och enhetschef för 

Logistikenheten. Utrangering sker genom försäljning, bortskänkning till Frälsningsarmén eller kas-

sering. Ett annat exempel på instruktion avseende detta är Instruktion för avskrivningstider för 

hjälpmedelsinventarier8.  

 
6 Gäller från och med 7 april 2020 
7 Gäller från och med 30 januari 2020 
8 Gäller i uppdaterad version från och med 5 mars 2020 
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Under 2019 har ett särskilt arbete med lageroptimering påbörjats, bland annat i syfte att minska 

framtida investeringsbehov. Vid intervjuer beskrivs detta handla om att köpa in artiklar i rätt tid och 

att ha en optimal lagernivå. För att lyckas med detta analyseras lagerlistor löpande och åtgärder 

vidta för att uppnå en optimal lagernivå. För detta arbete har en instruktion för lageroptimering9 

upprättats. Vid tiden för denna granskning har projektet kring lageroptimering pausats till förmån 

för grunduppdraget på grund av den rådande pandemin (Covid 19) men avses enligt de intervju-

ade att ta vid så snart det är möjligt. 

Inventering 

Inventering av hjälpmedel, de så kallade individerna som finns i lager sker årligen samlat under ett 

par dagar i november både på Hjälpmedelscentrums interna lagar samt externa lager hos huvud-

männen. Inventering av icke-individer sker löpande under året där varje artikelgrupp ska inventeras 

minst en gång. För inventeringsarbetet har ett antal instruktioner tagits fram. Exempelvis Instrukt-

ion för inventering av hjälpmedelscentrums lager10. Instruktionen omfattar inventering vid alla inter-

na och externa lager där Hjälpmedelscentrum äger artiklarna. Ytterligare exempel är; Instruktion 

för framtagning av inventeringsunderlag interna lager vilket anger vilket underlag som ska tas fram 

och hur detta sker, samt, Instruktion för inveteringsdifferenser vilken anger hur inventeringsdiffe-

renser för ”icke-individer” bokförs i Sesam. 

För den årliga inventeringen av individer har en särskild inventeringsansvarig tjänsteperson utsetts 

för att hålla ihop inventeringen vid det interna och de externa lagren. Vid de interna lagren utförs 

inventeringen av Hjälpmedelscentrums personal medan respektive huvudman ansvarar för inven-

tering av sina lager. Inventeringsansvarig ser till så underlag för inventeringen i form av aktuella 

listor med förteckning över artiklar i lager från Sesam samt instruktioner för inventering skickas ut 

till parterna inför inventeringsdagarna. Denne tar sedan även emot rapporter från inventeringen. 

Efter genomförd inventering upprättas ett inventeringsintyg vilket är tillgängligt i ledningssystemet. 

Inventeringsintyget tillsammans med rapporter om inventeringsdifferenser lämnas till Hjälpmedels-

centrums verksamhetschef. Underlagen förvaras sedan i pärmar märkt med årtal vid Lagerexpedit-

ionen. 

Den inventeringsansvariga tjänstepersonen håller även ihop inventering av icke-individer under 

året. Denna inventering sker löpande på grund av omfattningen i antalet artiklar som ska invente-

ras.  

Bedömning 

Vi bedömer att revisionsfrågan är: Uppfylld 

Vi grundar vår bedömning på att Hjälpmedelsnämnden, genom Hjälpmedelscentrum har upprättat 

ett flertal dokumenterade rutiner som säkerställer en effektiv verksamhet för inköp, lagerhållning 

och inventering av hjälpmedel. Rutinerna är aktuella, de olika processerna har kartlagts och ses 

över med jämna mellanrum i syfte att ytterligare effektiviseras.  

2. Rutiner för leverans, service, reparation och återlämning 

Har Hjälpmedelsnämnden säkerställt en effektiv verksamhet vad gäller rutiner för leve-
rans till brukare, service och reparation samt återlämning? 

 

Iakttagelser 

Hjälpmedelnämnden svarar, enligt dess reglemente, för distribution, service och reparation av 

hjälpmedel.  

 
9 Gäller från och med den 19 februari 2020 
10 Gäller från och med 19 november 2019 
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Leverans 

Beställning 

Vilka hjälpmedelsområden och exempel på dessa som finns tillgängliga att beställa synliggörs för 

förskrivare och patienter via regionens hemsida. För förskrivare synliggörs det ytterligare i Web-

Sesam. Både förskrivare och patienter kan även ringa Hjälpmedelscentrums kundtjänst eller be-

söka Hjälpmedelscentrum för att ställa frågor. Beställningar av hjälpmedel sker i regel via Web-

Sesam, telefonsamtal till kundtjänst eller besök på Hjälpmedelscentrum. Oavsett vilken kanal en 

beställning om hjälpmedel inkommer via upprättas en order i Sesam. Avseende inkontinenshjälp-

medel sker beställning direkt till distributören OneMeds system och levereras direkt till patient eller 

vårdenhet. En utprovning av hjälpmedel sker i regel med förskrivare. I vissa fall behöver utprovning 

genomföras på Hjälpmedelscentrum som kan bidra med specialistkompetens på hjälpmedlet och 

då medverkar en hjälpmedelskonsulent. I dessa fall anmäler förskrivaren behovet till Hjälpmedels-

centrum. Hjälpmedelskonsulenterna är i regel utbildade arbetsterapeuter fysioterapeuter eller sjuk-

sköterskor som har i uppgift att vara rådgivare kring hjälpmedel, utbilda förskrivare och kunder 

kring hjälpmedel samt vara behjälpliga vid utprovning och anpassning av hjälpmedel.  

Leverans 

Hjälpmedelscentrum tar emot beställningsordern och om det avser en artikel i grundsortimentet 

upprättas en plockorder som sammanställs två gånger om dagen. Varan plockas sedan dagen 

innan planerad leveransdag. Varan levereras i huvudsak till förskrivaren (kunden), exempelvis på 

ett sjukhus eller vårdcentral. Varje kund har ett bestämt antal leveransdagar per vecka. Större och 

skrymmande hjälpmedel, exempelvis sängar, levereras direkt till den plats patienten befinner sig 

på, i regel hemmet eller ett särskilt boende. Hjälpmedelscentrum har upprättat instruktioner för den 

hantering som beskrivs ovan, exempelvis Instruktion för hantering av hämtorder och körorder11 

vilken anger tillvägagångssätt för körordrar och hämtordrar för lager, kundtjänst, transport och 

rekondpersonal på Hjälpmedelscentrum.  

Leveransen sker via Hjälpmedelscentrums transportenhet, vilken även hanterar hämtning av an-

vända hjälpmedel. Transportenhetens leveranser sker med två ”turbilar” som kör leveranser till de 

fasta adresserna (kunderna) och en ”sängbil” som kör de artiklar som ska levereras direkt till pati-

enten. Grundschema för leverans och hämtning, stopp och plocktider etc. anges i instruktionen 

Regelverk för transport, Hjälpmedelscentrum12. Det har även upprättats en särskild instruktion för 

leverans av skrymmande hjälpmedel13. Instruktionen anger tillvägagångssätt vid leverans till eget 

och särskilt boende samt vilken skyddsutrustning som ska användas för att undvika smitta, Exem-

pelvis om leverans sker till patient med sjukdomskänsla. 

Det är även möjligt för förskrivare och patienter eller anhörig att komma till Hjälpmedelscentrum 

och hämta ett beställt hjälpmedel. För detta har instruktionen Leveranssätt hämtas14 upprättats. 

Instruktionen anger att förskrivare eller privatpersoner kan ringa in och ange att de önskar hämta 

ett hjälpmedel eller en del till ett hjälpmedel. Dessa lämnas då ut vid Hjälpmedelscentrum under 

bestämda tider. Kundtjänst lämnar ut måndag-onsdag kl. 8 – 16.30, torsdag 8 – 16.30 och fredag 8 

– 16. Lagret lämnar ut hjälpmedel på morgonen måndag till fredag klockan 7 – 8.  

Det finns även särskilda instruktioner upprättade för leveranser som avviker från ordinarie rutiner. 

Exempelvis Instruktion för leverans till Kriminalvården Salberga-anstalten15. 

  

 
11 Gäller från och med 21 januari 2020 
12 Gäller från och med 15 april 2020 
13 Gäller från och med 6 april 2020 
14 Gäller från och med 27 juni 2014 
15 Gäller från och med 5 april 2019 
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Bild 1 – processkarta över leveransprocessen, Hjälpmedelsverksamhetens processer (#7103) v.2 

 

Specialanpassning 

I de fall en patients behov inte kan tillgodoses av tillgängliga hjälpmedel i leverantörers sortiment 

finns möjlighet att specialanpassa dessa till patienten. Specialanpassning kräver att Hjälpmedels-

centrum på ett säkert sätt genomför arbetet kring produkten för att säkerställa att hjälpmedlet har 

samma säkerhet som kommersiellt tillgängliga produkter. För specialanpassning av hjälpmedel har 

ett antal instruktioner upprättats, exempelvis instruktion för specialanpassning av medicinteknisk 

produkt16, vilken bland annat anger att en skriftlig anvisning om specialanpassning utfärdas av 

förskrivare via blanketten ”Specialanpassad produkt Anvisning” vilken laddas upp i Sesam. För-

skrivaren bör i samband med detta upprätta en preliminär riskanalys för specialanpassningen. 

Ytterligare en upprättas sedan av den som utför/tillverkar specialanpassningen. Vidare anges hur 

specialanpassningen ska märkas, dokumenteras och vilken information som ska lämnas till bruka-

ren.  

Hjälpmedelscentrum har även upprättat ett antal instruktioner kopplat till förflyttning av hjälpmedel 

mellan olika lager i regionen samt mellan olika regioner. Ett exempel på dessa är Instruktion för 

hantering av hjälpmedel vid flytt till och från Västmanland17. 

Service och reparation 

Anmälan om behov av underhåll kommer in till Hjälpmedelscentrum via samtal till kundtjänst eller 

via direkt via WebSesam samt 1177 vårdguiden. Systemet eller kundtjänstmedarbetaren upprättar 

en arbetsorder vilka i systemet sorteras direkt till teknikerna. Den tekniker som tilldelats arbetsor-

dern ska sedan återkomma till den som anmält behov av underhåll inom 24 h. Vid denna kontakt 

bestäms tillfälle för åtgärd. I regel genomförs reparationerna på plats hos patienten för att minska 

tiden patienten är utan hjälpmedlet och undvika onödiga transporter. Ledtiden är att en reparation 

av hjälpmedel ska vara åtgärdat inom en arbetsvecka (5 dagar). Det förekommer dock att hjälp-

medel behöver hämtas för åtgärd, i de fallen försöker Hjälpmedelscentrum att ordna ett lånehjälp-

medel. Det är upp till teknikerna att avgöra vilken åtgärd som är lämpligast utifrån behovet. Mer 

komplicerade åtgärder av exempelvis medicintekniska hjälpmedel genomförd dock i regel på plats 

hos Hjälpmedelscentrum. I dessa fall byts normalt sett hjälpmedlet ut mot ett likvärdigt alternativ.  

Vilken service som Hjälpmedelscentrum ska erbjuda för de hjälpmedel som ägs av en annan part 

regleras i särskilt serviceavtal om medicinsktekniska produkter/hjälpmedel. Avtalet omfattar Hjälp-

medelscentrum och anger vilken teknisk service som hjälpmedelscentrum åtar sig att utföra avse-

ende medicinsktekniska produkter. Avtalet anger bland annat avtalsperiod, priser, fakturerings- och 

betalningsvillkor villkor för reklamationer m.m.  

Hjälpmedelscentrum försöker minska transporterna med hjälpmedelscentrums bilar, varför de för 

de fall när ett hjälpmedel måste hämtas in, försöker planera så att hämtningen sker när turbilen är i 

närheten. Därav sker hämtning i regel i samband med leveransdag av hjälpmedel hos kunderna. 

Det sker även planerade hämtningar av hjälpmedel som bedömts ha behov av avhjälpande under-

håll och anpassning. För denna hantering har en instruktion Transporter kring Avhjälpande under-

håll och anpassning18 upprättats. 

  

 
16 Gäller från och med 11 januari 2020 
17 Gäller från och med 26 juni 2017 
18 Gäller från och med 21 januari 2020 
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Återlämning 

De hjälpmedel som hyrs ut ska återlämnas om de inte används. En patient kan återlämna ett 

hjälpmedel till den vårdcentral där patienten är listad, till sjukhus, särskilda boenden eller direkt till 

Hjälpmedelscentrum. Det är förskrivarens ansvar att informera patienten om att hjälpmedlet är ett 

lån. Hjälpmedelscentrum hämtar in de hjälpmedel som inte längre används i samband med de 

förplanerade turerna för leverans.  

Hjälpmedelscentrum har upprättat en processkarta för rekondprocessen vilken sammanfattas ne-

dan:  

När det återlämnade hjälpmedlet kommer till Hjälpmedelscentrums rekondavdelning identifieras 

hjälpmedlet med hjälp av individnumret och registreras som återlämnat. Rekondmedarbetarna gör 

sedan en bedömning av hjälpmedlets skick och om det kan restaureras för återanvändning eller 

bör skrotas, vilket registreras i systemet. Hjälpmedlet skickas sedan för tvätt och rekonditionering 

och efter detta görs en slutlig bedömning om hjälpmedlet kan återställas och användas igen eller 

om det ska skrotas. Efter denna bedömning slutförs rekonditioneringen eller så skrotas hjälpmed-

let. Bedömning om ett hjälpmedel ska restaureras eller inte görs utifrån ett antal parametrar. Ex-

empelvis får restaurering inte kosta mer än 75 % av inköpsvärdet för ett hjälpmedel. Hjälpmedels-

centrum har upprättat ett antal instruktioner för rekonditionering av hjälpmedel. Exempelvis In-

struktioner för rekondavdelningen19 vilken anger stegen för att skapa en rekondplan samt hur prio-

ritering upprätts i Sesam. Ett annat exempel är rutin för schemaläggning av rekondplaneringsjobb 

vilken ska följas för att schemalägga skapandet av rekondplaringsjobben för individer och icke-

individer på ett korrekt sätt.  

Hjälpmedelscentrum införde våren 2019 en ny rutin för att hantera hjälpmedel som patienter med-

vetet underlåtit att returnera. Om ett hjälpmedel saknas och därmed inte kan återlämnas utreder 

Hjälpmedelscentrums Utredningsgrupp skadestånd tillsammans med regionens jurist om patienten 

är ersättningsskyldig. Dock driver Hjälpmedelscentrum utifrån riktlinjerna inte ersättningskrav mot 

patienter som är under 20 år eller över 85 år, om hjälpmedlets restvärde understiger 4 000 kronor, 

om reparationskostnad på grund av skada understiger 400 kronor eller om orsaken till att hjälp-

medlet saknas är diagnosrelaterad. Ett eventuellt ersättningskrav faktureras patienten och är som 

högst 0,2 basbelopp. Patienten har även eget ansvar att säkerställa så att erhållet hjälpmedel är 

försäkrat, exempelvis genom hemförsäkring. Om stöld föreligger ska en polisanmälan upprättas. 

Sedan våren 2019 till och med maj 2020 har, enligt uppgift från Hjälpmedelscentrum, totalt 120 

anmälningar om ej returnerade hjälpmedel inkommit, vilka efter utredning resulterat i fem debite-

ringar där hjälpmedlet inte återlämnats. Ytterligare cirka sju debiteringar skedde av andra skäl, 

exempelvis skadegörelse och försvunnet hjälpmedel.  

Avvikelser 

När en händelse med ett hjälpmedel inträffar som medfört eller kunde ha medfört vårdskada ska 

en avvikelseanmälan upprättas i WebSesam eller regionens system för avvikelsehantering (Sy-

nergi). Om en avvikelse inkommer via WebSesam kopplas den direkt till individnumret vilket besk-

rivs underlätta hanteringen då Hjälpmedelscentrum vet precis vilket hjälpmedel anmälan avser. 

Detta medför även att eventuella åtgärder kan vidtas, exempelvis att laga en skada på hjälpmedlet. 

Allvarligare avvikelser, så kallade negativa händelser, rapporteras vidare till Läkemedelsverket och 

leverantör för det hjälpmedel som varit inblandat. Ett flertal instruktioner och utbildningsmaterial har 

upprättats för avvikelsehantering. Exempelvis Instruktion för registrering av avvikelse och reklamat-

ion från hjälpmedelscentrum mot kund20. Ett annat exempel är Instruktion för negativ händelse eller 

tillbud med medicinskteknisk produkt21 vilken anger åtgärder, ansvarsfördelning och beskriver 

ärendegången för en utredning av händelsen. Anmälda avvikelser följs upp i verksamheten lö-

pande under året och sammanställs i Hjälpmedelsnämndens årsredovisning. 

 
19 Gäller från 20 september 2019 
20 Gäller från 17 december 2019 
21 Gäller från 7 januari 2019 
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Av årsredovisning 2019 anges att det vidtagits förbättringsåtgärder kopplat till processen för avvi-

kelsehantering för medicinsktekniska hjälpmedel. Detta anges ha medfört att antalet anmälningar 

till leverantörer, Läkemedelsverket samt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ökat. Det har 

även inneburit en ökad medvetenhet hos Hjälpmedelscentrums medarbetare. Totalt har 426 avvi-

kelser registrerats i WebSesam (+3 % sedan 2018). Totalt registrerades 174 avvikelser i Synergi 

2019 (+18 % sedan 2018). 20 av dessa avser avvikelser med inblandade hjälpmedel och Samtliga 

anges ha anmälts till Läkemedelsverket.  

Bedömning 

Vi bedömer att revisionsfrågan är: Uppfylld 

Vi grundar vår bedömning på att Hjälpmedelsnämnden genom Hjälpmedelscentrum har upprättat 

ett flertal dokumenterade rutiner som säkerställer en effektiv leverans till patienter, service och 

reparation samt återlämning av uthyrda hjälpmedel. Rutinerna är aktuella och tillgängliga för alla 

medarbetare vid Hjälpmedelscentrum via regionens intranät.  

3. Rutiner för redovisning 

Finns rutiner och kontroller som säkerställer en tillfredsställande redovisning av hjälp-
medel? 

 

Iakttagelser 

Enligt Hjälpmedelnämndens reglemente har nämnden bland annat nedanstående uppgifter: 

• Upprättar, efter samråd med Region Västmanland och kommunerna i Västmanlands län, 

ett budgetförslag för Hjälpmedelscentrum som föreläggs regionfullmäktige för beslut. 

• Fastlägger prismodell för de hjälpmedel och tjänster som tillhandahålls av Hjälpmedels-

centrum. 

• Rapporterar om ekonomi, prestationer och kvalitet i enlighet med regionstyrelsens anvis-

ningar.  

Kostnaderna för hjälpmedelsverksamheten ska, enligt samverkansavtalet mellan Region Västman-

land och kommunerna i Västmanlands län, belasta respektive part. Kostnadsersättning sker an-

tingen via köp eller hyra. I samverkansavtalet uttrycks även att hyreshjälpmedel samt fast och lös 

egendom som tillhör Hjälpmedelscentrum ägs av regionen. Regionen fakturerar löpande en gång 

per månad. Intäkterna från försäljning och uthyrning ska finansiera Hjälpmedelcentrums verksam-

het. Hjälpmedelsnämnden ska årligen redovisa underlag för beräkning av hjälpmedelskostnaderna 

för respektive part. Detta görs genom kundöverenskommelser med respektive huvudman under 

hösten inför kommande verksamhetsår. Kostnaderna för tjänstepersonstöd, sekreterare och kansli-

funktion till Hjälpmedelsnämnden, som Region Västmanland tillhandahåller, fördelas i förhållande 

till antalet ledamöter i nämnden.  

Hjälpmedelscentrums verksamhetsplan för 2020 – 2021 med budget och internkontrollplan för 

2020 fastställdes av Hjälpmedelsnämnden den 12 december 2019. Övergripande mål och aktivite-

ter i verksamhetsplanen utgår från Region Västmanlands Regionplan och budget 2020 – 2022, 

som fastställdes av regionfullmäktige den 19 november 2019. I Hjälpmedelscentrums verksam-

hetsplan finns fyra målområden; invånare/patient, verksamhet/process, medarbetare samt eko-

nomi. Samtliga områden är kopplade till regionens målområde och resultatmål. Varje område in-

leds med Hjälpmedelnämndens viljeinriktning och har indikatorer, målvärden, nulägesvärden, åt-

gärder, ansvarig och tidsplaner.  
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Verksamhetsplanens mål, budget och ackumulerat resultat följs upp av Hjälpmedelnämnden vid tre 

tillfällen per år, delårsrapport 1, delårsrapport 2 samt årsbokslut, i enlighet med regionstyrelsens 

anvisningar. I intervjuerna framkommer att enhetscheferna följer upp enhetens budget en gång i 

månaden tillsammans med Hjälpmedelscentrums ekonom. Eventuella avvikelser redovisas till 

verksamhetschefen.  

I årsredovisningen för 2019 kommenteras investeringsutgifterna för året i förhållande till föregå-

ende år och budget. Investeringsutgifterna under 2019 uppgick till 39 647 tkr, vilket kan jämföras 

med budget för året som uppgick till 40 512 tkr och 2018 års utfall om 39 061 tkr. Enligt årsredo-

visningen medför ökad rekonditionering av returnerade hjälpmedel lägre investeringsbehov för 

nämnden, vilket är i linje med nämndens verksamhetsplan som bland annat innehåller åtgärder för 

ökad hållbarhet.  

För att följa den dagliga verksamheten har ett flertal nyckeltal tagits fram. Enhetscheferna får dag-

ligen rapporter, i vilka för dem aktuella nyckeltal, såsom exempelvis att reparation av hjälpmedel 

ska ske inom fem arbetsdagar, följs upp. Uppföljningen av styrkort för 2020, som innehåller nyckel-

talen, för januari till april visar på att verksamheten i det stora hela uppfyller uppsatta mål. Enligt de 

intervjuade möjliggör detta arbetssätt till att verksamheten vid behov kan anpassas relativt snabbt, 

till exempel genom att fördela resurser mellan enheterna på ett annat sätt.  

I intervjuerna framkommer att eventuella budgetavvikelser och/eller avvikelser från nyckeltalen 

analyseras och resulterar i aktiviteter i antingen en åtgärdsplan eller i kommande verksamhetsplan. 

Anledningar till avvikelser kan, enligt de intervjuade vara, exempelvis sjukfrånvaro, bemannings-

problem och förändring av patienters behov. 

Hjälpmedelscentrums nuvarande prismodells principer skapades, enligt uppgift från de intervjuade, 

inför övergången till intäktsfinansiering 2000. Modellen reviderades inför 2006 med en bättre korre-

lation mellan kostnader och intäkter och senast 2013 reviderades påslagen för förändringarsartik-

lar. Hjälpmedelsnämnden tar årligen i samband med beslut om kommande års budget också be-

slut om eventuella prisökningar eller prissänkningar. Prisökningarna baseras dels på beräkningar 

inför kommande års intäkter och kostnader, dels på anvisningar från regionen om möjlighet till 

prishöjning. Vad gäller priser för tjänster har nämnden fattat beslut om årlig uppräkning. Nämnden 

kan också ta beslut om nya prisgrupper, vilket till exempel skedde i samband med införande av 

nytt sortiment av nya medicinska behandlingshjälpmedel. 

Enligt Hjälpmedelnämndens årsredovisning för 2019 har en förstudie för att identifiera eventuella 

behov av förändring av nuvarande prismodell genomförts. Förstudien resulterade i att en analys av 

att införa långtidshyra för sängar som hyrs under lång tid med begränsat rekonditioneringsbehov 

kommer att göras under 2020. Även strategiskt kundråd har, enligt minnesanteckningar från den 6 

september 2019, diskuterat behovet av en eventuell förändring av prismodellen, men konstaterade 

att inget sådant behov förelåg. Däremot fanns, liksom förstudien bekräftar, ett intresse för pris för 

långtidshyra av hjälpmedel. 

Hjälpmedelscentrum har ett flertal instruktioner och utbildningsmaterial som beskriver hur vissa 

moment ska genomföras. Instruktionen för avstämning av förrådssystemet Sesam och bokföringen 

i Agresso22, samt utbildningsmaterial kring fakturering och bokföring23, är två exempel. Enligt in-

struktionen ska kontroll och avstämning ske månadsvis, vilket även bekräftas i intervjuerna. Större 

differenser ska analyseras och åtgärdas. En jämförelse mellan underlag från Sesam och Agresso 

för inventarier respektive icke-individer24 för april 2020 visar inte på några större differenser. 

  

 
22 Gäller från och med 28 april 2020 
23 Daterad 22 november 2018 
24 Dokumenten Analys inventarier 200501 och Analys icke-individer 200501 respektive Avstämning av inventarier april 2020 
och Avstämning av lager april 2020 
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Bedömning 

Vi bedömer att revisionsfrågan är: Uppfylld 

I granskningen framkommer att Hjälpmedelsnämnden har ett flertal rutiner och kontroller, bland 

annat nyckeltal och avstämning mellan Sesam och Agresso, som säkerställer en tillfredsställande 

redovisning av hjälpmedel. Budget, verksamhetsplan och nyckeltal följs upp löpande av Hjälpme-

delcentrums tjänstepersoner samt av nämnden vid tre tillfällen per år.  

4. Samverkan med Västmanlands läns kommuner 

Finns det styrning som reglerar hur samverkan gentemot Västmanlands läns kommuner 
ska ske? 

 

Iakttagelser 

Enligt Hjälpmedelnämndens reglemente ska följande uppgifter inom hjälpmedelsområdet föreläg-

gas Region Västmanland och kommunerna i Västmanlands län för beslut: 

• mål, riktlinjer och policy för hjälpmedelsförsörjningen, 

• förslag till avgifter och egenansvar, samt 

• förslag till finansieringsprinciper och kostnadsfördelningssystem. 

Nämnden ansvarar även för att, efter samråd med Region Västmanland och kommunerna i Väst-

manlands län, upprätta budgetförslag för Hjälpmedelcentrum som ska föreläggas regionfullmäktige 

för beslut. För mer information och Hjälpmedelscentrums budget se ovan under rubriken 3. Rutiner 

för redovisning.  

Enligt reglementet ska nämnden varje år i en årsberättelse redovisa sin verksamhet. Årsberättel-

sen ska vidare tillställas respektive fullmäktige i Region Västmanland och kommunerna i Västman-

lands län under första kvartalet efter verksamhetsåret. Detta fastslås även i samverkansavtalet 

som ger Region Västmanland och kommunerna i Västmanlands län rätt till löpande insyn i nämn-

dens förvaltning och redovisning. Den senaste upprättade årsberättelsen avser 2019 och godkän-

des av nämnden den 28 februari 2020. Vid samma tillfälle beslutade nämnden även att överlämna 

årsberättelsen till huvudmännen. Årsberättelsen innehåller bland annat information om beslut och 

ärenden som nämnden har behandlat under året.  

Nämnden ska vidare lämna de rapporter om ekonomi, prestationer och kvalitet som lämnas till 

regionen även till kommunerna i Västmanlands län, vilket bekräftas både i genomförda intervjuer 

och av protokoll från Hjälpmedelnämndens sammanträden (exempelvis beslutade nämnden att till 

huvudnämnden överlämna delårsrapport 1 2019 den 17 maj 2019, delårsrapport 2 2019 den 27 

september 2019, verksamhetsplan 2020 den 12 december 2019 samt årsredovisning 2019 den 28 

februari 2020).  

En informationsskyldighet föreligger mellan Region Västmanland och kommunerna i Västmanlands 

län. Enligt samverkansavtalet har parterna ett ömsesidigt ansvar att informera varandra om plane-

rade förändringar som påverkar verksamheten inom hjälpmedelsområdet.  

Frågor som Hjälpmedelnämnden ska besluta om bereds i Strategiska kundrådet, som därefter 

åtföljs av Tjänstemannaberedningen. Rådet består av verksamhetsföreträdare som är utsedda av 

länets socialchefer och chefer inom regionen. Genom det strategiska kundrådet och tjänsteman-

naberedningen har huvudmännen inflytande på såväl regelverk som övergripande verksamhets-

frågor. Av minnesanteckningar framgår exempelvis att rådet har fått information om delårsrapport 2 
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2019 vid mötet den 6 september 2019 samt om arbetet med att upprätta verksamhetsplan för 2020 

den 25 oktober 2019. 

Tjänstemannaberedningen förbereder frågor som rör Hjälpmedelcentrums verksamhet. Bered-

ningen består av länets socialchefer och chefer från regionens enheter för primärvård, psykiatri 

och habiliteringsverksamhet, Västmanlands sjukhus samt Vårdval. De frågor som beredningen 

behandlar är beredda av det strategiska kundrådet.  

Dessutom finns även samverkansorgan Partssammansatta arbetsgrupper (tillsätts vid behov av 

djupare utredningar kring specifika frågor), Hjälpmedelsrådet (forum för samverkan med funktions-

hindersorganisationerna i Västmanland) och Förskrivarrådet (dialogforum med länets förskrivare).  

Minnesanteckningar från Strategiska kundrådet, Tjänstemannaberedningen och Hjälpmedelsrådet 

anmäls till Hjälpmedelsnämnden (se exempelvis protokoll från nämnden den 12 december 2019).  

Enligt de intervjuade fungerar samverkan mellan Hjälpmedelscentrum och huvudmännen samt i de 

olika råden/beredningarna bra. De präglas av öppenhet och transparens och enligt respondenter-

na eftersträvas konsensus i aktuella frågor innan de behandlas av nästa instans. 

Bedömning 

Vi bedömer att revisionsfrågan är: Uppfylld 

Vår granskning har visat att det finns styrning som reglerar hur samverkan gentemot Västman-

lands läns kommuner ska ske. Både Hjälpmedelsnämndens reglemente och samverkansavtalet 

reglerar hur samverkan ska ske och vår granskning visar på att samverkan sker i enlighet med 

detta. 
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Revisionell bedömning 
Syftet med denna granskning är att bedöma om Hjälpmedelsnämnden säkerställer att styrningen 

och den interna kontrollen är tillräcklig vad gäller inköp, lagerhållning och service av hjälpmedel.  

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att Hjälpmedelsnämnden i allt 

väsentligt säkerställt att styrningen och den interna kontrollen är tillräcklig vad gäller inköp, lager-

hållning och service av hjälpmedel.  

Vi konstaterar att Hjälpmedelsnämnden, genom Hjälpmedelscentrum, har upprättat ett flertal do-

kumenterade rutiner som säkerställer en effektiv verksamhet för inköp, lagerhållning, inventering, 

leverans till patienter, service och reparation, återlämning av uthyrda hjälpmedel samt redovisning. 

Rutinerna är aktuella och enligt uppgift från de intervjuade tillgängliga för alla medarbetare vid 

Hjälpmedelscentrum via regionens intranät. Granskningen har vidare visat att det finns styrning 

som reglerar hur samverkan gentemot Västmanlands läns kommuner ska ske.  

Bedömningen har gjorts utifrån de revisionsfrågor som presenteras på kommande sida. 
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Bedömningar utifrån revisions-
frågor 
Revisionsfråga Kommentar  

1 Har Hjälpmedelsnämnden sä-

kerställt en effektiv verksamhet 

vad gäller rutiner för inköp, inven-

tering och lagerhållning?  

Uppfylld 

Hjälpmedelsnämnden har, genom 

Hjälpmedelscentrum, upprättat ett fler-

tal dokumenterade rutiner som säker-

ställer en effektiv verksamhet för inköp, 

lagerhållning och inventering av hjälp-

medel. Rutinerna är aktuella, de olika 

processerna har kartlagts och ses över 

med jämna mellanrum i syfte att ytterli-

gare effektiviseras. 

 

2 Har Hjälpmedelsnämnden sä-

kerställt en effektiv verksamhet 

vad gäller rutiner för leverans till 

brukare, service och reparation 

samt återlämning?  

Uppfylld 

Hjälpmedelsnämnden har, genom 

Hjälpmedelscentrum, har upprättat ett 

flertal dokumenterade rutiner som sä-

kerställer en effektiv leverans till patien-

ter, service och reparation samt åter-

lämning av uthyrda hjälpmedel. Ruti-

nerna är aktuella och tillgängliga för 

alla medarbetare vid Hjälpmedelscent-

rum via regionens intranät. 

 

3 Finns rutiner och kontroller som 

säkerställer en tillfredsställande 

redovisning av hjälpmedel? 

Uppfylld 

Hjälpmedelsnämnden har ett flertal 

rutiner och kontroller som säkerställer 

en tillfredsställande redovisning av 

hjälpmedel. Budget, verksamhetsplan 

och nyckeltal följs upp löpande av 

Hjälpmedelcentrums tjänstepersoner 

samt av nämnden vid tre tillfällen per 

år. 

 

4 Finns det styrning som reglerar 
hur samverkan gentemot Väst-
manlands kommuner ska ske? 

Uppfylld 

Det finns styrning som reglerar hur 

samverkan gentemot Västmanlands 

läns kommuner ska ske. Både Hjälp-

medelsnämndens reglemente och 

samverkansavtalet reglerar hur sam-

verkan ska ske och vår granskning 

visar på att samverkan sker i enlighet 

med detta. 
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Bilaga – förteckning erhållet 
material 
Övergripande dokument 

• Delegationsordning Gemensam Hjälpmedelsnämnd 

• Hjälpmedelshandbok – styrning av hjälpmedelsverksamheten 

• Internkontrollplan 2020 Gemensam Hjälpmedelsnämnd 

• Policy investering  

• Reglemente för gemensam Hjälpmedelsnämnd 

• Riktlinje investeringar 

• Riktlinjer för hjälpmedel i skola och förskola i Västmanland 

• Samverkansavtal Gemensam Hjälpmedelsnämnd 

• Serviceavtal Hjälpmedelscentrum (mall) 

• Styrkort 2020 

• Årsplanering 2020, Hjälpmedelscentrum 

• Överenskommelse Skolhjälpmedel Västmanlands län 

Instruktioner/utbildningsmaterial 

• 11363 WebSesam instruktion registrering reparation 

• Anmälan om negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter 36998-2 

• Arbetsgång Specialanpassningar 20521-1 

• Artiklar och lagersaldo 8646-2 

• Avskrivningstider hjälpmedelsinventarier 8334-7 

• Avstämning av förrådssystem Sesam och bokföringen i Agresso 560-4 

• Avstämning av förrådssystemet Sesam och bokföringen i Agresso 560-3.2 

• Avvikelsehantering i sesam2 29496 

• Avvikelsehantering i WebSesam 28022 

• Blankett medicinsktekniska avvikelser 12660-4 

• Checklista Sortimentsarbete 46331-2 

• Dagjour uppdrag och planering 46741-2 

• Debitering av tid och material Sesam 8648-2 

• Debitering merkostnad Sesam 29709-3 

• Framtagning av inventeringsunderlag externa lager 21006-3 

• Framtagning av inventeringsunderlag interna lager 9412-4 

• Hantering av hjälpmedel vid flytt till och från Västmanland 643-3 

• Hantering av hämtorder och körorder 26583-13 
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• Hantering av kundägda ind. Serviceavtal Sesam 9680-6 

• Hantering av sålda hjälpmedel som kommer tillbaka till Hjälpmedelscentrum 41701-5 

• Hantering inkomna avvikelser 29327-6 

• Hjälpmedelscentrum investeringsprocess 43260-1 

• Hjälpmedelsverksamhetens processer (7103 v.2 

• Individöversikt och individ kort Sesam 11969-1 

• Införande av medicinska behandlingshjälpmedel 44429-1 

• Inkommande läkemedel till Hjälpmedelscentrum 25480-4 

• Inventarier och individmärkning 33114-3 

• Inventering 556-4 

• Inventering kundtjänstlager 10801-7 

• Inventeringsdifferenser (information) 

• Investeringar 30488-3 

• Kassation av hjälpmedel 41275-2 

• Komponenthantering 8654-2 

• Lageroptimering 849-2 

• Lagerpåfyllnad externa säkerhetslager 50489 

• Leverans av skrymmande hjälpmedel  

• Leverans till kriminalvården Salberga 

• Leveranssätt hämtas 12731-1 

• Lägga in leveransadress och telefonnummer i Sesam 2 12167-4 

• Negativ händelse eller tillbud med medicintekniskt hjälpmedel 13972-4 

• Regelverk för transport, Hjälpmedelscentrum 50003-4 

• Registrering av avvikelse och reklamation 29545-7 

• Rekondplanering 13025-3 

• Schemaläggning av rekondplaneringsjobb 33730-2 

• Sesaminstruktion Inventering 22384-1 

• Sesaminstruktion retur och skrotning 9138-2 

• Sortimentsarbete 12659-2 

• Specialanpassning av medicinskteknisk produkt 644-3 

• Tjänster Sesam 8666-2 

• Transporter kring avhjälpande underhåll 12818-3 

• Utbildningsmaterial Fakturering – Bokföring 

• Utbildningsmaterial rekonditionering 8671-2 

• Utfasning av sortiment 46328-2 

• Utfasning av sortiment 46328-2 
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Övrigt 

• Analys icke-individer 200501 

• Analys inventarier 200501 

• Avstämning av inventarier april 2020 

• Avstämning av lager april 2020 

• Bokföringshändelser Ala carte 2020 

• Brev kundöverenskommelse Hjälpmedelskonsumtion 2020 – Västerås 

• Faktureringsuppföljning kundöverenskommelser inför 2020 

• Förstudierapport – Återanvändning av försålda hjälpmedel 

• Inköpsredovisning inventarier 2020 

• Inventeringsintyg 2019 

• Investeringsutfall 2020 

• Lagervärdering 2020 

• Lagervärdesjournal 200501 

• Månadsrapportering Logistik 2020 

• Månadsrapportering Teknisk Service 2020 

• Presentation operativ styrning logistik 

• Presentationsmaterial Lageroptimering 

• Presentationsmaterial återtag försäljningsartiklar 

• Prismodelluppföljning 2020 

• Prissättningsmodell 

• Process Säkerställa leveranser 

• Rekondprocessen 

• Sammanställning internhandel HSF 2020 

• Verksamhetsuppföljning 2020 och 2019 

Utöver ovanstående har även styrande och uppföljande dokumentation så som verksamhetsplan, 

budget, delårsrapporter, årsrapporter och protokoll granskats.  
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Tobias Bjöörn 
Uppdragsledare 

 Magdalena Bergfors 
Projektledare 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Västmanland enligt de villkor och 

under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 3 april 2020. PwC ansvarar inte utan 

särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rap-

port. 
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