
 

 
KALLELSE  
Datum 
2020-11-06 

 
 

Sammanträdande organ Kommunstyrelsen 
Tid Måndagen den 16 november 2020, kl. 16.00 
Plats Hellqvistsalen, kommunhuset  
  

Förslag till justerare: Claes Wolinder 
Förslag till ersättare för justerare: Stellan Lund 
Förslag till tid och plats för justering: Tisdagen den 17 november 2020, klockan 16.00 

på kansliet 
 

Nr Informationsärenden Dnr 
   
1 - Regional Utvecklings Strategi (RUS), strateg Stefan 

Lejerdahl 
- Uppföljning serviceenheten, servicechef Felipe Riviera 
- Process gällande hastighetsbegränsningar, teknisk chef Rune 

Larsen  
- Ekonomi, kommundirektör Claes-Urban Boström 

 

KS 2020/ 
 
KS 2020/95 
KS 2020/404 

Nr Ärenden till kommunfullmäktige Dnr 
   
2 Svar på medborgarförslag - Inomhusbanor för boule KS 2020/304 
3 Svar på motion - Nybyggnation av flerbostadshus i Valskog KS 2019/401 
4 Svar på motion - Ofrivillig ensamhet bland äldre  KS 2020/318 
5 Svar på motion - Iordningställ parkeringsplatser vid Björliden, 

Valskog 
KS 2020/292 

6 Svar på motion – Tillagningskök Björskogsskolan KS 2017/41 
7 Trafikstrategi 2021-2035 Kungsör kommun  KS 2020/409 
8 Delårsrapport överförmyndarnämnden KS 2020/ 
9 Reglemente gemensam hjälpmedelsnämnd  KS 2019/62 
10 Kommunfullmäktiges mål 2021 KS 2020/90 
11 Nedläggning/omvandling av styrgrupper KS 20XX/div 
12 Budget 2021 överförmyndarnämnden KS 2020/374 
13 Budget 2021 plan 22/23 – Kungsörs kommun  KS 2020/90 
14 Taxor 2021 – Kungsörs kommun KS 2020/204, 

KS 2020/235 
15 Skattesats 2021 - Kungsör kommun KS 2020/90 
16 Taxor 2021 - Västra Mälardalens Myndighetsförbund KS 2020/356 
17 Reviderad förbundsordning Västra Mälardalens Kommunalförbund KS 2020/400 
18 Taxa 2021 - Mälardalens Brand- och Räddningsförbund KS 2020/389 

  



 

 
KALLELSE  
Datum 
2020-11-06 

 
   
   
Nr Ärenden till kommunstyrelsen Dnr 
   
19 Upptagning av Sjögullsramar KS 2020/408 
20 Kungsörs Ridklubb önskar utbyggnad av ny ridsportsanläggning vid 

Klämsbo 
KS 2020/191 

21 Antagande av ändrad detaljplan – Almen 5 KS 2019/281 
22 Återrapportera - Åtgärdspaket till föreningslivet KS 2020/132 
23 Ansökan om verksamhetsstöd för 2021- Arkiv Västmanland KS 2020/375 
24 Slutrapport – nyckelfri hemtjänst KS 2020/394 
25 Rapport - Utökad kameraövervakning KS 2018/36 
26 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt  - Uppföljning av BUN 

internkontrollplan per den 31 augusti 2020 
KS 2020/74 
 

27 Centrumprojektet, uppföljning KS 2020/403 
28 Svar på revisionsrapport – Delårsbokslut Kungsörs kommun KS 2020/350 
Nr Anmälningsärenden Dnr 
   
29 Meddelande delegationsbeslut  
30 Meddelanden  
   
   
   
   
   
   
 Mikael Peterson  
 Ordförande  
   

 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2020-11-16   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Svar på medborgarförslag – Inomhusbanor 
för boule i Kungsör (KS 2020/304) 

Ulla Matti föreslår i ett medborgaförslag att  
- sex inomhusbanor för boule ordnas centralt i Kungsör 
- kommunen ska stå för driften av banorna  
- alla ska kunna boka in sig på banorna. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har i sitt svar ställt sig positiva till 
att förslaget om inomhusbanor tas med bland andra förslag i det 
påbörjade visionsarbetet kring hamnområdet. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Ulla Matti 
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-10-12 § 140 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-19 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att förslaget att ordna inomhusbanor 

för boule läggs med som ett förslag i arbetet med visionen 
gällande hamnområdet. Med detta anses medborgarförslaget för 
besvarat. 



 

 
SVAR PÅ 
MEDBORGARFÖRSLAG 

Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2020-10-19 KS 2020/304 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Mikael Nilsson  
Kultur- och fritidschef  

 

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 – Inomhusbanor för 
boule. 
Ulla Matti föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska anlägga 
inomhusbanor för boule. I dag är det många äldre som använder utomhusbanorna 
under vår och sommar, både SPF och PRO. Detta är Ullas förslag till aktiviteter 
för att utveckla hamnområdet 
 
 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 
Att när medborgarna har fått tagit del och tyckt till om visionen gällande 
utvecklingen av hamnområdet, så lägger vi till Ullas förslag bland övriga förslag 
för utredning och beslut. Med detta anses medborgarförslaget besvarat. 
 
 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström                Mikael Nilsson 
Kommundirektör                 Kultur- och fritidschef 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 140 
Medborgarförslag – Inomhusbanor för boule 
i Kungsör (KS 2020/304) 

Ulla Matti föreslår i ett medborgaförslag att  
- sex inomhusbanor för boule ordnas centralt i Kungsör 
- kommunen ska stå för driften av banorna  
- alla ska kunna boka in sig på banorna. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Ulla Matti 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-
styrelsen för beredning. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 2020-11-16   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Svar på motion – Nybyggnation av 
flerbostadshus i Valskog (KS 2019/401) 

Hans Carlsson och Stellan Lund, båda (M), föreslår i en motion att 
kommunen planerar och uppför flerbostadshus i Valskog av sam-
ma dignitet som de senaste kommunala byggnationerna i Kungsör. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Ärendet sändes till Kungsör Fastighets AB för 
yttrande och de menar att efterfrågan på hyreslägenheter i Valskog 
inte i dagsläget motiverar nybyggnation av flerbostadshus. De 
föreslår därför ett avslag på motionen.  
 
Kommunstyrelsens presidium diskuterade frågan och ställde sig 
bakom förslaget till beslut om avslag, men kommunstyrelsen 
bordlade sedan frågan i avvaktan på möte med representanter för 
Värna Valskog efter sommaren. Kommunstyrelsens förvaltning 
ställer sig idag positiva till att även andra aktörer än kommunens 
fastighetsbolag ges möjlighet att bygga flerbostadshus i Valskog, 
och arbetar för att möjliggöra detta. Men detta anses motionen för 
besvarad.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Hans Carlsson (M) och Stellan Lund (M) 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-25 § 196 
• Yttrande från Kungsör Fastighets AB 2020-04-20 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-25 § 69 
• Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2020-10-29 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige anser motionen för besvarad.  

 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2020-10-29 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 flerbostadshus i Valskog  
Hans Karlsson (m) och Stellan Lund (m) har i motion, som behandlades av 
kommunfullmäktige i november 2019 och som då skickades till 
kommunstyrelsen för beredning, yrkat på att kommunen planerar och uppför 
flerbostadshus i Valskog. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit del av det kommunala fastighetsbolagets 
(KFAB) yttrande som anser att de inte kan/vill ta på sig byggnation då de har 
svårt att hyra ut de lägenheter de redan har i Valskog. 
 
Från kommunstyrelseförvaltningens sida ser vi gärna andra aktörer som bygger 
flerbostadshus i Kungsörs kommun totalt sett och så gärna även i Valskog. Vi 
tror att det är bra om fler aktörer är aktiva i Kungsörs kommun av flera skäl. 
 
Vi arbetar redan idag för att ytor för bostadsändamål skapas i Valskog för både 
flerbostadshus och andra bostäder så om vi kan få andra aktörer att bygga än 
KFAB så har vi uppnått intentionerna i motionen. 
 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige motionen därmed ska anses 
besvarad 
 
 
Claes-Urban Boström    
Kommundirektör  
 
 
    
 
 
 





Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2020-05-25  7 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 69 
Motion – Nybyggnation av flerbostadshus i 
Valskog (KS 2019/401) 

Hans Carlsson och Stellan Lund, båda (M), föreslår i en motion att 
kommunen planerar och uppför flerbostadshus i Valskog av sam-
ma dignitet som de senaste kommunala byggnationerna i Kungsör. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Ärendet sändes till Kungsör Fastighets AB för 
yttrande och de menar att efterfrågan på hyreslägenheter i Valskog 
inte i dagsläget motiverar nybyggnation av flerbostadshus. De 
föreslår därför ett avslag på motionen.  
 
Kommunstyrelsens presidium har diskuterat frågan och ställer sig 
bakom förslaget till beslut om avslag.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Hans Carlsson (M) och Stellan Lund (M) 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-25 § 196 
• Yttrande från Kungsör Fastighets AB 2020-04-20 

 
Beslut Kommunstyrelsen bordlägger frågan i avvaktan på möte med 

representanter för Värna Valskog efter sommaren. 
 





Kungsörs kommun  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten,  

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Svar på motion –Ofrivillig ensamhet bland 
äldre  
(KS 2020/318) 

Gunilla Wolinder (L) föreslår i en motion att 
- frågan gällande ”ofrivillig ensamhet” ses över 
- en genomgång görs av Frivilligservice 
- samarbetet med kommunens föreningar genomlyses 
- antalet mötesplatser för äldres ses över 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
Socialnämnden fick motionen för yttrande. De har i sitt svar bland 
annat beskrivit arbetet som pågår enligt äldreomsorgsplanen 2019 
– 2035. I planen lyfts förebyggande och rehabiliterande arbete som 
prioriterat. Yttrandet går att läsa i sin helhet i socialförvaltningens 
tjänsteskrivelse. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Gunilla Wolinder 
• Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-09-14 § 134 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-12 
• Socialnämndens protokoll 2020-10-20 § 86 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag 
 
 Kommunfullmäktige antar socialnämndens yttrande som sitt eget 

och förklarar motionen för besvarad. 
 

 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (3) 

Datum Vår beteckning 
2020-10-12 SN 2020/162 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Socialförvaltningen  
 Socialnämnden 
Vår handläggare  
Socialchef Lena Dibbern  
  

 
 
 

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 remiss av motion – Ofrivillig ensamhet 
bland äldre, gör vi tillräckligt för att motverka 
detta? 
Liberalerna har via Gunilla Wolinder lämnat en motion om ofrivillig ensamhet 
bland äldre. 
 
Av motionen framgår att det sedan länge är känt att ofrivillig ensamhet bland 
äldre kan leda till såväl psykisk som fysisk ohälsa.  
 
”Med anledning av ovanstående fråga yrkar Liberalerna i Kungsör på  
att  frågan gällande ”ofrivillig ensamhet” ses över 
att  en genomgång av Frivilligservice arbete görs 
att  samarbetet med kommunens föreningar genomlyses 
att  antalet Mötesplatser för äldre tittas över” 
 
Socialnämnden har beretts möjligheten att yttra sig i frågan och får härmed med-
dela följande. 
 
Under 2019 beslutade socialnämnd och kommunfullmäktige om ”Äldreomsorgs-
plan 2019–2035 Kungsörs kommun - inklusive viljeinriktning för välfärdsteknik”. 
Av planen framgår att den prioriterade frågan är att satsa på förebyggande och 
rehabiliterande inriktning inom äldreomsorgen.  
 
Utdrag ur planen 
”Förebyggande insatser och socialt stöd – för personer med lågt behov av stöd 
Ett aktivt och hälsosamt åldrande består enligt Folkhälsomyndigheten av fyra 
hörnpelare: social gemenskap och stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda 
matvanor. Därför ska förebyggande insatser prioriteras och mötesplatser utveck-
las och erbjuda socialt stöd, fysisk aktivitet och gemensamma måltider. En sats-
ning på utbyggnad av mötesplatser och en ev. utbyggnad av en frivilligcentral 
kompletterar äldreomsorgens insatser och bidrar till god livskvalitet och en me-
ningsfull tillvaro för Kungsörs äldre. Fritidsaktiviteter för äldre kan byggas upp 
till exempel genom ett samarbete med kommunens Fritidsavdelning. För att möta 
målgrupper med oro, ångest, psykisk ohälsa och/eller överkonsumtion av alkohol 
behövs samverkan med öppenvården utvecklas för att erbjuda samtalsstöd.” 
 



   
  Sida 2 (3) 
 Datum Vår beteckning 
 2020-10-12 SN 2020/162 
 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 

Vidare har socialnämnden beslutat att förvaltningen varje år ska göra en genom-
lysning av verksamheten utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Under 2019 gjordes 
en genomlysning av deltagandet på kommunens båda mötesplatser Misteln och 
Tallåsgården, ”Genomlysning av mötesplatser utifrån ett genusperspektiv – 
äldreomsorgen”, vars mål var attraktiva mötesplatser som lockar till ökat 
deltagandet på mötesplatserna. Genomlysningen inkluderade en genomlysning av 
frivilligservice syfte och aktiviteter. 

 
”Gemenskap i Kungsör arbetar för att bevara och utveckla seniorers hälsa, livs-
kvalitet och trygghet. Social samvaro och ett kulturellt givande utbyte är en viktig 
del i arbetet, därför planeras varje vår och höst ett program med olika aktiviteter 
för alla. Aktivitetssamordnaren planerar programmet tillsammans med frivilliga 
och planerar vilka av dem som ska arbeta vid de olika evenemangen.  
 
Frivilligservice är ideellt arbetande pensionärer som hjälper äldre som behöver 
assistans. Gruppen består av ett 30-tal pensionärer som själva anmäler sitt in-
tresse för deltagande på olika aktiviteter. Frivilligservice – vi är till för dig som 
behöver någon som följer med till doktorn, frisören, affären eller ut på promena-
der – eller du kanske vill ha någon att fika med.” 
 
Uppdraget redovisades i socialnämnden som beslutade att  
 
”Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att  
- se över vilka aktiviteter som kan tas med till nästa planering med tydliga bud-

getramar avsatta för verksamheten utifrån framtagna förslag på aktiviteter 
som kan bidra till ökat jämställt deltagande 

- säkerställa statistik genom att mötesplatserna kontinuerligt rapporterar antal 
gäster med könsuppdelning, för att hela tiden arbeta för ett jämställt delta-
gande 

- ta fram en kommunikationsplan om hur aktiviteterna ska kommuniceras och 
vilka kanaler som ska användas för att nå ut med information om mötesplat-
serna och deras aktiviteter till fler seniorer” 

 
Till följd av att Coronapandemin drabbade Sverige har mötesplatserna varit stäng-
da under större delen av 2020. Socialnämnden har meddelats att arbetet med att 
utveckla mötesplatserna skall upptas så snart mötesplatserna kan öppnas igen. 
 
Kommundirektören har tillsammans med socialchefen fått i uppdrag att arbeta 
fram en plan för att ca 40 Trygghetsbostäder färdigställs de kommande åren. 
Planen är att i ett första skede komplettera med fler bostäder i Mistelnområdet och 
i området kring Tallåsgården. Mötesplatserna ska vara öppna för alla så de kring-
boende, där många är seniorer bor, också får tillgång till mötesplatser.  
 



   
  Sida 3 (3) 
 Datum Vår beteckning 
 2020-10-12 SN 2020/162 
 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 

Socialnämnden prioriterar frågan social gemenskap och stöd, meningsfullhet, fy-
sisk aktivitet och goda matvanor för äldre i syfte att varje dag ska vara en bra dag 
för de äldre i Kungsör. Socialförvaltningen arbetar med ett flertal aktiviteter för att 
utveckla mötesplatserna och motverka ofrivillig ensamhet bland de äldre. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag till yttrande som sitt eget. 
 
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning till social-
nämndens yttrande. 
 
 
 
Lena Dibbern 
Socialchef  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen (inkl. tjänsteskrivelse), akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 86 
Yttrande över motion – Ofrivillig ensamhet 
bland äldre (SN 2020/162) 
Kommunstyrelsen har remitterat en motion till socialnämnden för 
yttrande. Motionen är skriven av Gunilla Wolinder (L) och handlar 
om ofrivillig ensamhet bland äldre. Hon yrkar på att 
- frågan om ”ofrivillig ensamhet” ses över 
- en genomgång görs av Frivilligservice arbete 
- samarbetet med kommunens föreningar genomlyses 
- antalet mötesplatser för äldre ses över 
 
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Av det 
framgår bl.a. att socialnämnden prioriterar frågan social gemen-
skap och stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor 
för äldre i syfte att varje dag ska vara en bra dag för de äldre i 
Kungsör. Socialförvaltningen arbetar med ett flertal aktiviteter för 
att utveckla mötesplatserna och motverka ofrivillig ensamhet bland 
de äldre. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Gunilla Wolinder (L) 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-12 

 
Beslut Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag till yttrande som 

sitt eget. 
 

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 
till socialnämndens yttrande. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, KS sekreterare 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 134 
Motion –Ofrivillig ensamhet bland äldre  
(KS 2020/318) 

Gunilla Wolinder (L) föreslår i en motion att 
- frågan gällande ”ofrivillig ensamhet” ses över 
- en genomgång görs av Frivilligservice 
- samarbetet med kommunens föreningar genomlyses 
- antalet mötesplatser för äldres ses över 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Gunilla Wolinder 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 



 
 

 

MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

”Ofrivillig ensamhet bland äldre, gör vi 
tillräckligt för att motverka detta?” 
Sedan länge vet vi att ofrivillig ensamhet bland äldre kan leda till såväl  psykisk som fysisk ohälsa. 
Ensamhet botas inte med psykofarmaka utan med sociala nätverk Så vill vi ha det i Kungsörs 
kommun. Frågan är nu om vi gör tillräckligt för att motverka detta!? Detta gäller inte bara under 
Corona epidemin utan även annars. 

 

I Kungsör har vi en hårt arbetande hemtjänst, Frivilligservice och många aktiva föreningar. Räcker 
detta för att  ”fånga upp” våra äldre? 

 

Med anledning av ovanstående fråga yrkar Liberalerna i Kungsör på  

att frågan gällande ”ofrivillig ensamhet” ses över 

att en genomgång av Frivilligservice arbete görs 

att samarbetet med kommunens föreningar genomlyses 

att antalet Mötesplatser för äldre tittas över 

 

Kungsör 200906 

Gunilla Wolinder 

Liberalerna Kungsör 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten,  

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Svar på motion – Iordningsställ 
parkeringsplatser vid Björliden, Valskog (KS 
2020/292) 

Lars-Gunnar Andersson (SD) föreslår i en motion att en parkering 
iordningsställs vid Björliden i Valskog med cirka 20 parkerings-
platser.  
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Kungsörs Kommun Teknik AB (KKTAB) fick ärendet för yttrande. 
De har föreslagit iordningställande och redovisat kostnader för 
parkeringsplatser vid Björkliden, Valskog. Kostnaden är beräknad till 
648 700 kr och med årlig drift till 10 000 kr. 

 
Vid kommunstyrelsens presidieberedning diskuterades 
ärendet. Med tanke på det ekonomiska läge vi befinner 
oss i inför 2021 ses inte detta som en prioriterad åtgärd. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Lars-Göran Andersson, inkommen 2020-08-03 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-14 § 133 
• Yttrande från Kungsör KommunTeknik AB  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-02 

 
 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige avslår motionen. 
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Motion, yttrande gällande iordningställande av 
parkeringsplatser vid Björkliden, Valskog 
 
Kungsörs Kommun Teknik AB (KKTAB) har i sitt yttrande angivit ett förslag för 
iordningställande och kostnader för parkeringsplatser vid Björkliden, Valskog. 
 
Kostnaden är beräknad till 648 700 kr och med årlig drift till 10 000 kr. 
 
Vid kommunstyrelsens presidieberedning diskuterades ärendet och med tanke på 
det ekonomiska läge vi befinner oss i inför 2021 ser vi inte att vi har möjligheten 
att bevilja motionärens önskemål. 
  

 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen 
 
 
Claes-Urban Boström    
Kommundirektör  
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§ 133 
Motion – Iordningsställ parkeringsplatser vid 
Björliden, Valskog (KS 2020/292) 

Lars-Gunnar Andersson (SD) föreslår i en motion att en parkering 
iordningsställs vid Björliden i Valskog med cirka 20 parkerings-
platser.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Lars-Göran Andersson, inkommen 2020-08-03 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
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§  
Svar på motion – Gemensamt tillagningskök 
i Björskogsskolan (KS 2017/41) 

Hans Carlsson (M) föreslog i en motion 2017 att kommunen ska 
öppna ett gemensamt tillagningskök i Björskogskolan för förskola, 
skola och fritidshem.  
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.  
 
Ärendet har varit på remiss hos barn- och utbildningsnämnden som 
i sitt första yttrande 2017 bland annat hänvisade till att den nya 
skolan, Kung Karl, byggdes med kapacitet att leverera till samtliga 
för- och grundskolor men att förslaget var praktiskt genomförbart. 
Förvaltningen fick då i en återremiss från kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda kostnader för detta eventuella genomförande.  
 
I sitt nya yttrande föreslog barn-och utbildningsnämnden avslag på 
motionen efter utredning är genomförd med hänvisning till att 
kostnader för ombyggnation och tillkommande transporter nu ut-
retts och blir alltför höga. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning ställde sig bakom barn- och utbild-
ningsnämndens ställningstagande då detta skulle medföra en till-
kommande kostnad på drygt 200 000 kronor årligen.  
 
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet med hänvisning till 
den nya köksorganisationen som planerades. Kommunstyrelsens 
presidium har efteråt diskuterat frågan och ser att frågan om ett 
eventuellt tillagningskök på Björskogskolan visserligen kommer 
att avgöras inom ramen för beslut om den nya kostorganisationen 
men att motionen ändå kan avslås.  

    
Kommunstyrelseförvaltningen har också lämnat ett komplette-
rande yttrande där det bland annat beskrivs att maten som 
levereras till Björktorpsskolan är mycket bra mat till en hög 
kvalitet och samma mat som övriga barn får i våra skolor så 
kvalitetsmässigt går inte heller kostnadsökningen att riktigt 
försvara. Den nya köksorganisationen är nu också på plats. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
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• Motion från Hans Carlsson 2017-02-02 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-12-16 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-13, § 30 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-22 § 96 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-11-27 § 82 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-26 § 26 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-27 § 2 
• Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2019-12-16 
• PM kostnader ombyggnation KKTAB 2020-03-02 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-23, § 21 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-26 § 26 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-04 § 68 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-29  

 
 
 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag 
 
 Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  
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Tillagningskök i Björktorps skola, Valskog. 
I en motion till Kungsörs kommunfullmäktige har Hans Karlsson ( m ) föreslagit 
att mottagningsköket i Björktorps skola ska byggas om till ett tillagningskök. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande föreslagit avslag på motionen 
(se bilagt nämndbeslut och tjänsteskrivelse). 
 
I motionen föreslås också att det är ett bra tillfälle att ändra måltidsorganisationen 
utifrån att skolorganisationen ändras. Nu har organisationen ändrats men i en 
annan riktning. Politiskt så har det beslutats och även genomförts att 
skolmåltidsorganisationen ska slås ihop med städverksamheten och bilda en 
gemensam serviceenhet under kommunstyrelsen. En organisationsförändring 
som slagit väldigt väl ut så här långt. 

 
Vi är på väg mot betydligt tuffare ekonomisk situation där varje krona måste 
vägas mot vad man får och i detta fall, även om det är positivt att ha ett 
tillagningskök, så är kostnadsökningen inte i proportion till det eventuella 
mervärdet man får. 
 
Maten som levereras till Björktorpsskolan är mycket bra mat till en hög kvalitet 
och samma mat som övriga barn får i våra skolor så kvalitetsmässigt går inte 
heller kostnadsökningen att riktigt försvara. 
 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att motionen ska 
anses besvarad i och med de åtgärder som vidtagits. 
 
 
 
Claes-Urban Boström    
Kommundirektör  
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§ 68 
Svar på motion – Gemensamt tillagningskök 
i Björskogsskolan (KS 2017/41) 

Hans Carlsson (M) föreslog i en motion 2017 att kommunen ska 
öppna ett gemensamt tillagningskök i Björskogskolan för förskola, 
skola och fritidshem.  
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.  
 
Ärendet har varit på remiss hos barn- och utbildningsnämnden som 
i sitt första yttrande 2017 bland annat hänvisade till att den nya 
skolan, Kung Karl, byggdes med kapacitet att leverera till samtliga 
för- och grundskolor men att förslaget var praktiskt genomförbart. 
Förvaltningen fick då i en återremiss från kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda kostnader för detta eventuella genomförande.  
 
I sitt nya yttrande föreslår barn-och utbildningsnämnden avslag på 
motionen efter utredning är genomförd med hänvisning till att 
kostnader för ombyggnation och tillkommande transporter nu ut-
retts och blir alltför höga. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning ställer sig bakom barn- och utbild-
ningsnämndens ställningstagande då detta skulle medföra en till-
kommande kostnad på drygt 200 000 kronor årligen.  
 
Kommunfullmäktige återremitterade åter ärendet med hänvisning 
till den nya köksorganisationen som planeras. Kommunstyrelsens 
presidium har efteråt diskuterat frågan och ser att frågan om ett 
eventuellt tillagningskök på Björskogskolan visserligen kommer 
att avgöras inom ramen för beslut om den nya kostorganisationen 
men att motionen ändå kan avslås.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Hans Carlsson 2017-02-02 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-12-16 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-13, § 30 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-22 § 96 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-11-27 § 82 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-26 § 26 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-27 § 2 
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• Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2019-12-16 
• PM kostnader ombyggnation KKTAB 2020-03-02 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-23, § 21 

 
KF överläggning Per Strengbom (S) yrkar på återremiss av ärendet för ytterligare 

beredning. 
 
Beslut Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen 

för beredning.  
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§  
Trafikstrategi 2021-2035 Kungsör kommun 
(KS 2020/XX) 
 
Kungsörs kommun växer och det finns behov av en 
strategi för att hantera befintlig och framtida trafik i 
kommunen. Strategin ska ge en tydlig inriktning och 
visa vilka prioriteringar som behövs i det fortsatta 
arbetet.  

 
Trafikstrategi har varit på remiss hos alla partigrupper i 
oktober 2020, inga synpunkter har inkommit. 
 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-02 
• Utkast till trafikstrategi 2021-2035 

 
 
 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag 
 
 Kommunfullmäktige antar Trafikstrategi 2021-2035 för Kungsör 

kommun att gälla från och med 2021-01-01.  
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Antagande Trafikstrategi 2021–2035 Kungsörs kommun 
Kungsörs kommun växer och det finns behov av en strategi för att hantera 
befintlig och framtida trafik i kommunen. Strategin ska ge en tydlig inriktning 
och visa vilka prioriteringar som behövs i det fortsatta arbetet. Strategin 
innehåller övergripande mål som blir styrande i arbeten med planerna som är 
omtalat i strategin, dessa mål redovisas i bilagan ”Trafikstrategi 2021–2035 
Kungsörs Kommun”. 
Planerna som ska arbetas fram är tidsbestämd i strategin. 
 
Trafikstrategi har varit ute på remiss hos alla partigrupper i perioden  
12 oktober 2020 till 23 oktober 2020, inga synpunkter har inkommit 
 
 
 

 
Förslag till beslut 
Att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta Trafikstrategi 2021–
2035 Kungsörs kommun att gälla från och med 2021-01-01  
 
 
 
 
Kungsörs kommun  Kungsörs kommun 
 
 
Claes-Urban Boström  Rune Larsen 
Kommundirektör   Teknisk chef 
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1. Inledning 
Kungsörs kommun växer och det finns behov av en strategi för att hantera 
befintlig och framtida trafik i kommunen. Strategin ska ge en tydlig 
inriktning och visa vilka prioriteringar som behövs i det fortsatta arbetet. 
Trafikstrategin utgår från en rad politiskt antagna styrdokument på både 
nationell, regional och lokal nivå. 
 

2. Syfte 
Syftet med trafikstrategin är att ge vägledning och stöd för beslut i 
övergripande trafikfrågor. Den följer översiktsplanen och innehåller en 
långsiktig målsättning i arbete med trafikfrågor samt konkreta målområden 
fram till år 2035.  
Trafikstrategin ska vara vägledande för utvecklingsplaner, detaljplaner och 
mer detaljerade trafikplaner samt åtgärdsplaner. Dessa planer tas fram 
efterhand och beskriver mer i detalj vilka åtgärder som krävs för att nå de 
uppsatta målen. 
 

3. Nationella mål 
Det övergripande transportpolitiska målet (1) är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgarna och näringslivet i hela landet.  
Funktionsmålet (tillgänglighet) anger att transportsystemets utformning, 
funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande 
tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till 
utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill 
säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.  
Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa som är viktiga aspekter 
i ett hållbart transportsystem. Transportsystemets utformning, funktion och 
användning ska anpassas så att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det 
ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa.  
År 1997 tog svenska riksdagen beslutet att Nollvisionen (2) ska vara 
grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Det innebär att på sikt ska 
ingen dödas eller skadas allvarligt inom vägtransportsystemet. För att 
nollvisionen ska kunna uppnås krävs ett delat ansvar för trafiksäkerheten. 
Systemutformarna har alltid har det yttersta ansvaret för 
vägtransportsystemets utformning, skötsel och användning men 
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trafikanterna har också ett ansvar för att visa hänsyn och omdöme i trafiken 
samt att följa trafikreglerna. 
Trafiksäkerhetsarbetet i Sverige bedrivs på ett systematiskt sätt med 
utgångspunkt från en målstyrningsmodell. Modellen innebär att man mäter 
och följer upp ett antal indikatorer som har ett tydligt samband med 
utvecklingen av antalet omkomna och allvarligt skadade i trafiken. Utfallet 
följs upp, analyseras och presenteras i en rapport varje år (3). 
I februari 2020 beslutade regeringen om ett nytt etappmål, där antalet 
omkomna i trafiken ska halveras till år 2030 och antalet allvarligt skadade 
ska minska med 25 procent, jämfört med medelvärdet år 2017–2019. Det 
innebär högst 133 omkomna och högst 3 100 allvarligt skadade i trafiken år 
2030. 
 

4. Regionala mål 
Inriktningen för Västmanlands länsplan för regional transportinfrastruktur 
2018–2028 (4) ger förutsättningar att bidra till ett ökat hållbart resande, 
effektiva godstransporter, minskade utsläpp, social hållbarhet och en 
förbättrad folkhälsa. 
I Regional gång- och cykelstrategi för Västmanlands län (5) är visionen att 
alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och tryggt sätt genomföra alla resor 
genom att gå, cykla och/eller använda kollektiva transportmedel. 
 

5. Kommunala mål 
I Översiktsplanen för Kungsörs kommun (6) ligger fokus på social-, 
ekonomisk och ekologisk uthållighet.  
”För att kommunen ska bli attraktiv måste den fysiska utvecklingen hänga 
samman med mjuka värden. Ledord är bland annat trygghet, trivsel, 
aktiviteter och upplevelser i positiva, allmänna miljöer. Översiktsplanen 
kommer att försöka väva in sådana aspekter tydligare i den fysiska 
planeringen, så att Kungsör kan bli trivsammare och därmed attraktivare i 
framtiden.  
Viktigt är att tillhandahålla livsmiljöer som är mycket goda, reservera mark 
för bostäder i attraktiva lägen, utveckla kontakten med Mälaren och naturen, 
skapa bättre möjligheter för rekreation och naturbaserad turism, förbättra 
kommunikationerna och ge utrymme för strategisk verksamhetsmark i goda 
kommunikationslägen. Viktiga platser att lyfta är centrummiljöerna och det 
centrala strandområdet. Att för framtiden bevara Kungsörs rika naturmiljöer 
är ett genomgående huvudtema för planen.” 
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6. Mål för trafiken i Kungsör 2035 
Trafiksystemet i Kungsör ska vara långsiktigt hållbart samt säkert, tryggt 
och tillgängligt. Det ska bidra till att skapa en attraktiv kommun för dagens 
invånare och besökare men även för kommande generationer. 

• Trafikmiljön ska utformas utifrån ett nollvisionsperspektiv för alla 
trafikantgrupper  

• Det hållbara resandet ska öka (gång, cykel och kollektivtrafik) 
• Gång- och cykelvägnätet ska vara attraktivt, säkert och 

sammanhängande 
• Gatunätet ska vara tydligt utifrån funktion och lämplig hastighet 
• Genomfartstrafiken ska ledas till gator som är anpassade för den 

typen av trafik 
• Näringslivets transporter ska ledas till gator som är anpassade för 

den typen av trafik 
• Parkeringsbehovet ska tillgodoses och balanseras avseende 

tillgänglighet, markutnyttjande, stadens attraktivitet och ett hållbart 
transportsystem 
 

7. Trafikplaner 
För att nå målen i trafikstrategin behövs trafikplaner inom olika områden.  
I planerna preciseras konkreta åtgärder som behöver vidtas för att gå i 
riktning mot målen inom respektive utpekat målområde. 
 

A. Gång- och cykelplan 
Planen ska beskriva behovet av satsningar för ökad säker gång- och cykling, 
föreslå åtgärder samt prioritering.  

• Nulägesbeskrivning (inventering genomförd) 
• Nya gång- och cykelbanor 
• Ökad andel säkra GCM-passager (inventering och klassificering 

genomförd) 
• Säker skolväg 
• Drift- och underhåll 
• Cykelparkering 
• Vägvisning 
• Cykelkarta 
• Cykelhjälmsanvändning 

Planen ska vara framtagen senast år 2021. 
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B. Hastighetsplan 
Planen ska beskriva lämplig hastighetsgräns på kommunens gator. Analysen 
genomförs utifrån gatornas funktion och hur hastigheten påverkar 
trafiksäkerhet, trygghet, tillgänglighet, miljö och hälsa. 

• Nulägesbeskrivning 
• Gatornas funktion  
• Analys  

Hastighetsplanen ska vara framtagen senast år 2021. 
 

C. Kollektivtrafikplan 
Planen ska beskriva behovet av satsningar för att öka möjligheten att åka 
kollektivt till skola och arbete.  

• Nulägesbeskrivning 
• Behov 
• Tillgängliga och säkra hållplatser 

Kollektivtrafikplanen ska vara framtagen senast år 2021. 
 

D. Parkeringsplan 
Planen ska beskriva insatser för att skapa god tillgänglighet till prioriterade 
målpunkter. 

• Nulägesbeskrivning (kartläggning och beskrivning av befintliga 
parkeringsplatser genomförd)  

• Parkeringsbehov (inventering av beläggningsgrad genomförd) 
• Reglering 
• Parkeringsplatser för rörelsehindrade 
• Parkeringskarta 
• Parkeringsnorm 

Parkeringsplanen ska vara framtagen senast år 2021. 
 

8. Åtgärdsplan 
Utifrån framtagna trafikplaner inom olika områden presenteras en 
åtgärdsplan för de närmaste tre åren. Åtgärdsplanen innehållet konkreta 
förslag till åtgärder samt förslag till prioritering. 
Åtgärdsplan ska vara framtagen senast 2022. 
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9. Genomförande och uppföljning 
Trafikstrategin är ett långsiktigt dokument med ett tidsperspektiv som 
sträcker sig fram till 2035. En översyn av trafikstrategin ska göras minst vart 
femte år för uppdatering och anpassning till gällande nationella, regionala 
och lokala planer.  
Trafikstrategin lägger grunden för det fortsatta arbetet genom olika 
deltrafikplaner i kommunen. Trafikplanerna följs upp vart tredje år. 
Åtgärdsplanen uppdateras årligen. 
 
 
 
 

Referenser 
1) Proposition 2008/09:93 Mål för framtidens resor och transporter 
2) Proposition 1996/97:137 Nollvisionen och det trafiksäkra samhället. 
3) Trafikverket (2020) Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2019-

Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2020. 
Publikationsnummer 2020:120 

4) Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsplan för regional 
transportinfrastruktur i Västmanlands län 2018–2029. Rapport 2013:8 

5) Region Västmanland (2017), Regional gång- och cykelstrategi för 
Västmanlands län 

6) Kungsörs kommun (2014), Översiktsplan för Kungsörs kommun 
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§  
Delårsrapport 2020-08-31 - Gemensamma 
överförmyndarnämnden Surahammar, 
Hallstahammar, Köping, Arboga och 
Kungsör (KS 2019/355) 
Den gemensamma överförmyndarnämnden har behandlat sin del-
årsrapport med budgetuppföljning och helårsprognos. Prognosen 
för helåret visar på att man klara sig inom ramen för sin budget. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Gemensamma överförmyndarnämndens delårsrapport per den 

31 augusti 2020 
 
Förslag till beslut  Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten till handlingarna. 
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Händelser 

Väsentliga händelser 

• Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd är en kommunal tillsynsmyndighet. Nämndens 

uppdrag är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Nämnden har också i 

uppdrag att utreda behovet av ställföreträdare. Utöver det ska nämnden rekrytera och utbilda 

ställföreträdare. Nämnden har arbetat för att fullfölja samtliga uppdrag inom 

verksamhetsområdet. 

• Överförmyndarnämnden har rekryterat enhetschef, handläggare och extrapersonal för att stärka 

rättssäkerhet och kvalité. Det också för att minska medarbetares arbetsbelastning. 

Rekryteringarna har medfört kostnad. Verksamhetens överskott och statliga lönebidrag har täckt 

kostnaden. 

• Nämnden har fortsatt arbetet för att konsolidera sammanslagningen av fem 

överförmyndarverksamheter. Det genom att arbeta för en målbaserad och enhetlig verksamhet. 

• Med anledning av rådande omständigheter har granskningen av årsräkningar påverkats. För att 

öka rättssäkerheten och granskningstakten har det dels arbetats kring arbetssätt dels anställts 

extrapersonal. 

Övriga händelser under året 

• I syfte att utveckla och konsolidera verksamheten har nämnden arbetat med att förnya processer 

och arbetssätt. 

• Överförmyndarnämnden har med fokus på att förstärka och utveckla medarbetare tillgängliggjort 

rättsmaterial samt arbetat med internutbildningar. 

• Nämnden arbetar för att införa ett annat ärendesystem, ett eventuellt införande kan komma 

medföra extrakostnader. 
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Ekonomisk uppföljning   

Driftredovisning 
Verksamhet (tkr) Budget 

tom aug 

Redovisat 

tom aug 

Avvikelse 

tom aug 

Års-

budget 

Prognos Avvikelse 

Nämnd 126 49 +77 190 190 0 

Kansli 3 813 3 010 +803 5 225 5 225 0 

Ställföreträdare 3 389 3 284 +105 5 085 5 085 0 

       

       

       

Summa 7 328 6 343 +985 10 500 10 500 0 

Varav nedlagda kostnader för 

Corona tom augusti  0     

Övriga ekonomiska effekter 

av Corona tom augusti  0     

Kommentarer 

Väsentliga avvikelser till och med augusti 

Avvikelse tom augusti: +985 tkr 

Överskottet beror mestadels av minskade kostnader på grund av rådande omständigheter och lägre 

personalkostnader. 

Varav nedlagda kostnader för Corona till och med augusti: 0 

Inga större kostnader på grund av rådande omständigheter. 

Väsentliga avvikelser årsprognos 

Över/underskott enligt prognos: Ingen prognostiserad avvikelse 

Överförmyndarnämnden avser att stärka och utveckla verksamheten med stöd av överskott som 

uppstått under året. Nämnden prognostiserar på grund av det en årsbudget i balans. 

Övriga ekonomiska effekter av Corona till och med augusti 

Inga övriga ekonomiska effekter på grund rådande omständigheter. 

 

Åtgärder vid avvikelser  

Överförmyndarnämndens överskott under perioden har medfört möjlighet till stärkande och 

utvecklande av verksamheten. Åtgärder som vidtagits för att så ska kunna ske är anställning av personal. 

Det för att minska medarbetares arbetsbelastning, öka granskningstakt avseende redovisningshandlingar 

och rekrytera rättrådiga, erfarna och i övrigt lämpliga ställföreträdare. 
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Arboga kommun 
Verksamhet (tkr) Budget 

tom aug 

Redovisat 

tom aug 

Avvikelse 

tom aug 

Års-

budget 

Faktisk 

kostnad 

arvode 

Fakturerad 

kostnad 

 

Nämnd 24 9 +15 36  8 

Kansli 724 572 +152 993  379 

Ställföreträdare    736 467 173 

       

Summa 748 581 +167 1 765 467 560 

 

Kungsörs kommun 
Verksamhet (tkr) Budget 

tom aug 

Redovisat 

tom aug 

Avvikelse 

tom aug 

Års-

budget 

Faktisk 

kostnad 

arvode 

Fakturerad 

kostnad 

 

Nämnd 15 6 +9 23  5 

Kansli 458 361 +97 627  240 

Ställföreträdare    498 304 218 

       

Summa 473 367 +106 1 148 304 463 

Köpings kommun 
Verksamhet (tkr) Budget 

tom aug 

Redovisat 

tom aug 

Avvikelse 

tom aug 

Års-

budget 

Faktisk 

kostnad 

arvode 

Fakturerad 

kostnad 

Nämnd 44 17 +27 67   

Kansli 1 335 1 054 +281 1 828   

Ställföreträdare    1 751 1 203  

       

Summa 1 379 1 071 +308 3 646 1 203  
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Hallstahammars kommun 
Verksamhet (tkr) Budget 

tom aug 

Redovisat 

tom aug 

Avvikelse 

tom aug 

Års-

budget 

Faktisk 

kostnad 

arvode 

Fakturerad 

kostnad 

 

Nämnd 27 11 +16 40  8 

Kansli 800 632 +168 1 097  419 

Ställföreträdare    1 551 1 074 643 

       

Summa 827 643 +184 2 688 1 074 1 070 

Surahammars kommun 
Verksamhet (tkr) Budget 

tom aug 

Redovisat 

tom aug 

Avvikelse 

tom aug 

Års-

budget 

Faktisk 

kostnad 

arvode 

Fakturerad 

kostnad 

 

Nämnd 16 6 +10 25  5 

Kansli 496 391 +105 679  260 

Ställföreträdare    549 380 148 

       

Summa 512 397 +115 1 253 380 413 
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Verksamhetsfakta 
Verksamhet Totalt Arboga Kungsör Köping Hallstahammar Surahammar 

Antal ärenden 1 049 163 123 359 273 131 

Godmanskap 646 94 95 224 162 71 

Förvaltarskap 92 15 5 31 31 10 

Godmanskap/Förvaltarskap 23 3 3 4 6 7 

Förmynderskap 272 48 19 94 70 41 

Ensamkommande barn 16 3 1 6 4 2 

Viktiga förhållanden  

Coronapandemin 

Nuläge augusti 2020 

Med anledning av rådande omständigheter har det i vissa enskilda fall uppstått svårigheter för huvudmän 

och ställföreträdare att träffa varandra. Det har i vissa fall medfört längre handläggningstid. Även 

granskningen av årsräkningar har påverkats av rådande omständigheter, vilket medfört längre 

handläggningstid. 

Framtiden 

Utvecklingen kring smittspridning och vaccin kommer att ha påverkan på hur det ageras kring frågan. 

Hänsyn behöver tas till de eventuella svårigheter det kan uppstå för huvudmän och ställföreträdare att 

träffa varandra. Det kan komma att medföra längre handläggningstid. Andra effekter som kan komma 

att uppstå är bland annat inställda möten mellan olika parter i specifika ärenden, vilket kan komma att 

medföra längre handläggningstider. 

Verksamhet 

Nuläge augusti 2020 

Överförmyndarnämnden har under perioden haft ett överskott. Anledningen är mestadels minskade 

kostnader på grund av rådande omständigheter och lägre personalkostnader. Överskottet har gjort att 

ökade kostnader med anledning av rekryteringar kunnat hållas inom befintlig budget. 

Framtiden 

Barnkonventionen trädde i kraft som svensk lag den 1 januari 2020. Barnets rättigheter ska beaktas vid 

avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i ärenden som rör barn. En inkorporering av 

barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter. Nämnden kommer att arbeta för att 

beakta barnets rättigheter i ärenden rörande barn. Regeringen har tidigare beslutat att utreda reglerna om 

gode män och förvaltare. Frågor som behandlas är bland annat hur rekryteringen av kompetenta 

ställföreträdare kan underlättas och i vilka särskilda fall som det bör kunna utses professionella 

ställföreträdare, hur ställföreträdare kan få ett bättre och mer professionellt stöd under pågående 

uppdrag samt om och hur det kan upprättas ett nationellt ställföreträdarregister. Utredningen ska 

redovisas 2021. Verksamheten kan komma att påverkas av det som framkommer av utredningen. Det 
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kan i sin tur komma att medföra ekonomiska förändringar för verksamheten. Nämnden har även 

genomfört organisatoriska förändringar och rekryterat en enhetschef. Det medför ökade kostnader för 

verksamheten. Ett annat ärendesystem kommer också med största sannolikhet att införas, vilket kan 

komma att medföra extrakostnader och konsolideringstid. Digitaliseringen är vidare ett globalt fenomen 

och påverkar i stort sett alla delar av vårt samhälle. Det medför stora möjligheter, men också risker. 

Nämndens verksamhet påverkas också av digitaliseringen. Aktuella tjänster som kan vara aktuella är 

exempelvis digitala ansökningar och redovisningar. Anskaffande och implementering av sådana tjänster 

medför ökade kostnader för verksamheten samt konsolideringstid. 

Intern kontroll 

Granskningsområden 

Överförmyndarnämnden har fem granskningsområden inom intern kontrollen: 

• Diarieföring 

• Sekretess 

• Påminnelser 

• Handläggningstid vid förordnande 

• Digitala tjänster 

Nämnden har som målsättning att följa upp intern kontrollen under hösten. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Kommunstyrelsen 2020-11-16   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Region Västmanland, medlemskommuner 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Revidering av reglemente för gemensamma 
hjälpmedelsnämnden (KS 2019/62) 

 
Förslag till revidering av reglemente har arbetats fram med smärre 
redaktionella förändringar, i förslaget markerade med överstruken 
text. Reviderat reglemente för den gemensamma 
hjälpmedelsnämnden föreslås godkännas, under förutsättning av 
motsvarande beslut hos respektive huvudman 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Protokollsutdrag från Regionfullmäktige 2020-09-25 § 42 
• Utkast till reglemente för gemensam hjälpmedelsnämnd 2020-

2022 
 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att förslaget till reglemente för den 

gemensamma hjälpmedelsnämnden godkänns att gälla från och med 
2020-12-01-2022-12-31. 

 
 Beslutet gäller under förutsättning att samtliga parter fattar 

likalydande beslut. 



 
REGLEMENTE 1 (6) 

Gäller fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva  

  21936-6.2  

Reglemente för gemensam hjälpmedelsnämnd 2020-2022 

Utfärdad av: Fredrik Alm  Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet 

Godkänd av:  
 

1 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. 

2 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 erbjudas hjälpmedel enligt ansvar 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 ansvar 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 Hjälpmedelshandboken 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. 

3 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. 

4 FÖRÄNDRING AV NÄMNDENS ANSVAR OCH BEFOGENHETER  

Om nämndens ansvar och befogenheter förändras ska detta godkännas av samtliga 

parters fullmäktige genom ett reviderat reglemente. 

5 LEDAMÖTER 

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

ersättare och kommunerna utser varsin ledamot och varsin ersättare. 

6 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. 

7 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. 

8 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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9 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. 

10 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. 

11 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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12 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. 

13 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. 

14 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. 

15 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. 

16 SEKRETERARE OCH KANSLIFUNKTION 

Regionen tillhandahåller till nämnden ansvarig tjänsteman, sekreterare och 

kanslifunktion. Kostnaderna fördelas mellan regionen och kommuner enligt 

samverkansavtal. 

17 VERKSAMHETSCHEF 

Verksamhetschef för Hjälpmedelscentrum utses av hälso- och sjukvårdsdirektören 

efter samråd med nämnden och ställs till nämndens förfogande.  
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18 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. 

19 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.  

20 REDOVISNING AV VERKSAMHETEN 

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

tillställas respektive parts fullmäktige under första kvartalet efter verksamhetsåret. 

21 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. 

22 ANSVARSFRIHET 

Respektive part prövar frågan om ansvarsfrihet för hela nämnden. 

23 ARKIV 

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

24 INTERN REFERENS 

Fastställd av regionfullmäktige 2019-11-19 § 138, reviderad 2020-06-16 § 59. 
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 2020-09-25  

 
 

Att  
  

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

Organ Gemensam hjälpmedelsnämnd 

Plats Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, ingång 4, Västerås, alternativt digitalt 
deltagande 

Tidpunkt Fredagen den 25 september 2020 

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

 

§ 42 Revidering av reglemente 

RV191829 

Liselotte Eriksson presenterar förslag på revidering av Hjälpmedelsnämndens 
reglemente. 

Beslut 

1. Nämnden rekommenderar respektive parts fullmäktige att godkänna 
förslaget till reviderat reglemente för Hjälpmedelsnämnden. 

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

 

Vid protokollet 

 

Eva  Wilhelmsson, mötessekreterare 

 

Justerat 2020-10-08 

 

Barbro Larsson Magnus Johansson 
Ordförande Justerare 

 

Rätt utdraget intygas 2020-10-12 

  

Eva Wilhelmsson  
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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2020-11-16 
 

   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten,  

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Kommunfullmäktiges mål 2021 
(KS 2020/90) 
Kommunfullmäktiges mål ska, enligt styrmodellen vara 3 - 5 
stycken och gälla en mandatperiod (fyra år). De ska vara mätbara, 
tidsatta och realistiska. Till detta får styrelser och nämnder ha 
maximalt sju mål. Till 2021 föreslås från budgetberedningen 
kommunfullmäktiges mål bestå med smärre ändringar, exempelvis 
gällande jämförelsetal. 
 

1. Kommunen ska ha minst 9 000 invånare år 2025.      
 

 
2. Andelen elever i åk. 9 som är behöriga till program på 

gymnasiet ska öka och vara högre än genomsnittet för 
jämförbara kommuner år 2025. 
 
Jämförelsetal andel elever i årskurs 9 som är behöriga till 
yrkesprogram från kommunala skolor (Kolada).. 
Jämförelsegrupp liknande kommuner socioekonomi. År 2019 
var resultatet för gruppen 79,7 % och för Kungsör 75,3 %.  

 
 

3. Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och 
näringslivet arbeta för att minska arbetslösheten och vara lägre 
än genomsnittet för jämförbara kommuner år 2025. 

 
Jämförelsetal öppet arbetslösa och sökande i program 18-64 år 
(Kolada).  Jämförelsegrupp liknande kommuner socioekonomi. 
År 2019 var resultatet för gruppen 8,4 % och för Kungsör 
8,6%. 
 

 
4. Kungsör ska förbättra sitt resultat i rankingen årets miljökom-

mun. Vi ska vara bland de 90 bästa 2025. Utgångsläge är 119 
år 2020. 
 

5. Kommunens resultat ska utgöra minst 1 procent av skatteintäk-
ter och statsbidrag varje år med undantag för 2021 på 0,5 
procent på grund av synnerliga skäl. 
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Kommunstyrelsen 2020-11-16 
 

   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten,  

Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 
Beslutsunderlag Följande handling utgör underlag i ärendet: 
 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens budgetberedning 
2020-10-19 § 12 

 
 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige antar dessa mål för 2021: 
 

1. Kommunen ska ha minst 9 000 invånare år 2025.      
 

2. Andelen elever i åk. 9 som är behöriga till program på 
gymnasiet ska öka och vara högre än genomsnittet för 
jämförbara kommuner år 2025. 
 
Jämförelsetal andel elever i årskurs 9 som är behöriga till 
yrkesprogram från kommunala skolor (Kolada). 
Jämförelsegrupp liknande kommuner socioekonomi. År 2019 
var resultatet för gruppen 79,7 % och för Kungsör 75,3 %.  

 
 

3. Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och 
näringslivet arbeta för att minska arbetslösheten och vara lägre 
än genomsnittet för jämförbara kommuner år 2025. 

 
Jämförelsetal öppet arbetslösa och sökande i program 18-64 år 
(Kolada).  Jämförelsegrupp liknande kommuner socioekonomi. 
År 2019 var resultatet för gruppen 8,4 % och för Kungsör 
8,6%. 
 

 
4. Kungsör ska förbättra sitt resultat i rankingen årets miljökom-

mun. Vi ska vara bland de 90 bästa 2025. Utgångsläge är 119 
år 2020. 
 

5. Kommunens resultat ska utgöra minst 1 procent av skatteintäk-
ter och statsbidrag varje år med undantag för 2021 på 0,5 
procent på grund av synnerliga skäl. 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning 2020-10-19 
 

  2 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, Sandra Persson, kommundirektör 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 12 
Kommunfullmäktiges mål 2021 
(KS 2020/90) 
Kommunfullmäktiges mål ska, enligt styrmodellen vara 3-5 styck-
en och gälla en mandatperiod (fyra år). De ska vara mätbara, tid-
satta och realistiska. Till detta får styrelser och nämnder ha maxi-
malt sju mål.  
 
Kommunfullmäktige har antagit fem mål för 2020: 
 

1. Kommunen ska ha minst 9 000 invånare år 2025.      
 

2. Andel elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet 
ska öka varje år med 2017 som basår. 2017: 81,6 % 
 

3. Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och nä-
ringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste två 
åren med en procentenhet årligen. Utgångsläge: Arbetslöshet 
december 2018, 10,4 %  

a. Arbetslöshetsmål december 2020, 8,3 % 
b. Arbetslöshetsmål december 2019, 9,3 % 

 
4. Kungsör ska förbättra sitt resultat i rankingen årets miljökom-

mun. Vi ska vara bland de 100 bästa 2020. Utgångsläge är 138 
år 2019. 
 

5. Kommunens resultat ska utgöra minst 1 procent av skatteintäk-
ter och statsbidrag varje år.  

 
På budgetberedningen i mars diskuterades målen och att ändra 
basår för mål två och tre till 2020, samt bli bland de 70 bästa 
gällande mål fyra. Kommundirektören fick 15 juni i uppdrag att 
skicka ut de nya förslagen på mål och förbereda måldiskussionen 
till budgetberedning 17 augusti.  Detta förslag presenteras på mötet.  
 

KS BB överläggning Under budgetberedningens överläggning presenterar samverkan i 
Kungsör förslag på följande mål: 

 
1. Kommunen ska ha minst 9 000 invånare år 2025.      
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, Sandra Persson, kommundirektör 

Utdragsbestyrkande 

 

2. Andelen elever i åk. 9 som är behöriga till program på 
gymnasiet ska öka och vara högre än genomsnittet för 
jämförbara kommuner år 2025. 
 
Jämförelsetal andel elever i årskurs 9 som är behöriga till 
yrkesprogram från kommunala skolor. Jämförelsegrupp 
liknande kommuner socioekonomi. År 2019 var resultatet för 
gruppen 79,7 % och för Kungsör 75,3 %.  

 
 

3. Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och 
näringslivet arbeta för att minska arbetslösheten och vara lägre 
än genomsnittet för jämförbara kommuner år 2025. 

 
Jämförelsetal öppet arbetslösa och sökande i program 18 - 64 
år.  Jämförelsegrupp liknande kommuner socioekonomi. År 
2019 var resultatet för gruppen 8,4 % och för Kungsör 8,6%. 
 

4. Kungsör ska förbättra sitt resultat i rankingen årets miljökom-
mun. Vi ska vara bland de 90 bästa 2025. Utgångsläge är 119 år 
2020. 
 
5. Kommunens resultat ska utgöra minst 1 procent av skatteintäk-
ter och statsbidrag varje år med undantag för 2021 på 0,5 procent 
på grund av synnerliga skäl.  

 
 

Madelene Fager (C) yrkar på att målet gällande miljörankingen ska 
ändras till ”…bland de 70 bästa 2025.”  
 
Efter avlutad överläggning ställer ordföranden de båda förslagen 
mot varandra och finner att budgetberedningen beslutar enligt 
samverkan i Kungsör förslag. 
 

 
Beslut KS BB beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta dessa mål för 2021: 
 

1. Kommunen ska ha minst 9 000 invånare år 2025.      
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, Sandra Persson, kommundirektör 

Utdragsbestyrkande 

 

2. Andelen elever i åk. 9 som är behöriga till program på 
gymnasiet ska öka och vara högre än genomsnittet för 
jämförbara kommuner år 2025. 
 
Jämförelsetal andel elever i årskurs 9 som är behöriga till 
yrkesprogram från kommunala skolor. Jämförelsegrupp 
liknande kommuner socioekonomi. År 2019 var resultatet för 
gruppen 79,7 % och för Kungsör 75,3 %.  

 
 

3. Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och 
näringslivet arbeta för att minska arbetslösheten och vara lägre 
än genomsnittet för jämförbara kommuner år 2025. 

 
Jämförelsetal öppet arbetslösa och sökande i program 18-64 
år.  Jämförelsegrupp liknande kommuner socioekonomi. År 
2019 var resultatet för gruppen 8,4 % och för Kungsör 8,6%. 
 

4. Kungsör ska förbättra sitt resultat i rankingen årets miljökom-
mun. Vi ska vara bland de 90 bästa 2025. Utgångsläge är 119 år 
2020. 
 
5. Kommunens resultat ska utgöra minst 1 procent av skatteintäk-
ter och statsbidrag varje år med undantag för 2021 på 0,5 procent 
på grund av synnerliga skäl.  

 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2020-11-16   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
akten,  

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Upphörande och ombildning av styrgrupper och 
befintliga politiskt beslutade organ i Kungsör 
2020-09-14. (KS 2017/405, 2014/401, 2014/396, 
KS 2018/427) 
Den parlamentariska kommittén för politisk organisation har 
gått igenom de politiskt beslutade organen i kommunen och 
har funnit behov av vissa förändringar. Det handlar om tre 
styrgrupper som ska avslutas då projekten är avslutade samt 
en styrgrupp som omvandlas till permanent parlamentarisk 
kommitté då projektet övergått till ordinarie förvaltning.   
 
Kommunfullmäktige föreslås därför avsluta Parlamentarisk 
Styrgrupp för nytt äldreboende, Parlamentarisk styrgrupp för 
ny vision, samt Parlamentarisk styrgrupp för skolprojektet. 

 
Styrgrupp för centrumprojektet föreslås ombildas till en 
parlamentarisk kommitté för arbetet med ortsutveckling. 
Uppdraget ska regleras i kommunstyrelsens reglemente.   
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-02 
• Utkast till trafikstrategi 2021-2035 

 
 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige avslutar Parlamentarisk 
Styrgrupp för nytt äldreboende, Parlamentarisk 
styrgrupp för ny vision, samt Parlamentarisk styrgrupp 
för skolprojektet  

 
Vidare beslutas att styrgrupp för centrumprojektet 
ombildas till en parlamentarisk kommitté för arbetet 
med ortsutveckling vars uppdrag ska regleras i 
kommunstyrelsens reglemente.  Kommundirektören får 
i uppdrag att se över reglementet och återkomma med 
förslag på justeringar. 

 



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
 Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2020-11-06  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige 
Kansliet  
Vår handläggare  
Kanslichef Josephine Härdin 
Josephine.hardin@kungsor.se 
Tel 076-5164742 

 

  
 

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 

Upphörande och förändring av styrgrupper och 
befintliga politiskt beslutade organ i Kungsör 2020-
09-14. 
Den parlamentariska kommittén för politisk organisation har gått igenom de 
politiskt beslutade organen i kommunen och har funnit behov av vissa 
förändringar. Nedan redovisas de föreslagna ändringarna. Det handlar om tre 
styrgrupper som ska avslutas då projekten är avslutade samt en styrgrupp som 
omvandlas till permanent forum då projektet övergått till ordinarie förvaltning.   
 
 

Organ Inrättad Beslutat i  Aktuella 
Dnr 

Parlamentarisk 
Styrgrupp för nytt 
äldreboende 

2012 Kommunfullmäktige 2014/405 
2017/405 senaste 
fyllnadsval för 
dåvarande 
mandatperiod 

Parlamentarisk styrgrupp 
för ny vision 

2014 Kommunfullmäktige 
Vision antogs 2015. 

2014/401 

Parlamentarisk styrgrupp 
för skolprojektet 

2014 Kommunstyrelsen KS 2014/396 

Parlamentarisk styrgrupp 
för centrumprojektet 
(kommitté) (ortsutveckling) 

2009 
startade 
projektet… 

Kommunstyrelsen KS  
2018/ 427 
2014/400 
2010/258 

  
 
Förslag till beslut:  
 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslutar Parlamentarisk 
Styrgrupp för nytt äldreboende, Parlamentarisk styrgrupp för ny vision, samt 
Parlamentarisk styrgrupp för skolprojektet  
 
Vidare beslutas att styrgrupp för centrumprojektet ombildas till en 
parlamentarisk kommitté för arbetet med ortsutveckling vars uppdrag ska 
regleras i kommunstyrelsens reglemente.   

mailto:Josephine.hardin@kungsor.se
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 22 
Val av parlamentarisk styrgrupp för centrum-
projektet (KS 2018/427) 
Arbetet med centrumprojektet är inte slutfört.  
 
Nuvarande kommitté består av en ledamot från varje parti (det 
största partiet har dock två platser), varav en sammankallande.  

 
Beslut Kommunfullmäktiges valberednings förslag: 
 
 Kommunfullmäktige utser följande ledamöter till den parlamenta-

riska styrgruppen för centrumprojektet 2019-01-01 – 2022-12-31: 
 

Mikael Peterson (S) 
Stallmästaregatan 12 
736 32 Kungsör 

Stellan Lund (M) 
Kornvägen 6 
736 35 Kungsör 

Linda Söder Jonsson (S) 
Bygatan 17 
736 36 Kungsör 

Madelene Fager (C) 
Kaptensgatan 3 
736 33 Kungsör 

Rebecca Burlind (L) 
Syrenväden 2B 
746 34 Kungsör 

Kenneth Axelsson (KD) 
Ekebyvägen 7 
736 92 Kungsör 

Christer Henriksson (V) 
Himmelsbergavägen 48 
736 92 Kungsör 

Anders Frödin (SD) 
Alngatan 15 
736 32 Kungsör 

 
 Mikael Peterson utses som sammankallande i kommittén. 
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Reglemente för kommunstyrelsen 

Antaget av kommunfullmäktige 2003-05-26, § 79 
Ändring av kommunfullmäktige 2007-02-26, § 85 
Reviderat av kommunfullmäktige 2010-02-22, § 20 
Reviderat av kommunfullmäktige 2010-11-22, § 24 (fysisk planering) 
Reviderat av kommunfullmäktige 2011-02-28, § 81 (korrigering efter organisa-
tionsförändring m.m.) 
Reviderat av kommunfullmäktige 2012-04-10, § 35 (kultur- och fritidsfrågor och 
vissa tekniska frågor införlivas i kommunstyrelsens ansvar) 
Reviderat av kommunfullmäktige 2013-04-08, § 45 (koncernansvar) 
Reviderat av kommunfullmäktige 2013-06-10, § 68 (strategiska gruppen) 
Reviderat av kommunfullmäktige 2014-10-13, § 83 (avskaffande av den strate-
giska gruppen och utökat ansvar vid presidieberedning) 
Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-11, § 64 (bl.a. tydliggörande av 
lednings- och styrningsfunktion och uppföljningsfunktionen) 
Reviderat av kommunfullmäktige 2016-12-12, § 216 (lägenhetsregister) 
Reviderat av kommunfullmäktige 2019-02-11, § 39, 40, 46, 47 (parlamentarisk 
kommitté, rollbeskrivningar) 
 
För kommunstyrelsen gäller Allmänt reglemente för kommunstyrelse och nämn-
der samt Arbetsordning för styrelse och nämnder, båda antagna av kommunfull-
mäktige, samt följande bestämmelser: 
 
Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 
Allmänt 
§ 1 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för 
hela den kommunala koncernens (kommunen och de kommunala företagens) utveck-
ling och ekonomiska ställning.  
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet 
(ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som 
bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. 

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning 
och leda det arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen/landstinget (styr-
funktion).  

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de 
fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).  

Styrelsen ansvarar för uppgifter som finns angivna i detta reglemente och för sådana 
uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Styrelsen ansvar 
också för de uppgifter som framgår av kommunallagen (1991:900) och annan 
lagstiftning. 

Bilaga 1 
KS handling 01/2019 
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§ 2 
Kommunstyrelsen ska sträva efter att öka tillgängligheten till och förståelsen för 
den kommunala verksamheten. Utifrån de ekonomiska förutsättningarna ska 
styrelsen fortlöpande anpassa servicen efter invånarnas behov. 
 
Lednings- och styrningsfunktion 
§ 3 
Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdrag-ning 
mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och 
ändamålsenlig organisation upprätthålls. 
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kom-
munens ekonomi och verksamheter. 
 
Övergripande uppgifter 
§ 4 
Styrelsen ska  

• leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska 
mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala koncernen och 
göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd 

• se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt  

• se till att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt 

• se till att beslut som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, och som 
inte är av sådan art att det ska avgöras av fullmäktige, inte fattas utan att 
kommunintressen tas till vara, 

• följa verksamheten kontinuerligt i övriga nämnder och utöva uppsikt över övriga 
nämnders och gemensamma nämnders beslut,  

• se till att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder och företag i 
den kommunala koncernen om hur verksamheten utvecklas och hur den eko-
nomiska ställningen är under budgetåret 

• leda och samordna arbetet med kvalitetssäkring, säkerhets- och säkerhets-
skyddsfrågor. 

• ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,  

• ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, doku-
ment- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, ska-
derapporteringssystem och förtroendemannaregister,  

• ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i 
enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar,  



  Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.4 
 
 

 3 (13) 

• upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 
angelägenheter som utförs av privata utförare,  

• göra de framställningar som behövs hos fullmäktige, övriga nämnder och andra 
myndigheter,  

• ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,  

• bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med 
kommunallagen,  

• verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat. 

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som 
fullmäktige ska handlägga ska beredas. 

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss 
av sådana ärenden. 

 
§ 5  
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl.a. 

• ekonomisk hushållning 
• personalpolitik 
• fysisk planering och en långsiktigt hållbar utveckling 
• informationsverksamhet 
• näringslivspolitiken  
• kultur- och fritidspolitik 
• arbetet med att effektivisera administrationen 
• företag, stiftelser och kommunalförbund 

 
Ekonomisk hushållning 

§ 6 
Kommunstyrelsen ska utifrån ett helhetsperspektiv ansvara för att de kommunala 
resurserna används på ett effektivt sätt och att verksamheten anpassas till rådande 
ekonomiska förutsättningar. 

§ 7 
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning. 
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår 
också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid 
samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 

§ 8 
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna upp-
gift ingår bl.a. att  

• handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd pla-
cera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden 

• teckna borgen för kommunala associationer 



  Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.4 
 
 

 4 (13) 

• bevaka att försäkringsskyddet är tillgodosett samt 
• verka för samordning i upphandling och bevaka att riktlinjer för upphandling 

och inköp följs. 
 
§ 9 
Kommunstyrelsen ska  
• upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen 
• se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen om kommunal 

redovisning 
• förvalta medel som avsatt till pensionsförpliktelser i enlighet med fullmäktiges 

särskilda föreskrifter  
 
Personalpolitik 

§ 10 
Kommunstyrelsen ska, som personalorgan, ha hand om frågor som rör förhållan-
det mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare ansvara för kom-
munens samlade personal- och lönepolitik. I denna uppgift ingår bl.a.  

• anställningsärenden (kommunstyrelsens förvaltning och förvaltningschefer) 
• kollektivavtal, centrala överenskommelser och tvister (hela kommunala 

organisationen) 
• förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom 

vad gäller 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom 
andra nämnders verksamhetsområden 

• löne- och anställningsvillkor (hela kommunala organisationen) 
• personaladministrativa frågor (hela kommunala organisationen) 
• beslut om stridsåtgärd 
• lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130) 
• verka för mångfald, jämställdhet och integration.  

 
§ 11 
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för personalen vid kommunstyrelsens 
förvaltning och för förvaltningscheferna. 

 
Fysisk planering och en långsiktigt hållbar utveckling 

§ 12 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för och ska samordna kommu-
nens arbete med den översiktliga planeringen, enligt plan- och bygglagens 3 ka-
pitel (översiktsplan) och 7 kapitel (regionplanering), och en långsiktigt hållbar 
utveckling. I detta ingår att svara för mark- och bostadsförsörjning i kommunen 
och därvid bl.a. följande frågor 

• planering och användning av mark och vatten  
• upprätthållande av en tillfredsställande markberedskap  
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• främja bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet 
• svara för energiplaneringen och främja energihushållningen  
• verka för en tillfredsställande infrastruktur  
• verka för att kommunens hela verksamhet präglas av ett ekologiskt synsätt. 
 
Kommunstyrelsen ska också fullgöra kommunens uppgifter enligt plan- och 
bygglagens 4-6 kapitel, kring detaljplanearbete och områdesbestämmelser. 

 
Informationsverksamhet 

§ 13 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens centrala informations- och marknads-
föringsverksamhet inklusive extern och inter webbplats och andra digitala kanaler. 
Kommunstyrelsen ska verka för att kommuninvånarna, andra myndigheter, media 
och övriga intresserade får en god och riktig information om kommunens verk-
samhet och politiska beslut.  
För att möjliggöra detta ska kommunstyrelsen verka för att effektiva övergripande 
kommunikations- och informationstekniska lösningar utvecklas med syfte att öka 
tillgängligheten. 
 
Det ingår i styrelsens ansvarsområde att verka för att turister och dagbesökare får 
information om aktiviteter och sevärdheter inom kommunen och dess närområde. 

 
Näringslivspolitik 

§ 14 
Kommunstyrelsen ska 
• ta initiativ och främja samverkan mellan kommunen, företag, föreningar och 

myndigheter med syfte att bidra till tillväxt och utveckling av näringslivet i 
kommunen 

• fortlöpande följa de frågor som kan vara av betydelse för kommunens 
sysselsättnings- och arbetsmarknadsutveckling samt ta initiativ i dessa frågor 

• underlätta för befintliga företag inom kommunen att expandera och utveckla, 
stimulera nyetableringar och nyföretagande 

• främja samverkan mellan kommunen och övriga myndigheter och företag i 
frågor av arbetsmarknadspolitisk art och 

• främja och besluta om lokaler för näringslivsverksamhet. 
 

Kultur- och fritidspolitik 

§ 15 
Kommunstyrelsen har det samlade ansvaret för kommunens kultur- och fritids-
verksamhet. Styrelsen ansvarar för  
• allmänkulturell verksamhet och den kommunala kulturverksamheten, 
• biblioteksverksamheten 
• kontakter med och stöd till de ideella föreningarna 
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Arbetet med att effektivisera administrationen 

§ 16 
Kommunstyrelsen ska leda utvecklingen av och utbilda i administrativa system 
såsom ekonomisystem, personaladministrativt system, dokument- och ärende-
hantering samt informationssystem. 

 
§ 17 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna arbetet med att reformera regler/riktlin-
jer. 
 
§ 18 
Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se 
till att den hålls tillgänglig i lagstadgad form. 
 
Företag, stiftelser och kommunalförbund 

§ 19 
Styrelsen ska 

• ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt 
eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi 
och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga 
förhållanden av betydelse för kommunen, 

• ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt 
hålls uppdaterade, 

• ansvara för att regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningar-
na/stiftelseledningarna, 

• löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att kommunallagens krav 
är uppfyllda i de företag och stiftelser kommunen äger eller har intressen i, 

• årligen pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommen 
helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenligt med det 
fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Om styrelsen finner 
att brister ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga 
åtgärder, 

• utöva kommunens ägarfunktion i de företag som kommunen direkt eller indirekt 
helt eller delvis äger eller på annat sätt har intressen i och att därför också vid bo-
lagsstämmor eller vid andra motsvarande sammanträden i sådant företag tillvarata 
kommunens intressen inkluderande rätten att utfärda bindande ägardirektiv, 

• lämna direktiv eller riktlinjer till kommunens företrädare inför bolags- och 
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden. 
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• Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådant 
kommunalförbund som kommunen är medlem i. 

 
Uppföljningsfunktion 
§ 20 
I kommunstyrelsens uppföljningsfunktion ingår att 

• övervaka att de kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten samt 
ekonomi som fullmäktige fastställt följs upp i nämnderna 

• övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt 
• två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter 

utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är un-
der budgetåret 

• inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata 
utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktiges fast-
ställda program och direktiv 

• två gånger varje år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner och medbor-
garförslag som kommit in till fullmäktige och som inte besvarats i fullmäktige.  

 
Kommunstyrelsens uppgifter enligt speciallagstiftningen 
§ 21 
Kommunstyrelsen ansvarar för ledningen av den del av det civila försvaret som 
kommunen ska bedriva under höjd beredskap (Lagen om kommuner och lands-
tings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap). 
 
§ 22  
Kommunstyrelsen är kommunens väghållningsmyndighet enligt väglagen.  
 
§ 23 
Kommunstyrelsen svarar för  
• de trafikuppgifter som ska fullgöras av den nämnd som avses i lagen om 

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

övervakning m.m. 
• frågor om gaturenhållning enligt lagen om gaturenhållning och skyltning 
• frågor som anges i lagen om flyttning av fordon i vissa fall och förordning om 

flyttning av fordon i vissa fall 
• upplåtelse av salutorg och övriga allmänna platser, inklusive torghandel enligt 

lagen om tillfällig försäljning 
• kommunens uppgifter enligt anläggningslagen 
• ärenden enligt 10-11 §§ lagen om lägenhetsregister 
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§ 24 
Kommunstyrelsen är huvudman för kommunens allmänna vatten- och avloppsan-
läggningar och fullgör de uppgifter som anges i lagen om allmänna vattentjäns-
ter.” 
 
§ 25 
Kommunstyrelsen  
• ansvarar för folkbiblioteksverksamheten enligt bibliotekslagen och  
• är kommunal tillstånds- och registreringsmyndighet enligt lotterilagen. 

 
§ 26 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. 

 
§ 27 
Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla. 

 
Övriga uppgifter 
§ 28 
Kommunstyrelsen har hand om  
• utvecklingen av den kommunala demokratin och brukarinflytandet 
• vänorts-, EU- och övriga internationella frågor  
• frågor som rör kommunens immaterialrättsliga rättigheter 
• det kommunala folkhälsostrategiska arbetet  
• det kommunala miljöstrategiska arbetet 
• den centrala statistikfunktionen 
• konsumentupplysning 
• svara för IT-strategier  
• kommunens uppgifter inom låne- och bidragsgivningen till bostadsförsörj-

ningen  
• posthantering, vaktmästeri och tryckeriverksamhet 
• de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt 

annan nämnd 
 

§ 29 
Kommunstyrelsen ska vidare 
• bevaka att barn-, jämställdhets-, mångfalds-, tillgänglighets-, miljö- och 

folkhälsoperspektiv beaktas i verksamheten  
• bevaka kommunens intressen rörande fastighetsbildning, fastighetsbestäm-

ning, planläggning och byggnadsväsende, gemensamhetsanläggningar och 
enskilda vägar 

• fastställa målprogram för den egna verksamheten för varje mandatperiod och 
fortlöpande utvärdera måluppfyllelsen samt 
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• verka för att stärka den lokala kulturella identiteten och utveckla kultur- och 
fritidsverksamheten i kommunen 

• verka för bevarande av, vård och lämplig användning av byggnader, anlägg-
ningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde 

• vara rådgivande i frågor som rör konstnärlig utsmyckning i kommunen 
• förvalta kommunens konstsamling 

 
Delegering från fullmäktige  
§ 30 
Kommunstyrelsen har befogenhet att 
• ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt 

med särskilt beaktande av de föreskrifter om säkerheten som fullmäktige 
angivit 

• genomföra köp, försäljning och byte av fastighet allt inom av fullmäktige 
fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i 
övrigt 

• tillförsäkra kommunen rätt till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt i annans 
fastighet genom avtal eller tillämpning av bestämmelser i lagar, och med 
verka till ändring eller upphävande av sådan rätt enligt riktlinjer från 
kommunfullmäktige 

• besluta om fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan- 
och bygglagen (PBL) av fastighet eller fastighetsdel 

• fastställa belägenhetsadresser och svarar för namn- och adressnummersätt-
ning. Innan beslut om namnsättningsfrågor ska hembygdsföreningen beredas 
tillfälle att yttra sig 

• träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning 
och sluta annat liknande avtal  

• föra kommunens talan i folkbokföringsärenden 

• avge kommunens yttranden enligt lagen om allmän kameraövervakning 

• avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av 
principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får 
avge sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet 
behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige. 

 
Organisation 
Kommunstyrelsens presidieberedning 
§ 31 
Kommunstyrelsens presidieberedning bereder de ärenden till kommunstyrelsen 
som inte bereds av personalutskottet, boksluts- och budgetberedningen eller plan-
kommittén. 
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Beredningen utgör också en tankesmedja för strategiska frågor och består av fem 
personer ur kommunstyrelsen – kommunstyrelsens presidium och två till. 
 
Beredningen avgör vilka frågor, och på vilket sätt ärenden lyfts för eventuell in-
formation, beredning och beslut. Vid möte förs en uppdragslista och rapporteras 
till kommunstyrelsen kontinuerligt. 
 
Personalutskott 
§ 32 
Kommunstyrelsen ska ha ett personalutskott med fem ledamöter och fem ersätta-
re. Utskottet väljs av kommunstyrelsen. Person som är anställd av kommunen får 
inte väljas till utskottet. 
 
Personalutskottet bereder personalärenden till kommunstyrelsen. 
 
§ 33 
Kommunstyrelsen är genom sitt personalutskott kommunens centrala arbetsgivar-
organ, tillika kommunens löne- och pensionsmyndighet och ska ha han de frågor 
som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 
 
§ 34 
Personalutskottet ska vidare verka och svara för utveckling av kommunens perso-
nalpolitik och samordning av personaladministrationen samt ge råd och biträde i 
personalpolitiska frågor. 
 
Förhandlingsdelegation 
§ 35 
Kommunstyrelsen ska ha en förhandlingsdelegation bestående av tre personer. 
Delegationen väljs av kommunstyrelsen och ska bestå av kommunstyrelsens pre-
sidium. 
 
Förhandlingsdelegationen företräder kommunen vid förhandlingar angående löne-
översyn och i lönetvister. 
 
Plankommitté 
§ 36 
Kommunstyrelsen ska ha en plankommitté med fem ledamöter och fem ersättare.   
 
Kommittén väljs av kommunstyrelsen. Ordinarie ledamöter bör så långt möjligt 
vara kommunstyrelsens presidium samt ordförande/vice ordförande och en leda-
mot från Kungsör i Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Ersättare bör så långt 
möjligt vara ordföranden i socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och i 
Kungsörs KommunTeknik AB samt två ledamöter från kommunstyrelsen. 
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§ 37 
Plankommittén bereder  
• översiktlig fysisk planering och framtidsfrågor av strategisk betydelse (bygg- 

och markplanering, områdesplaner, tillgänglighetsplaner och trafik- och cent-
rumplanering) och  

• detaljplanering. 
• Till kommittén knyts en ortsutvecklingsgrupp med uppdrag att XXXXXX 

med en parlamentariskt sammansatt styrgrupp med rätt att lägga förslag till 
YYYYY. 

 
§ 38 
Kommittén får inom ramen för budgeterade medel upphandla konsulttjänster. 
 
Parlamentarisk kommitté för frågor rörande kultur, fritid, miljö, jämställdhet 
m.m. 
§ 39 
Kommunstyrelsen ska ha en kommitté för frågor rörande kultur, fritid, miljö, 
jämställdhet m.m. Största parti i kommunfullmäktige har två ledamöter och två 
ersättare. Övriga partier i kommunfullmäktige har en ledamot och en ersättare vardera. 
Ersättare har endast närvarorätt vid ordinarie ledamots frånvaro. 
 
Kommittén väljs av kommunfullmäktige. 
 
Kommittén leds av kommunstyrelsens ordförande.  
 
Kommittén sammanträder fyra gånger per år. 
 
§ 40 
Kommittén bereder ärenden av på uppdrag av kommunstyrelsen. 

 
Boksluts- och budgetberedningar 
§ 41 
Kommunstyrelsen utser en boksluts- och en budgetberedning. 
 
De partier som finns representerade i kommunfullmäktige och som därmed inte 
får någon plats i beredningen får utse en person som adjungeras till beredningen. 
Dessa har ingen förslags- eller rösträtt. Vid frånvaro för adjungerad har man inte 
rätt att skicka någon ersättare. 
 
§ 42 
Beredningarna bereder ärenden av övergripande ekonomisk karaktär såsom t.ex. 
kommunens bokslut och budget. 
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Lokalt brottsförebyggande råd 
§ 43 
Lokala brottsförebyggande rådet arbetar med långsiktigt brottsförebyggande ar-
bete. Rådet består av fyra politiska ledamöter (en ur socialnämnden, en ur barn- 
och utbildningsnämnden och två ur kommunstyrelsen, lämpligen ordförandena i 
nämnderna), polis, tjänstemän från förvaltningarna m.fl. 

  
Kommunalråd 
§ 44 
Kommunstyrelsens ordförande ska vara kommunalråd och ägna hela sin arbetstid 
åt uppdrag för kommunen. 
 
Tillsätter kommunfullmäktige ytterligare kommunalråd och/eller oppositionsråd 
ska de även vara ledamöter i strategigruppen. 
 
Förvaltningsorgan 
§ 45 
Kommunstyrelsens förvaltning handhas av kommunstyrelsens förvaltning. I frå-
gor som rör fysisk planering samt mark- och exploateringsfrågor biträder också 
Kungsörs KommunTeknik AB. 
 
Kommunstyrelsens ordförandes uppgifter 
§ 46 
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att 

• närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämnds-
organisation 

• med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i 
dessa frågor 

• främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder  

• representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferen-
ser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt 
fall samt 

• underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av kommun-
styrelsen. Vid förfall för ordföranden utförs uppgiften av vice ordföranden. I 
den mån handlingar ska kontrasigneras görs detta av anställd som kommunsty-
relsen utser. 

• representera kommunstyrelsen i landshövdingens krishanteringsråd, 
samverkan för utveckling av Västmanlands län (SUV) samt integrationsråd 
 

Kommunstyrelsens vice ordförandes uppgifter 
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§ 47 
 Det åligger kommunstyrelsens vice ordförande att representera kommunstyrelsen i  

• kommunens tillgänglighetsråd 
• kommunens brottsofferråd (BRÅ) 
• kommunens plankommitté 
• landshövdingens jämställdhetsråd och klimatråd 

 
 
   

_____________________ 
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Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Budget 2021 – Västra Mälardalens Överför-
myndarnämnd (KS 2020/90) 

 Förslaget till budget för Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 
för år 2021 har inkommit.  

 
 Budgetdokumentet innehåller ett äskande om utökad finansiering 

från Kungsör med 120 000 kronor för 2021, 108 000 kronor för 
2022 och 108 000 kronor för 2023. Utökningen består till stor del 
av en utökad tjänst i form av en enhetschef och den något högre 
summan 2021 även för planerade utbildningsinsatser. 
 
Med den totalt föreslagna budgeten om 11,5 miljoner kronor för 
2021 utgör Kungsörs del följande: 
 

 Administ-
ration 

Arvode-
ring 

Förslag  
budget 2020 

Kungsör 23+747 498 1268 
Summa 770 498 1268 

 
Beloppen justeras med löneökning efter avslutade förhandlingar.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Budgetförslag för gemensamma överförmyndarnämnden  

 
 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige godkänner Kungsörs kommuns andel av 

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnds budget för 2021.  
 
 Beslutet förutsätter att övriga parter godkänner sina respektive 

andelar av budgeten.  
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§  
Budget 2021 med plan 2022 - 2023 för 
Kungsörs kommun (KS 2020/90) 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 om budgetramar 
för 2020 - 2022. De ramar som fastställdes var (i miljoner kronor): 
 
 Ram 

2020 
Ram 
2021 

Ram 
2022 

Kommunstyrelsen 75,1 77,1 79,6 
Barn- och utbildningsnämnden 243,5 249,9 258,1 
Socialnämnden 252,0 258,6 267,1 
Delsumma 570,6 585,6 604,8 
Finansiell verksamhet 577,1 585,6 604,8 
Resultat 6,5 0 0 
 
Utöver ramarna presenterade ovan används 1 mkr till kommun-
styrelsen, 1 mkr till barn-och utbildningsnämnden, 4 mkr till 
socialnämnden ur resultatutjämningsreserven för utveck-
lingsinsatser som på sikt sänker kostnadsutvecklingen.  
 
Förslag till ramar 2021 fastställdes på budgetberedningen 19 
september. Dessa ramar är de som ligger till grund för beslut här, 
justerade för löneökningar som här ligger under finans och 
kapitalkostnader som fördelats. En ännu icke framräknad justering 
inför 2021 med anledning av den nya serviceorganisationen som är 
flyttad till kommunstyrelsen från övriga nämnder under 2020 
kommer också ske. 
Ramarna 2022 och 2023 är en uppräkning av 2021 års föreslagna 
ramar. 

 

 
Ram 
2021 Ram 2022 Ram 2023 

Kommunstyrelsen 76,5 78,6 80,5 
Barn- och 
utbildningsnämnden 242,8 251,5 255,0 
Socialnämnden 254,9 264,5 268,1 
Delsumma 574,2 594,6 603,6 
Finans 9,3 1,0 1,0 
Finansiell verksamhet 586,5 595,6 604,6 
Resultat 3,0 0,0 0,0 
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Beslutsunderlag Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 
 

a) Protokoll från KS budgetberedning 2020-09-19 § 13 
 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag 
 

Kommunfullmäktige antar följande ramar för 2021, med plan 2022-
2023.  

 

 
Ram 
2021 Ram 2022 Ram 2023 

Kommunstyrelsen 76,5 78,6 80,5 
Barn- och 
utbildningsnämnden 242,8 251,5 255,0 
Socialnämnden 254,9 264,5 268,1 
Delsumma 574,2 594,6 603,6 
Finans 9,3 1,0 1,0 
Finansiell verksamhet 586,5 595,6 604,6 
Resultat 3,0 0,0 0,0 

 
 
 
 

2. Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för 2021 till 
0,4 procent (oförändrat). 
 

3. Budgeten för friskvårdsbidrag 2021 fastställs till 300 000 
kronor (oförändrat). 
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§ 13 
Budget 2021 med plan 2022 - 2023 för 
Kungsörs kommun (KS 2020/90) 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 om budgetramar 
för 2020 - 2022. De ramar som fastställdes var (i miljoner kronor): 
 
 Ram 

2020 
Ram 
2021 

Ram 
2022 

Kommunstyrelsen 75,1 77,1 79,6 
Barn- och utbildningsnämnden 243,5 249,9 258,1 
Socialnämnden 252,0 258,6 267,1 
Delsumma 570,6 585,6 604,8 
Finansiell verksamhet 577,1 585,6 604,8 
Resultat 6,5 0 0 
 
Utöver ramarna presenterade ovan används 1 mkr till kommun-
styrelsen, 1 mkr till barn-och utbildningsnämnden, 4 mkr till 
socialnämnden ur resultatutjämningsreserven för utveck-
lingsinsatser som på sikt sänker kostnadsutvecklingen.  
 
På juni månads budgetberedning fick kommundirektören i uppdrag 
att tillsammans med förvaltningen arbeta fram ett förslag på 
besparing på generellt 2 % utifrån presenterade förslag till ramar 
2021 exklusive äskanden. Medel motsvarande disponering av 
resultatutjämningsreserv (RUR) tilläts därutöver. Eventuella 
prioriteringar och konsekvensanalyser skulle framgå. Materialet 
presenterades i juni.  
 
På budgetberedning 31 augusti presenterade ny finansprognos och 
prognoser för bland annat skatteunderlagsutveckling, BNP och 
arbetslöshet. Möjligheter för Kungsör att använda sin 
resultatutjämningsreserv (RUR) presenterades också. 

  
Beslutsunderlag Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 
 

a) Presentationer från budgetberedning 2020-03-09 (Kommunens 
kvalitet i korthet, SCB:s medborgarundersökning, Trender och 
Kungsörs utveckling från 2005 bland annat. 
näringslivsranking.) 
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b) Presentation på budgetberedning 2020-05-11 med 
befolkningsprognos, behov och prioriteringar inför 2021. 

c) Finansiellt underlag per 2020-05-11  
d) Finansiellt underlag per 2020-06-15 
e) Förvaltningens underlag presenterat 2020-08-17  
f) Förvaltningens underlag presenterat 2020-08-31  

 
Beslut  Kommunstyrelsens budgetberedning tackar för presentationerna. 

 
Kommunstyrelsens budgetberedning beslutar att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
 
 
1.  anta följande ramar för 2021.  

 
 Ram 

2021 
Kommunstyrelsen 75,3 
Barn- och 
utbildningsnämnden 

246,8 

Socialnämnden 259,7 
Delsumma 581,7 
Finansiell 
verksamhet 

584, 7 

Resultat 3,0 
 
 

Ramarna för förvaltningarna kommer bland annat att 
korrigeras med planerade löneökningar på 2,5 % som 
kommer läggas inom den finansiella ramen, samt 
justeringar för den sammanhålla kost- och 
städorganisationen (serviceenheten) som trädde i kraft 
1/8 2020.   

 
2. Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för 2021 till 

0,4 procent (oförändrat). 
 

3. Budgeten för friskvårdsbidrag 2021 fastställs till 300 000 
kronor (oförändrat). 

 
4. Kommunalskatten fastställs till 22:03 per skattekrona för 

2021 (oförändrat). 
 



 

 

1 

 

 

   

 

 

Alliansens prioriteringar 

i budget 2021  
2 NOVEMBER  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

2 

 

 Mål och budget  

Kungsörs kommuns budget ska ta tydligt avstamp i fastställda mål. En flerårsplan antas som 
årligen bryts ner i års- och verksamhetsplaner för nämnder och styrelser. Uppföljning sker 
löpande i del- och årsredovisningar.  

 

God ekonomi och effektiv organisation 
Kungsörs kommunkoncern ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt och 
kostnadsutvecklingen måste anpassas utifrån faktiska budgetförutsättningar. Efter flera års 
god ekonomi kan vi nu se en bruten trend där skatteintäkterna inte längre överensstämmer 
med kommunens behov. Det kräver kontroll och ett långsiktigt ansvarstagande.  
 
Grundläggande välfärd med förskola, skola och äldreomsorg hör till kommunens kärnppdrag 
och ska prioriteras. Det förslag som har diskuterats under hösten med stora besparingar i 
förskola, grundskola, fritidsgården, musikskolan, kultur och fritid etc, säger vi nej till.  
 
Effektiviseringar och besparingar ska göras på lokaler, ledning- och adminstration, effektivare 
processer och minskade investeringar. Tillsatt granskning av effektviseringspotential i 
kommunens facknämnder bör ge oss konkreta förslag att realisera under 2021. 
Kommunstyrelsen måste också vara med och bidra till kommunens ekonomi och en 
granskning behöver göras även här.  
 
Under 2021 finns det behov av att förstäka kommunens ekonomi med tillfälliga medel.  Vad 
gäller förslaget om utdelning från våra kommunala bolag så ska det ses just som ett tillfälligt 
tillskott och ska inte användas för att höja nämndernas ramar.   
 

Hållbar utveckling  

Utvecklingen av Kungsör ska gå hand i hand med en hållbar utveckling ur ett miljömässigt, 
socialt och ekonomiskt perspektiv. FN:s hållbarhetsmål och Agenda 2030 är vägledande. 
Kungsörs kommunkoncern antar lokala mål som ska vara vägledande för hela 
kommunkoncernen. 
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Grundförutsättningar, 586 miljoner kronor 

- Uppräkning för löner 2,5% och priser 1,5%. 
- Invånarantal 8750.  
- Effektivisering 2 % för samtliga nämnder/styrelser/förbund. 
- Minskad beställning till KKTAB -1 mkr. 
- Konkurrensutsätt beställningar. 
- Minskade investeringar kommande år för att klara högre driftskostnader.  

 

Effektiviseringar och besparingar  

- Effektivare stödprocesser och digitalisering, gäller även kommunens kommunalförbund.  

- Extern granskning av samtliga nämnder och bolag om effektiviseringspotential.  

- Effektiviseringar av lokalytor i hela organisationen.  

- Den kommunala vuxenutbildningen och SFI tillgodoses genom avtalssamverkan och köp 

av utbildning hos annan kommunal utförare, exempelvis Arboga eller Köping.  

- En ny resursfördelningsmodell införs med skolpeng till förskola, grundskola och 

gymnasieskolan där tilldelning av nya resurser sker utifrån faktiskt antal elever i 

förskola, grundskola och gymnasieskola och inte utifrån prognoser.  

- Ansvaret för utbildning och boende för barn och unga i behov enligt LSS ses  

över och om möjligt samordnas hos en nämnd. 

- Anställningsstopp. 

Miljö  

• Avfallsplanen genomförs med fokus på minskad nedskräpning och införande av 

källsortering i kommunens verksamheter och offentliga anläggningar.   

Demokrati  

• Förutsättningar för förtroendevalda förbättras genom större insyn och tydligare 

beslutsordning.  

Jämställdhet  

• Kommungemensam handlingsplan antas för våld i nära relationer 
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Kommunstyrelsen, 75,3 miljoner kronor 

Prioriteringar  
- Genomförande av redan beslutade detaljplaner. 
- En trafikplan beslutas och genomförs med fokus på åtgärder i  

vägnätet och gång- och cykelvägar.  
- Stärkt samarbete med det lokala näringslivet för fler praktikplatser och jobb.  
- Ett handlingsprogram för barn och ungas hälsa beslutas och genomförs.   

 

Effektiviseringar och besparingar 
- Effektiviseringar av ledning, administration och stödprocesser. 
- Färre detaljplaner. 
- Minskade konsultkostnader. 
- Anställningsstopp. 
- Konkurrensutsätt beställningar. 

 
Barn – och utbildningsnämnden, 246,8 miljoner kronor 

 

Prioriteringar  

- Ökad måluppfyllelse i hela grundskolan.  

- Åtgärdsprogram för att förbättra kunskapsresultaten.   

- Förebyggande elevhälsoarbete på Kungsörs skolor.  

- Förskolan får en egen nettobudget med egen styrning av ekonomin. 

- Tidiga samordnade insatser och stärkt samarbete mellan förskola,  

skola och socialtjänst i det socialt förebyggande arbete. 

 

Effektiviseringar  
- Effektiviseringar av ledning, administration och stödprocesser. 
- Digitalisering av stödprocesser.  
- Kommunal vuxenutbildning och SFI tillgodoses genom avtalssamverkan och köp av 

utbildning hos annan kommunal utförare, exempelvis Arboga eller Köping.  

- Effektivisering av verksamhetslokaler (Ulvesund) Exempelvis flytt av 
introduktionsprogrammet till Kung Karl.  
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Socialnämnden, 259,7 

Prioriteringar  
- Fler boendeplatser för särskilt boende.  
- Ökande behov inom äldreomsorgen. 
- Tidiga samordnade insatser och stärkt samarbete mellan  

förskola, skola och socialtjänst i det socialt förebyggande arbete. 
- Stärkt samarbete mellan arbetsmarknad och försörjning och näringslivet.  
- Motprestation för försörjningsstöd.  

- Jämställt försörjningsstöd.  
 

Effektiviseringar 

• Effektiviseringar av ledning, administration och stödprocesser.  

• Digitalisering av stödprocesser.  

• Effektivisering av verksamhetslokaler (Ulvesund och vårdcentralen) 

• Översyn och hemtagning av placeringar. 
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§ 140 
Budget 2021 med plan 2022 - 2023 för 
kommunstyrelseförvaltningen Kungsörs 
kommun (KS 2020/90) 
 
På juni månads budgetberedning fick kommundirektören i uppdrag 
att tillsammans med förvaltningen arbeta fram ett förslag på 
besparing på generellt 2 % utifrån presenterade förslag till ramar 
2021 exklusive äskanden. Medel motsvarande disponering av 
resultatutjämningsreserv (RUR) tilläts därutöver. Eventuella 
prioriteringar och konsekvensanalyser skulle framgå. Materialet 
presenterades i juni.  
 
På budgetberedning 31 augusti presenterade ny finansprognos och 
prognoser för bland annat skatteunderlagsutveckling, BNP och 
arbetslöshet. Möjligheter för Kungsör att använda sin 
resultatutjämningsreserv (RUR) presenterades också. 
 

KS överläggning Kommundirektör Claes-Urban Boström presenterar gällande 
förutsättningar för kommunstyrelsens förvaltnings ramar och tänkta 
effektiviseringar och behov inför 2021. Aktuellt läge gällande 
pågående budgetarbete på riksnivå och hur det kan tänkas påverka 
Kungsör presenteras. 
 
Madelene Fager (C) yrkar tillägg till beslutet på att genomföra en 
extern granskning av kommunstyrelsens verksamheter i syfte att få 
förslag på kostnadsbesparande åtgärder. 
 
Efter avslutad överläggning finner ordföranden Mikael Peterson att 
de endast återstår ett förslag till beslut.  

 
Beslut Kommunstyrelsen tackar för informationen. Kommundirektören får 

i uppdrag att genomföra en extern granskning av kommunens 
verksamheter inklusive bolagen under hösten i syfte att få förslag på 
kostnadsbesparande åtgärder. 

 
 



 
 

Budgetförslag 2021 
 

 
 
  



Budgetförslag för år 2021 
Överlämnar härmed förslag till budgetramar och medlemsbidrag 2021 för Västra Mälardalens 
Räddningstjänst.  
 
 
Förslag till medlemsbidrag 
Under 2020 kommer mycket fokus ligga på ett samgående med MBR inför 2021. 
Organisationen behöver ta fram ett nytt handlingsprogram (förebyggande verksamhet och 
räddningstjänst) tillsammans med MBR, detta för att ha en gemensam politisk målsättning 
inom Räddningstjänstområdet vid ett medlemskap i MBR:s organisation 2021.  
 
Budgetförslaget innefattar den löpande driften samt ett omställningsbidrag på 2 miljoner 
kronor. Ambitionen är att på sikt ha samma kostnadsbas och modell som MBR’s 
medlemskommuner. 
 
 
 
  Kostnader Intäkter  Netto kkr 

Räddningstjänsten    

Räddningschef 4 272 0 -4 272 
Avd. förebyggande 1 534 580 -954 
Avd. räddning  25 628 616 -25 012 
Avd. drift  11 191 1 430 -9 761 
Summa RT  42 626 2 626 -40 000 
     

Investeringsbudget inför 2021 och framåt arbetas under året fram i samarbete med MBR.  
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§ 78 
Budget 2021 – förslag för att klara budget 
2021 (BUN 2020/78) 
Barn- och utbildningschefen har sammanställt förslag på åtgärder 
som måste genomföras för att klara det totala sparkravet. Dessa 
presenteras med konsekvenser: 

  Förslag på åtgärder 
- Ej verkställa de punkter som ingår i tidigare äskande som 

innebär kvalitetshöjning och framtida kostnadsminskningar  
- Generellt sparkrav på 2 % och dess konsekvenser 
- VIVA och gymnasiet 
- Ytterligare besparing inom förskola, fritidshem, grundskola, 

gymnasie- och vuxenutbildning samt måltidsenhet och 
fritidsgård i Valskog. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Barn- och utbildningschefens förslag på åtgärder för att klara 
den beslutade ekonomiska ramen 
 

Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktiges slutgiltiga beslut om 
ekonomisk ram för barn- och utbildningsnämnden för budgetåret 
2021 blir det samma som kommunfullmäktiges beslut i juni 
beslutar barn- och utbildningsnämnden att de ovan beskrivna 
åtgärderna ska genomföras. 

  
 Barn- och utbildningsförvaltningen ges möjlighet att lämna 

kompletterande konsekvensbeskrivningar. 
 
BUN överläggning  Under överläggningen redovisar ordförande Ewa Granudd (M)) 

och barn- och utbildningschef Fredrik Bergh vad 
budgetberedningen diskuterade vid sitt möte måndagen den 19 
oktober. Noteras att budgetberedningen kommer att föreslå 
kommunstyrelsen och sedan kommunfullmäktige att fördela de 6 
miljoner kronor som finns att fördela inför 2021 enligt följande: 
- 1 miljon till barn- och utbildningsnämnden 
- 5 miljoner till socialnämnden 
  
Barn- och utbildningschefen redovisar också bl.a.  
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- behoven utifrån demografin 
Ajournering  Mötet ajourneras för gruppdiskussioner, klockan 18.55-19.05. 

 
Fortsatt under barn- och utbildningsnämndens överläggning 
framförs följande yrkanden:  
a) Ewa Granudd (M), Yrjö Björkqvist (M), Eileen Larsson (C), 

och Sussanne Söderström (SD); 
- bifall till den ekonomiska ramen 
- ändring om föreslagna åtgärder, förvaltningen uppdras att titta 

på fler och andra alternativ till åtgärder för att nå sparkravet. 
 

b) Angelica Stigenberg (S), Monica Lindgren (S), Anna-Karin 
Tornemo (V), Gunilla Wolinder (L) och Margareta Johansson 
(S); 

- ändring innebärande att hos kommunstyrelsen äska 14 500 000 
kr utöver tidigare angiven ram för budget 2021 

 
Propositionsordning Ordförande föreslår följande propositionsordning vilken godkänns. 

1. Ställningstagande till Presidiets förslag 1 mot alt. a) Yrkande 
från Ewa Granudd, Yrjö Björkqvist, Eileen Larsson och 
Sussanne Söderström.  
 

2. Vinnande förslag i prop. 1 mot alt. b) Yrkande från Angelica 
Stigenberg, Monica Lindgren, Anna-Karin Tornemo, Gunilla 
Wolinder och Margareta Johansson. 

 
Proposition 1 Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar 

enligt Presidiets förslag 1 eller alt. a) Yrkanden från Ewa Granudd, 
Yrjö Björkqvist, Eileen Larsson och Sussanne Söderström och 
finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt alt. a). 

 
Proposition 2 Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar 

enligt vinnande förslag i prop. 1 mot alt. b) och finner att nämnden 
beslutar enligt alt. b). 

 
  Votering begärs och ska genomföras. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21  13 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

 

Den som röstar för förslag från Angelica Stigenberg, Monica 
Lindgren, Anna-Karin Tornemo, Gunilla Wolinder och Margareta 
Johansson, röstar ja. 
Den som röstar för förslag från Ewa Granudd, Yrjö Björkqvist, 
Eileen Larsson och Sussanne Söderström, röstar nej. 

  Ja röstar: 
Angelica Stigenberg, Monica Lindgren, Anna-Karin Tornemo, 
Gunilla Wolinder och Margareta Johansson. 
Nej röstar: 
Ewa Granudd, Yrjö Björkqvist, Eileen Larsson och Sussanne 
Söderström. 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden röstat enligt 
förslaget från Angelica Stigenberg, Monica Lindgren, Anna-Karin 
Tornemo, Gunilla Wolinder och Margareta Johansson. 
 

Beslut Sammanfattningsvis beslutar barn- och utbildningsnämnden att till 
kommunstyrelsen äska 14 500 000 kr utöver tidigare angiven ram 
för budgetåret 2021. 

 
Särskilt yttrande Under förutsättning att prop. 1 kvarstår som slutgiltigt beslut 

ställer Angelica Stigenberg, Monica Lindgren, Anna-Karin 
Tornemo, Gunilla Wolinder och Margareta Johansson. sig bakom 
Ewa Granudd, Yrjö Björkqvist, Eileen Larsson och Sussanne 
Söderström ändringsyrkande enligt ovan. 

 
Reservation Mot barn- och utbildningsnämndens beslut reserverar sig 

Moderaterna, Centern och Sverigedemokraterna, skriftligt.  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsens, akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 28 
Budget 2021 för barn- och 
utbildningsförvaltningen (BUN 2020/78) 
Barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat fram ett material 
som underlag för de satsningar, behov och äskanden nämnden har 
inför fördelningen av ramarna i budget 2021. 
 
Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh visar en PowerPoint där 
det bland annat framgår vilka utmaningar förvaltningen står inför 
budgetåret 2021; 
- omvärld 
- demografisk påverkan 
- effektiviseringar/besparingar 
- ekonomi för integration och Komvux 
- verksamhetsförändring  
- investeringar 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner barn- och 

utbildningsförvaltningens presentation om budget 2021.  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 87 
Budget 2021 med plan 2022-2023 och mål 
2021 (SN 2020/78) 
Socialnämnden har vid två tillfällen berett mål för 2021 och nu 
redovisas de förslag till förändringar av indikationer som nämnden 
arbetat fram. 
 
Socialnämnden har vid tre tillfällen berett budget för 2021. För-
valtningen redovisar nu de effektiviseringar, -12 475 000 kronor, 
som bedöms möjliga att genomföra, om än med viss tveksamhet. 
Den nya budgetramen förslås till 269 191 000 kronor.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-08 

 
SN överläggning Under överläggningen redovisar ordförande Linda Söder Jonsson 

(S) och socialchefen Lena Dibbern vad budgetberedningen disku-
terade vid sitt möte under gårdagen. Noteras att budgetberedningen 
kommer att föreslå kommunstyrelsen och sedan kommunfullmäk-
tige att fördela de 6 miljoner kronor som finns att fördela inför 
2021 enligt följande: 
- 1 miljon till barn- och utbildningsnämnden 
- 5 miljoner till socialnämnden 

 
Budgetberedningen kommer att föreslå att fullmäktigemålet om 
ranking som årets miljökommun justeras så att kommunen 2022 
ska vara bland de 90 bästa. 

 
Socialchefen redovisas också bl.a.  
- de avvikelser som noteras i delårsrapporten per den 31 augusti 

2020,  
- behoven utifrån demografin 
- volymökningar som inte har med demografi att göra 

 
Sannolikt kommer nämnderna att få i uppdrag att få en verksamhet 
i balans. 
 
Socialnämnden noterar informationen från budgetberedningen, 
men går ändå fram med sitt äskande om ramförstärkning. 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslut Socialnämnden beslutar att  
- anta socialnämndens mål för 2021 med indikatorer  
- hos kommunstyrelsen äska 10 800 000 kr utöver tidigare 

angivna ram för budget 2021 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (7) 

Datum Vår beteckning 
2020-10-08 KS 2020/78 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Socialförvaltningen Socialnämnden 
  
Vår handläggare  
Socialchef Lena Dibbern  
  

 
 
 

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 

Budget och mål 2021 
Kommunfullmäktiges vision och ledord 
Vision  
Det mest övergripande dokumentet i kommunen är visionen. Kungsörs kommuns 
Vision 2025 lyder:  
 "Vårt Kungsör är den naturnära attraktiva Mälarkommunen, där vi med öppenhet 
och kreativitet får människor och företag att mötas och växa".  
  
Visionen är ledstjärnan för kommunens organisation. 
 
Ledord  
Öppenhet 
Vi är stolta över vårt Kungsör. Vi uppmuntrar och värnar om varandra med en 
öppen och positiv attityd. Olikhet och mångfald ser vi som en tillgång. Det finns 
möjlighet för alla att vara delaktiga och påverka vår framtida utveckling. 
 
Kreativitet  
I samverkan får vi saker att hända i ett Kungsör där både människor och företag 
växer.  
 
I ett kreativt klimat skapar vi engagemang och framåtanda. Långsiktiga lösning-
ar, i takt med omvärldens förändring, bidrar till kommunens hållbara utveckling. 
Här tar vi tillvara idéer och kompetenser i en innovativ miljö som skapar fördelar 
och framgång. 
 
Närhet 
Vår kungliga livsmiljö är valet för den som vill leva hållbart och tryggt i den 
lugna orten eller på landsbygden. Kungsör är en plats där man vill vara. Här är 
det nära till Mälaren, natur och frilufsliv, och det är enkelt att skapa en aktiv fri-
tid. Vårt attraktiva och variationsrika boende i Mälardalen är en styrka där goda 
kommunikationer gör det möjligt att ta tillvara andra städers kvaliteter. 
 
Då detta dokument skrivs är in kommunfullmäktiges mål beslutade men de för-
slag som finns inför 2021 är att skruva på målsättningarna och inte att förändra 
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målen varför socialnämnden ändå kan besluta om mål för 2021 innan fullmäktige 
fattat beslut om övergripande mål. 
 
Mål  
Kommunfullmäktiges mål 1 
Kommunen ska ha minst 9000 invånare 2025 
 
Socialnämndens mål 1  
Socialförvaltningens verksamhet ska säkerställa att alternativa boendeformer ska 
erbjudas äldre som önskar det 
 
Indikatorer 
1. Mellanboende som alternativ ska öka med 40 nya platser senast 2022 
2. Antal deltagare på mötesplatser ska årligen öka med 2 % 
 
 
Kommunfullmäktiges mål 2 
Andel elever i åk 9 som är behöriga till program på gymnasiet ska öka varje år 
med 2017 som basår. 
    
Socialnämndens mål 2 
Socialförvaltningen ska i samverkan med barn och utbildningsförvaltningen ar-
beta för fortsatt utveckling av tidiga och samordnade insatser (TSI) 
 
Indikatorer 
1. Antalet samordnade individuella planer, SIP, ska årligen öka med 2020 som 

basår 
2. Följa att samverkansdokumentet om TSI efterlevs 
 
 
Kommunfullmäktiges mål 3 
Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för 
att minska arbetslösheten de närmaste två åren med en procentenhet årligen med 
december 2018 som bas (10,4 %) 2019 10,6 %   
 
Socialnämndens mål 3 
Integrerat jämställt och hållbart samhälle 
 
Indikatorer 
1. Samtliga ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret ska 

från år 2020 erbjudas aktivitet.  
2. Andelen ej återaktualiserade med försörjningsstöd ett år efter avslutad insats 

ska årligen öka med år 2018 som utgångsläge 
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3. Antalet personer inom arbetsmarknad och försörjning som kommer ut i ar-
bete eller studier ska årligen öka med 2019 som basår 

4. Antalet personer i samtliga praktikformer med 2019 som basår ska öka 
 
 
Kommunfullmäktiges mål 4 
Kungsör ska förbättra sitt resultat i rankingen årets miljökommun. Vi ska vara 
bland de 100 bästa år 2020 
 
Socialnämndens mål 4 
Socialförvaltningen ska verka för ett hållbart samhälle 
 
Indikatorer 
1. Socialförvaltningen ska i sin utförarverksamhet prioritera insatser med cirku-

lär ekonomi  
2. Socialförvaltningens verksamheter ska källsortera allt avfall senast år 2020 
 
 
Kommunfullmäktiges mål 5 
Kommunens resultat ska utgöra minst en procent av skatteintäkter och statsbidrag 
varje år 
 
Detta mål ska utvecklas och innefatta effektiviseringar 
 
Socialnämndens mål 5 
Socialnämndens budget ska vara i balans genom optimalt resursanvändande 
 
Indikatorer 
1. Bokslut +/-0 
2. Jämföra utförd tid med beslutad tid för att anpassa efter rätt bemanning och 

rätt kompetens 
3. Genom förebyggande och rehabiliterande insatser utveckla kostnadseffektiv 

resursanvändning 
 
 
Socialnämndens mål 6 
Människors möjlighet till inflytande/delaktighet 
 
Indikatorer 
1. Antalet genomförandeplaner ska årligen öka för att år 2021 vara 100 % 
2. Alla beslut ska följas upp inom föreskriven tid och minst en gång/år senast år 

2020 
3. Brukarens uppfattning av inflytande/ delaktighet ska årligen öka med år 2020 

som basår 
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Socialnämndens mål 7 
Brukares och vårdnadshavares uppfattning av personalens goda bemötande ska 
årligen förbättras med utgångsläge 2020 års resultat 
 
Indikatorer 
1. Brukares och vårdnadshavares uppfattning av gott bemötande ska årligen öka 

med år 2020 som basår 
 
LSS ska årligen öka indikatorerna nedan med 2020 år som basår 
2.  Personalen pratar så brukaren förstår 
3.    Personalen förstår brukaren 
4.    Personalen bryr sig om brukaren 
 
Budget 
Socialförvaltningen har vid ett flertal tillfällen redovisat behov av resurser både 
utifrån demografiska orsaker, orsaker påverkade av pågående pandemi och orsa-
ker beroende av andra omvärldsfaktorer. En historisk tillbakablick, se bilaga, ger 
vid handen att vid budgetberedning 15/6 2020 fick nämnderna i uppdrag att pre-
sentera en budget för 2021 utifrån förutsättningarna att räkna upp 2020 års bud-
get med löner och priser för 2021, lägga till Resultatutjämningsreserven (RUR) 
och därefter minska budgeten med 2 %, se nedan (i tusentals kronor). 
 
 Ram  

2021 
RUR Totalt -2 % Ram 

2021 
Kommunstyrelsen 76 797 1 000 77 797 1 556 76 241 
Socialnämnden 259 664 4 000 263 664 5 273 258 391 
Barn- och utbild- 
ningsnämnden 

250 759 1 000 251 759 5 035 246 724 

 
För socialnämndens del innebär detta uppdrag att verksamheten ska klaras med 
en minskad ram med 5 273 tkr utifrån 2020 års budget bara vad gäller löne- och 
prisökning. På annat sätt kan beskrivas att det innebär ett behov av att minska 
bemanningen med ca 10,5 årsarbetare utifrån 2020 års nivå för att klara uppdra-
get budget 258 391 tkr för 2021 samtidigt som nämnden har stora volymökning-
ar.  
 
Efter att ha minskat den ursprungliga ramen 263 664 tkr med -5 675 tkr, dvs. 
något mer än 2 %, stod klart att förvaltningen behövde 15 925 tkr ytterligare för 
att klara verksamheten. Efter en påföljande budgetberedning stod klart att för-
valtningarna och bolagen äskat ca 50 000 tkr mer än tillgängliga medel varför en 
ytterligare genomlysning av effektiviseringsåtgärder vidtogs.  
 
Förvaltningen presenterade ytterligare -6 800 tkr i effektiviseringar med för-
behållet att detta är ett mycket tufft uppdrag som eventuellt inte går att genom-
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föra. Det slutliga äskandet stannar på ett behov av ramförstärkning med 
10 800 tkr (se bilaga), dvs ett totalt behov av 269 191 000 kr eller 5 500 tkr mer 
än budget 2020 om de 4 000 000 kr i RUR inkluderas.  
 
Inledningsvis äskade socialnämnden 600 tkr för en ny lokal, slöjdsalen i 
Ulvesund. Detta visade sig vara felaktigt då denna hyra kan omfördelas från 
kommunstyrelsens förvaltning som betalar denna hyra idag. 
 
De redovisade kostnaderna för volymökningar inom äldreomsorgen uppgår till 
8 170 tkr för invånare över 80 år. Även personer under 80 år har insatser inom 
äldreomsorgen men dessa behov har hittills inte redovisats då den övervägande 
majoriteten är personer som fyllt 80 år.  
 
Renoveringen av Södergården har inneburit hyreshöjningar som inte var kända 
vid tidpunkten för äskande av medel för lokaler. Bl.a. har nämnden beslutat att 
dela alla tidigare boendeenheter till två nya enheter då detta behövs för att kunna 
erbjuda personer med demens anpassade lokaler, en hyreshöjning med 100 tkr. 
Detta äskande har prioriterats bort.  
 
Ytterligare behov av en personaltvättstuga har förvaltningen glömt att redovisa 
men har upptäckts under renoveringens gång. Vi har fått redovisat totalkostna-
den, 225,4 tkr, men inte vad detta betyder i hyreshöjning. Vidare har visat sig att 
den ursprungliga kalkylen inte hade med kostnader för alla ytor, något som för 
oss beställare inte var klargjort vid beställningen. Man har inte tagit med renove-
ring av rehabiliteringslokaler eller kontor som är belägna mitt i Södergården. 
Kostnaderna för detta är redovisade till 1 096 tkr. Huruvida dessa kostnader ska 
belasta hyran eller belasta den avsatta underhållsbudgeten inom Kungsörs 
KommunTeknik AB är inte klargjort vid tidpunkten för budgetbeslutet. Om 
denna renovering kommer att belasta hyran finns dessa kostnader inte beräknade 
idag. 
 
Volymökningar orsakade av pandemin gör sig gällande inom individ- och famil-
jeomsorgsverksamheten. En bedömning är att försörjningsstöd kommer att öka 
med 2 000 tkr. Till detta äskades också en ny handläggare för att klara av att 
handlägga volymökningen men detta behov har strukits och istället har upptag 
givits till verksamheten att klara volymökningen inom befintliga resurser.  
 
Ökningen av antalet personer som behöver vård, stöd och behandling till följ av 
pandemins påverkan är svårbedömd. Hittills i år har dock 6 familjer behövt 
skyddsplacerats till följd av våld i nära relationer jämfört med tv placeringar un-
der 2019. 
 
När det gäller volymökningar orsakade av andra faktorer är bristen av tillgängliga 
bostäder för färdigbehandlade personer med tidigare missbruksproblematik en 
faktor som kostar minst 1 000 000 kr/år. En boendesamordnare har anställts för 
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att trygga hyresvärdar att dessa personer får stöd i sitt boende under det att de har 
ett övergångskontrakt. Dock har inte alla hyresvärdar sett en tillräckligt lång för-
bättring för att ge dessa personer ett kontrakt. 
 
När det gäller insatsen personlig assistans är detta en verksamhet som snabbt kan 
öka eller minska. Under 2020 har två nya och kostsamma ärenden tillkommit ef-
ter att budget beslutades. Samtidigt har ett annat ärende avslutats. Inga resurser 
har äskats för denna målgrupp då behoven kan slå åt båda håll. Dock finns tecken 
på att målgruppen ökar i de yngre åldrarna och minskar i äldre åldrar. Gruppbo-
endet för de äldre har under året ökat från fyra platser till sex platser. 
 
Under 2021 ska heltid som norm införas, en omställning som inledningsvis kos-
tar fler resurser då man inte kan uppnå full effektivitet under omställningsarbetet. 
Socialförvaltningen ser ingen möjlighet att starta ett sådant arbete under 2021 om 
inte medel ställs till förfogande. Förvaltningen får istället arbeta som hittills med 
att vid vakanser pröva möjligheten att ersätta en deltidstjänst med en heltids-
tjänst. 
 
Sammanfattning  
Socialnämnden har vid två tillfällen berett mål för 2021 och nu redovisas de för-
slag till förändringar av indikationer som nämnden arbetat fram. 
 
Socialnämnden har vid tre tillfällen berett budget för 2021. Förvaltningen redovi-
sar nu de effektiviseringar, -12 475 000 kronor, som bedöms möjliga att genom-
föra, om än med viss tveksamhet. Den nya budgetramen förslås till 269 191 000 
kronor.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att  
- anta socialnämndens mål för 2021 med indikatorer  
- hos kommunstyrelsen äska 10 800 000 kr utöver tidigare angivna ram för 

budget 2021 
 
 
 
Lena Dibbern 
Socialchef  
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Bilaga 
 
  

Äskanden  
  

Påverkan kostnad 
2021 
  

Nytt äskande till 
2021 
  

Nya effektiviseringar 
  

Heltid som norm,            2 000 000     0 -2 000 000 
Ökat behov hemtjänst            2 600 000     2 000 000 -600 000 
SÄBO 12 nya platser            5 000 000     4 000 000 -1 000 000 
Nytt Trygghetsboende, 40 pl       
Lokal till AoF 600 000 600 000   
Effektivare lokalutnyttjande        
Omställning till demensplatser                100 000     0 -100 000  
Försörjningsstöd ökad volym             2 000 000     1 500 000 -500 000 
Handl  försörjningsstöd               600 000     0 -600 000 
Skyddsplaceringar             2 000 000     1 000 000 -1 000 000 
Externa placeringar             2 700 000     1 700 000 -1 000 000 
Nytt Trygghetsboende 2022       
Rehabiliterande arbete 2022       
Kompensation RUR                4 000 000     4 000 000 4 000 000 
Effektiviserande rehab insats  -1 500 000     0   
Införande av välfärdsteknik -175 000 0   
Effektivisering  -4 000 000   -4 000 000 -4 000 000 
Summa          15 925 000    10 800 000 -6 800 000 
Total effektivisering  -5 675 000  -12 475 000 

Totalt 15 925 000 10 800 000 -12 475 000 
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§ 42 
Årsplan 2021 med plan för 2022-2023 för 
socialförvaltningen (SN 2020/78) 
Socialförvaltningen har arbetat fram ett material som underlag för 
de satsningar, behov och äskanden nämnden har inför fördelningen 
av ramarna i budget 2021 med plan 2022-2023. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-12 med bilaga 
 
Beslut Socialnämnden godkänner socialförvaltningens förslag till årsplan 

2021 med plan 2022-2023 och överlämnar ärendet till kommun-
styrelsen för vidare handläggning. 



  

Förslag till 
Årsplan 2021 

med plan för 2022–2023 
Socialförvaltningen 

 



Omvärld 
 
De kommande åren kommer gapet mellan kommunernas behov av resurser och de resurser 
som kommer att behövas att öka. Det stora gapet för att klara välfärdsuppdraget innebär stora 
påfrestningar för kommunen som behöver hitta nya sätt att hantera välfärdsuppdraget.  
 
Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan, SKR. 2017/18:280, belyser att vård och 
omsorg de kommande åren står inför behov av strukturella förändringar till följd av den 
demografiska och tekniska utvecklingen. Socialtjänsten behöver arbeta mer förebyggande och 
bli bättre på att hantera äldres oro och otrygghet. Äldre som är sjuka behöver en äldreomsorg 
som är bättre integrerad med hälso- och sjukvården, Nära Vård.  
Den nationella kvalitetsplan som regeringen tagit fram lyfter flera utvecklingsområden. Äldre 
ska i möjligaste mån kunna leva sitt liv som de vill med en trygg och säker vård och omsorg. 
Det är angeläget att ge stöd till nya arbetssätt inom äldreomsorgen. Det handlar t.ex. om att 
införa nya rutiner, metoder och ny teknik.  Det finns stor potential att främja hälsa och 
trygghet bland äldre, t.ex. genom att förebygga fallolyckor eller genom att främja en trygg 
hemkomst efter sjukhusvistelse. Utöver välfärdsvinster för den enskilde finns det även stöd 
för att det ger besparingar i form av minskat behov av vård och omsorg. Det finns även 
välfärdsvinster att göra genom en ökad användning av ny teknik, digitalisering och bättre 
användning av hjälpmedel bl.a. genom att äldre får möjlighet att bevara sin självständighet 
och att vara delaktiga i samhället. 
 
Utifrån denna statliga utredning och utredningen Läs mig! har kommunstyrelsen fattat beslut 
om den Äldreomsorgsplan som socialnämnden gett förvaltningen i uppdrag att arbeta fram. 
planen anger hur verksamheten ska utvecklas både på kort och lång sikt och innebär i 
praktiken att förvaltningen ska satsa på förebyggande och rehabiliterande inriktning, 
utvecklande av mötesplatser med social samvaro och aktiviteter samt utvecklande av ett nytt 
Trygghetsboende. 
 
Utvecklingen går mot att alltmer av dokumentationen hos brukaren ska kunna ske med 
mobiler. Här finns anledning att bevaka att de regelsystem som ska garantera att enskildas 
integritet följs och att de system vi upphandlar håller hög säkerhetsnivå, inte minst med 
anledning av den nya dataskyddsförordningen. 
 
Kommuner är viktiga i omställningen till nära vård och har en avgörande roll i utredningen 
”Samordnad utveckling för god och nära vård”. Omställningen kräver lagändringar och 
samverkan som gör det möjligt för kommuner och regioner att dela information och att 
avtalssamverka mellan huvudmän. Det meddelar SKR i en skrivelse till regeringen. Nära vård 
håller därför på att byggas upp i samverkan mellan kommunerna och regionerna. Det betyder 
att allt fler insatser ska flyttas från sjukhusvård till vård i öppna former i samverkan mellan 
kommunen och regionen. Arbetssättet kommer att innebära stora kostnadsminskningar inom 
den regionala vården medan det för kommunerna sägs vara kostnadsneutralt. Vi bedömer 
dock att etta kommer att leda till kostnadsökningar för kommunerna.  
 
Arbetsförmedlingen genomgår organisationsförändringar vilket resulterat i mindre 
samverkan, samt aviserar även förändringar kring etableringen, som kan leda till att en större 
andel av de nyanlända inte kommer kunna delta i etableringen, vilket kan innebära ökade 
kostnader för försörjningsstöd. 
Kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd ökar. En viktig orsak är att de statliga 
förändringarna inom arbetsmarknadspolitiken bidrar till en övervältring av kostnader till 



kommunerna. Under år 2020 beräknas dessutom ekonomin i Sverige gå in i en lågkonjunktur 
och att arbetslösheten ökar. Den senaste tidens pandemi kommer att innebära ytterligare 
påfrestningar på arbetsmarknaden. 
 
Arbetslösheten kommer p.g.a. pandemins påverkan på arbetsmarknaden att uppgå till 13,5 
procent i Sverige i ett värsta scenario. Detta ska jämföras med prognosen innan pandemin som 
var 7,2 % arbetslöshet. Nu uppskattas antal arbetslösa till mellan 10 – 13,5 % i landet, en 
ökning med mellan 3,2 – 6,7 %-enheter, Arbetslösheten i Kungsör var 191231 10,6 % och kan 
då öka till mellan 13,8 – 17,3 % om vi följer rikets trend. Detta kommer att innebära stora 
påfrestningar på arbetsmarknad och försörjning både vad gäller behov av arbetsmarknads-
insatser och försörjningsstöd, där vi befarar stora kostnadsökningar. 
 
Allt fler elever som tillhör en personkrets inom LSS väljer inom ramen för det fria skolvalet 
en skola på sådant avstånd att de samtidigt behöver en boendeplacering, en insats som 
socialnämnden inte kan avslå. Prognosen för 2021 är en ökning av två elever och att en elev 
avslutar sin skolgång 2022. Detta är mycket kostnadskrävande insatser både för skolan men 
fram för allt för socialtjänsten. 
 
Inom individ- och familjeomsorgens Utredningsenhet ser vi en ökning av antalet placerade 
barn och unga samt vuxna. Inom Arbetsmarknad och försörjning har vi stora utmaningar i och 
med ett ökat antal personer till försörjningsstöd med både mer komplexa behov, större behov 
av stödinsatser och längre bidragsperioder vilket medför att kostnaderna stiger markant. Den 
senaste tiden har vi också observerat att ett antal familjer med sociala problem flyttat in i 
Kungsör från Stockholmsförorter vilket också påverkar försörjningsstödets storlek. 
 
Coronapandemin har en stor inverkan på socialnämndens verksamhet både vad gäller 
situationen inom vård och omsorg, arbetsmarknad och försörjning samt orosanmälningar om 
barn som far illa och skyddsplaceringar till följd av våld i nära relationer. Effekterna av 
pandemin kommer att påverka socialförvaltningen under lång period. 
 
Inom vård och omsorg innebär den stora påfrestningen arbetssituationen. Vi har högre 
sjukskrivningstal och en större oro för arbetets inverkan på den egna hälsan. Det är svårt att 
förutsäga hur länge pandemin kommer att vara men om detta pågår under en längre tid 
kommer personalbrist att vara en påtaglig riskfaktor. 
 
Pandemin har stor påverkan på våld i nära relationer och redan nu rapporterar nio av tio 
kommuner om fler orosanmälningar om barn som far illa. Kungsör hade tre skyddsplaceringar 
av kvinnor och barn som utsatts för våld i nära relationer under hela 2019 och redan under 
tertial 1 har vi två skyddsplaceringar. 
 
Pandemin har också redan lett till ökad psykisk ohälsa bland invånarna och i takt med att 
arbetslösheten ökar kommer den psykiska ohälsan hos befolkningen att öka ytterligare. Även 
personer med en tidigare missbruksproblematik riskerar i den sociala isolering som pandemin 
för med sig att återfalla i missbruk 
 
 
 
 



Demografi  
 
Nämndens stora utmaning är att möta den förväntade volymökningen inom vård och omsorg, 
volymerna ökar med 56 % till 2027. Det innebär på kort sikt, 2022, behov av nytt 
Trygghetsboende och på längre sikt behov även av nytt Vård och omsorgsboende.  
 
I Kungsör minskar den arbetsföra befolkningen totalt sett, - 2 % samtidigt som de äldre, 80 +, 
ökar med 56 % och barn och unga ökar med 4,5 %. Detta betyder att varje person i arbetsför 
ålder behöver försörja allt fler i åldern 0–19 samt 65 och äldre, ett försörjningstal på 1,9. 
 
En stor utmaning är integrationen. Svenskfödda personer i arbetsför ålder minskar och hela 
ökningen av antalet personer i denna ålder består av utrikesfödda. Detta samtidigt som varje 
person i arbetsför ålder behöver försörja allt fler i åldern 0–19 samt 65 och äldre.  
En oerhört strategisk fråga blir därför att i samverkan inom kommunen arbeta för att så snabbt 
som möjligt integrera de utrikesfödda i samhället och arbetslivet. Det är en viktig fråga för att 
kompetensförsörjningen ska säkras. 
 
Nationella utvärderingar visar att personer som utvecklar demenssjukdomar kommer att öka. 
För att möta de kommande behov för äldre personer och äldre personer med demens-
sjukdomar behöver medarbetare kompetensutvecklas samt verksamheter anpassas för att 
tillgodes dessa brukares behov. Antalet boendeplatser behöver ökas med inriktning demens 
men också boendeplatser i form av så kallade mellanboendeformer, trygghetsboende och 
mötesplatser behöver tillskapas. Förebyggande insatser i form av trygghet, meningsfull och 
frisk vardag och känsla av delaktighet och inflytande ställer krav på våra verksamheter, inte 
minst på hemtjänstverksamheten och dess utbud.  
 
Inom vården pågår en utveckling av digitala verktyg och hjälpmedel. Detta skulle kunna leda 
till både ökad självständighet för brukaren, bättre arbetsmiljö för förvaltningens medarbetare. 
Under perioden kommer arbetet med upphandling av nytt verksamhetssystem att vara 
avslutad. 
 

Ekonomi 
Den just nu pågående pandemin har stor betydelse för socialnämndens verk¬sam-heter och 
behov av resursförstärkning. 
 
Nio av tio kommuner redovisar redan ett ökat antal anmälningar om barn som far illa och våld 
i nära relationer. Under 2019 hade förvaltningen tre placeringar till följd av våld i hemmet 
medan vi redan de fyra första månaderna 2020 har två sådana placeringar. Missbruket, av 
både spel och alkohol samt narkotika, prognostiseras öka till följd av des sociala 
distanseringen och isoleringen. Även den psykiska hälsan ökar och man spår även påverkan 
på suicid-antalet. Inom äldreboenden samt gruppbostäder förväntas den negativa effekten vara 
stor till följd av att besöksförbud införts. 
 
Även försörjningsstödet kommer påverkas av pandemin då den slår hårt mot arbets-
marknaden. I mars uppgick arbetslösheten till 7,1 procent, enligt SCB:s arbetskrafts-
undersökningar. Det är en viss nedgång jämfört med samma period föregående år, men 
betyder att undersökningen inte fångar effekterna av coronakrisen. Ett skäl till detta är att 
mätperioden inleddes före virusutbrottet. Andra orsaker är att många varsel ännu inte 



verkställts, samt att ett stort antal anställda korttidspermitterats istället för att sägas upp. De 
korttids-permitterade räknas till gruppen sysselsatta. 
En snabbare arbetslöshetsindikator är istället att mäta hur många som skrivit in sig som 
arbetssökande senaste veckan. 
Den senaste veckan, vecka 17, var det nära 13 600 personer, en ökning med 8 400 personer 
jämfört med samma vecka 2019. Störst ökning hittills noterades under vecka 13 då över 25 
300 personer skrev in sig som arbetssökande. Det är den högsta siffran som uppmätts på 15 år 
och även högre än någon enskild vecka under finanskrisen. Detta kommer få långvarig effekt 
både på behov av försörjningsstöd och innebär även ett behov av att öka bemanningen inom 
verksamheten. 
 
Flera statliga utredningar pågår eller har precis avslutats som påverkar inriktning och 
prioritering inom socialförvaltningens områden.  
 
Bl.a. Insatser enligt LSS och assistans-ersättningen (SOU 2018:88), Läs mig! Nationell 
kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer SOU 2017:21, Ju förr desto bättre – 
vägar till en förebyggande socialtjänst SOU 2018:32, Framtidens teknik i omsorgens tjänst 
SOU 2020:14 samt inrättandet av Välfärds-kommissionen. Alla dessa utredningar slår fast en 
inräkning med förebyggande och rehabiliterande inriktning samt nödvändig-heten av åtgärder 
som främjar ett bredare införande av välfärdsteknik inom äldre-omsorgen. Dessa inriktningar 
kommer att innebära behov av resurstillskott men som på sikt bromsar kostnadsutvecklingen. 
 

Effektiviseringar 
 
Förvaltningsledningen arbetar med att hitta nya och mer kostnadseffektiva arbetssätt för att 
kunna möta de ökade behoven. En översyn av organisationens behov av funktioner/tjänster 
pågår därför och ett förändringsarbete för att bemanna med rätt kompetens har påbörjats. 
 
Under 2020 kommer vi att göra ett pilotprojekt inom hemtjänsten med trygghetskamera, s.k. 
Nattro, och med digital medicindispenser för att brukare ska kunna klara sin medicinhantering 
själv. Om detta faller väl ut kommer detta att kunna skalas upp för att effektivisera arbetet 
ytterligare. 
 
Vi prioriterar arbetet med förebyggande och rehabiliterande åtgärder för att minska behov av 
mer omfattande insatser. Detta gäller utvecklingsarbetet både inom vård och omsorg samt 
individ- och familjeomsorg.  
 
Inom äldreomsorgen har vi infört Trygg och säker hemgångsrehabilitering som ett 
pilotprojekt och efter att erfarenheterna från detta projekt summerats har nu inriktningen 
ändrats och permanentats som en del av hemtjänstens utbud. Under nuvarande situation har 
arbetet dock pausats då all kraft går till att vårda och förhindra smittspridningen. Detta 
arbetssätt leder till frigörandet av 12 lägenheter i Södergården som kommer att bli en ny 
boendeenhet efter att renoveringen avslutats. Vidare har ett projekt inom demensvården följts 
upp och beslut har fattats om att denna verksamhet ska permanentas, det innebär att en 
särskild arbetsgrupp kompetensutvecklats inom demensvården och som följer brukarna under 
hela vårdkedjan. Denna verksamhet har samordnats med demensboendet Lärkens verksamhet. 
 



Ombyggnationen av Södergården innebär att vi rustar för att kunna ta emot personer med 
demenssjukdomar i hela Södergården då boendeenheterna kommer att ha ett minskat antal 
boenden. 
 
Inom verksamheten för funktionsvariationer pågår ett utvecklingsarbete där verksamheten 
byggs upp i tre nivåer utifrån brukarnas funktionsnivå både inom boendeenheterna och i den 
dagliga sysselsättningen. Detta möjliggör att verksamheten på ett bättre sätt kan anpassas till 
brukarnas behov.   
 
Arbetsmarknad och försörjning har tillsammans med daglig verksamhet ett uppdrag att 
utveckla en gemensam arbetsprocess ”Utveckla kedjan från sysselsättningsåtgärder till 
arbetsmarknadsåtgärder”. En verksamhet som kan erbjuda alla, oavsett funktionsnivå, insatser 
som syftar till ökad självständighet. 
 
Inom Öppenvården har samverkan inom Västra Mälardalen inneburit att kommunerna 
gemensamt kan erbjuda fler och mer kvalificerade insatser. Bl.a. har en 
behandlingsverksamhet men 12-stegs program startats i Arboga. 
 
Enheten har dessutom ett uppdrag att utveckla sin verksamhet så att insatser utvecklas för att 
kunna erbjuda både tidiga och samordnade insatser både vad gäller barn och unga samt vuxna. 
En bostadssocial samordnare har anställts för att hjälpa bostadslösa att etablera sig på 
bostadsmarknaden och kunna få egna kontrakt och för att minska risken för vräkning för de 
hyresgäster som inte kan leva upp till de krav som ställs. Insatser har dessutom utvecklats 
tillsammans med skolan för att arbeta förebyggande och i ett tidigt skede med samordnade 
insatser. Ett behandlingsprogram är också uppbyggt för att möta barn och unga med 
missbruks- eller drogproblematik, Odin. 
 

Prioriteringar inför 2021 
 
Utifrån rådande situation med ett så stor ökning av personer 80 år och äldre behöver 
prioriteringar ske till äldreomsorgen. 
 
En prioritering av förebyggande och rehabiliterande inriktning behövs både inom vård- och 
omsorg samt individ- och familjeomsorg då dessa arbetssätt  
 
Utrednings- och öppenvårdsinsatser behöver prioriteras för att möta ett ökat antal personer 
med psykisk ohälsa, personer som utsätts för våld i nära relationer och ett förmodat ökat antal 
personer med missbruksproblematik.  
 
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser kommer att ställas inför stora utmaningar och en 
satsning på dessa verksamheter måste ske. Integrationen och ses som en nyckelfråga då så 
många av de utrikesfödda är arbetslösa i Kungsörs kommun. Den totala arbetslösheten uppgår 
i mars till 10, 2 %. För utrikes födda är motsvarande siffra 31 % och för unga 14 %. 
 
 
 
 



Investeringar 2020 - 2021 
 

 Socialförvaltningen 

 
Investerings-
beslut Investeringsplan 

          
Benämning 2020 2021 2022 2023 
          
Investeringar i anläggningar         
IT-infrastruktur 350 000       
Utbyggnad Södergården 40 pl 2027         
Delsumma anläggningar 350 000 0 0 0 
          
Investeringar i inventarier         
Digitala hjälpmedel för trygghet 60 000 180 000 240 000   
Digitala hjälpmedel för självständighet   150 000     
Digitala hjälpmedel för delaktighet     150 000   
Digitala hjälpmedel för hälsa o aktivitet 175 000       
Arbetstekniska hjälpmedel 140 000 100 000 100 000   
Taklyftar Gläntan 300 000       
Verksamhetssystem 
Inventarier Turisten 6   500 000 500 000   
    300 000     
          
Delsumma inventarier 675 000 1 230 000 990 000 0 
          
Summa investeringar 1 025 000 1 230 000 990 000 0 

     
Internränta 1,25 %     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
   

   

     

   

     

     
 



 
 
Äskanden 2020 - 2021 
 
Omprioritering / andra 
förändringar av 
verksamhet 

Påverkan 
kostnad/intäkt 
2021 

Påverkan 
kostnad/intäkt 
2022 

Påverkan 
kostnad/intäkt 
2023 

Heltid som norm 
           2 000 000     -1 000 000 -1 000 000 

Ökat antal äldre inom 
hemtjänst, usk , ssk, at och ft            2 600 000     1 456 000 2 520 000 

Ökat behov SÄBO 12 nya 
platser            5 000 000         

Nytt Trygghetsboende, 30 
respektive 10 platser, totalt 40 
platser 

             5 250 000                1 750 000     

Lokal till 
arbetsmarknadsverksamheten 

600 000     

Effektivare lokalutnyttjande ej 
effektiviserat ännu men 
pengar borttagna ur 2020 års 
budget, 480 tkr 

      

Omställning till demensplatser 
på SÄBO               100 000         

Försörjningsstöd ökad volym 
bl.a. pga omställning AF samt 
läget corona 

           1 500 000     1 000 000 500 000 

Socialsekreterare 
försörjningsstöd 

              600 000         

Skyddsplaceringar            2 000 000         

Externa placeringar barn unga 
och vuxna, SOL och LSS 

           2 700 000     -900 000   

Nytt Trygghetsboende   Hyrespåverkan? 

Rehabiliterande arbetssätt 
  600 000   

Kompensation RUR            4 000 000     4 000 000 4 000 000 

Effektiviserande 
rehabiliterande insatser 

-          1 500 000     -1 500 000 -1 500 000 

Införande av välfärdsteknik -175 000 -350 000 -700 000 

Effektivisering  
-          4 000 000     -4 000 000 -4 000 000 

Summa          15 425 000                4 556 000                1 570 000     

Totalt 15 425 000          19 981 000              21 551 000     

    
    

 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2020-04-28 SN 2020/78 
Ert datum Er beteckning 
  

   
 

Adressat 

Socialförvaltningen Socialnämnden 
  
Vår handläggare  
Socialchef Lena Dibbern  
  
 

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 

 
Årsplan 2021 med plan 2022-2023 
Socialförvaltningen har arbetat fram ett material som underlag för de satsningar, 
behov och äskanden nämnden har inför fördelningen av ramarna i budget 2021 
med plan 2022-2023 (bilaga 1). 
 
I detta ingår avsnitt om  
- omvärld 
- demografi 
- ekonomi 
- effektiviseringar 
- prioriteringar inför 2021 
- investeringar 2020-2023 
 
Avslutningsvis framgår de äskanden som socialförvaltningen föreslår för den 
kommande perioden. 

 
Socialförvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner socialförvaltningens förslag till årsplan 2021 med plan 
2022-2023 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare 
handläggning.                                                          
 
 
 
Lena Dibbern 



Investeringssammanställning 

Nämnd / förvaltning / enhet:
Investerings

beslut

Summa

Benämning 2020 2021 2022 2023 Nettoutgift 2020 2021 2022 2023

Investeringar i anläggningar

Gatubelysning reinvestering 30 x x x x

Byggnation Granlidsvägen 30 x

Belysning Gc Söders gärde 20 x

Gc Skillingeudd 30 x

Hållplats Kungsgatan 20 x

Gc-väg Ulvesund / Torsgatan 30 x

Lekplats Valskog 7 x

Flytt av lekpark kraftledning 30 x

Passage Kungsgatan (vid Bagarn) 30 x

Ny Gc Storgatan 30 x

Entré Kungsör anslutning Granlidsvägen 30 x

Gbl utbyte av högtrycksnatrium 25 x x x

Gbl utflytt av mätare till egna skåp 25 x x

Reinvestering asfalt 25 x x x

Trafikåtgärder tätort Kungsör, Valskog, ev Torpa 10 x x x

Grönytestruktur/träd 25 x x x

Nya lekplatser 30 x x x

Gc-väg Kungsringen 30 x

Gc-väg Frejgatan/Kung Karl 30 x

Gc-väg Villagatan 30 x

Byggnation Granlidsvägen etapp 2 30 x

Ombyggnation Karlavägen etapp 2 30 x

Ombyggnation Runnavägen Gc-väg 30 x

Siktvägen VA 30 x

Vägrenovering i samband med VA-förnyelse 30 x x x

Torsgatan säkra övergångar 3 st 25 x

Nya vindskydd 15 x

Spår och leder (ej Kungsörsleden) 25 x x x

Upprustning Kungsörsleden 15 x x x x

Utbyte bilar, 1 bil per år 5 x x x x

Bil städ/kost 5 x

IKT-infrastruktur, skolor 5 x x x x

IKT-infrastruktur, förskolor 5 x x x x

Yttre förråd förskolor 10 x

IT-infrastruktur SF 5 x

Skolgårdsutrustning, skolor 10 x x x x

Skolgårdsutrustning, förskolor 10 x x x x

Näridrottsplats Valskog 10 x

Delsumma anläggningar x x x x

Investeringar i inventarier

Stratsys, som styrsystem 10 x

Klassrumsinventarier 10 x x x x

Inventarier förskolor 10 x x x x

Ny förskola Kinnekulle 10 x

Digitala hjälpmedel f trygghet 7 x x x

Digitala hjälpmedel självständigh 5 x

Digitala hjälpmedel delaktighet 5 x

Digitala hjälpmedel f hälsa o aktivitet 5 x

Arbetstekniska hjälpmedel 10 x x x

Taklyftar Gläntan 15 x

Verksamhetssystem utbyte VIVA 10 x

Inventarier ny boendeenhet Södergården 15 x

Inventarier IFO (Turisten 6) 15 x

Inventarier AOF (Slöjdsalen Ulvesund) 15 x

Delsumma inventarier

Summa investeringar 10 865 000 21 262 750 15 880 500 13 702 500 61 344 250

Tillkommer investeringar RUR x
Internränta 1,50%

Samtliga enheter

Investeringsplan Driftskonsekvens kapitalkostnad

Avskr.tid (år)



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2020-11-16    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, kommundirektör, 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Taxor 2021 (KS 2020/90) 
Kommunstyrelsens förvaltning har haft i uppdrag att ta fram ett 
samlat dokument med kommunens gällande taxor inför beslut om 
2021 års taxor i fullmäktige. 
 
Det förslag på justering som inkommit inför 2021 är från 
socialnämnden gällande abonnemangsavgiften för  
- den som äter på Misteln (middag)  
- varm matlåda på Misteln (middag)  
från 1 725 till 1 525 kronor per månad. Detta beroende på att ett 
abonnemang i dagsläget är dyrare än att köpa låda varje dag. 
 
Socialnämnden föreslår också att nämnden bara ska behöva lyfta de 
taxor till kommunfullmäktige som nämnden vill förändra på ett 
principiellt sätt och att de av fullmäktige beslutade taxorna också 
gäller tills vidare med en årlig uppräkning enligt 
konsumentprisindex, KPI. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår med anledning av 
socialnämndens förslag att årlig uppräkning enligt 
konsumentprisindex, KPI ska gälla samtliga taxor i kommunen. 
 
I övrigt föreslås oförändrade taxor. 
 

  
Beslutsunderlag Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 
 

a) Bilaga taxor och avgifter i Kungsörs kommun 2020 
b) Protokollsutdrag från socialnämnden 2020-06-16 § 61 med 

tillhörande tjänsteskrivelse 
 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag 
 

Kommunfullmäktige justerar abonnemangsavgiften för den som äter 
på Misteln (middag) eller har varm matlåda på Misteln (middag)  
från 1 725 till 1 525 kronor per månad. 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att nämnder och styrelsen 
enbart behöver lyfta de taxor till kommunfullmäktige som nämnden 
vill förändra på ett principiellt sätt. De av fullmäktige beslutade 
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Avgifter inom socialtjänsten 
Reviderade av kommunfullmäktige 2020-04-06, § 43 (nya måltidsavgifter) 
Reviderade av kommunfullmäktige 2020-09-14, § 129 (färdtjänst) 
 

 
Ingen betalar mer för omvårdnad och beviljade hemtjänstinsatser än vad avgifts-
utrymmet tillåter och aldrig mer än den s.k. maxtaxan. Det innebär ett högkost-
nadsskydd med en högsta avgift för hemtjänst och omvårdnad i ordinärt och sär-
skild boende och kommunala hälso- och sjukvård.  
Maxtaxan beräknas som en tolftedel av 0,5392 x prisbasbeloppet. För 2020 är 
maxtaxan 2 125: - i månaden. 
 

Måltidsavgifter 
Inga måltidsavgifter ingår i högkostnadsskyddet. 

Måltidsavgifter i Mistelns restaurang, pensionärer 
Alla måltider måste betalas kontant, via swish eller via kortbetalning. Inga mål-
tider kan från 2020-04-01 skrivas upp på lista i restaurangen. 
 
Med dryck avses dricka/lättöl/mjölk/måltidsdryck. 
 

Lunch, inklusive smör, bröd och dryck 65 kr/måltid 
Middag 50 kr/måltid 
Kaffe, kaka, smörgås, glass 10 kr/styck 

 
 
Måltidsavgift för mattjänst i hemtjänsten, matlåda 
Biståndsbeslut vid behov av matleverans.  
 

Kyld matlåda (exklusive alla tillbehör, inklusive 
utkörning) 

60 kr/måltid 

 

Måltidsavgifter i Mistelns restaurang, ej pensionärer 
Alla måltider måste betalas kontant, via swish eller via kortbetalning.  
 

Lunch, inklusive smör, bröd och dryck 85 kr/måltid 
Varm lunchlåda, inklusive råkost 75 kr/måltid 
Kaffe, kaka smörgås, glass 10 kr/styck 

 

Måltidsavgifter för personer i daglig verksamhet LSS samt bostad 
med särskild service 

Kyld matlåda, exklusive smör, bröd och dryck 60 kr/måltid 
Middag, exklusive smör, bröd och dryck 50 kr/måltid 
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Måltidsavgifter LSS – Karlavagnens fritidsverksamhet 
a) Måltider för barn och unga 
Ålder 0-5 år 

Frukost 8 kr/måltid  
Lunch 11:50 kr/måltid 
Mellanmål 8 kr/måltid 
Middag 11:50 kr/måltid 

Ålder 6-9 år   

Frukost 12 kr/måltid  
Lunch 17:50 kr/måltid 
Mellanmål 12 kr/måltid 
Middag 17:50 kr/måltid 

Ålder 10-13 år 
Frukost 14 kr/måltid  
Lunch 20 kr/måltid 
Mellanmål 14 kr/måltid 
Middag 20 kr/måltid 

Ålder över 14 år 
Frukost 17 kr/måltid  
Lunch 24:50 kr/måltid 
Mellanmål 17 kr/måltid 
Middag 24:50 kr/måltid 

 
 
Måltidsavgifter Juvelen 

Mat i samband med dagverksamhet (mer än 4 timmar) 95 kr/dag 
 
Måltidsavgifter korttidsvistelse och växelvård, Socialtjänstlagen 
Vid planerad frånvaro debiteras ingen avgift under förutsättning att maten 
avbeställs senast klockan 8.00 två dagar innan planerad frånvaro. 
Vid akut vårdinrättning debiteras ingen avgift. 

Måltidskostnad korttidsboende 120 kr/dygn 
 
 
Måltidsavgift i särskilt boende och Misteln (abonnemang) 
Full avgift debiteras från och med den dag personen tar platsen i besittning. På 
motsvarande sätt debiteras ingen avgift för den dag som personen lämnar platsen. 
Vid planerad frånvaro debiteras ingen avgift under förutsättning att maten 
avbeställs senast klockan 8.00 två dagar innan planerad frånvaro. 
Vid akut vårdinrättning debiteras ingen avgift. 
För att få tillgång till matabonnemang krävs ett biståndsbeslut. 

Matabonnemang för den som bor i särskilt boende  
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(frukost, lunch, middag och mellanmål) 3 450 kr/mån 
Matabonnemang för den som äter på Misteln (lunch 
eller middag)  

1 725 kr/mån 

Matabonnemang varm matlåda på Misteln 1 725 kr/mån 
Matabonnemang kall matlåda på Misteln 1 725 kr/mån 
Matabonnemang för den som äter på Misteln (lunch, 
middag samt kaffe och kaka) 

3 450 kr/mån 

 
 
Omvårdnadsavgifter 

Omvårdnadsavgifter ingår i högkostnadsskyddet.  
Full avgift debiteras från och med den dag personen tar platsen i besittning. På 
motsvarande sätt debiteras ingen avgift för den dag som personen lämnar platsen. 
 

Korttidsvistelse och växelvård  70 kr/dygn 
Särskilt boende – Södergården - Maxtaxa 2 125 kr/mån 

 
 

Förbrukningsvaror, särskilt boende 
Förbrukningsvaror på särskilt boende innefattar dagligvaror som främst an-
vänds för vård och skötsel av hemmet (som t.ex. tvätt- och rengöringsmedel, 
toalett- och hushålls-papper). Dessa debiteras enligt konsumentverkets 
referensvärden. Förbehållsbeloppet minskas med avgiften. 
 

Förbrukningsvaror på särskilt boende  120 kr/mån 

 
Hemtjänstavgift 

 
Biståndsprövade hemtjänstinsatser 
Hemtjänstavgifterna ingår i högkostnadsskyddet. Avgiften för följande bistånds-
prövade insatser baseras på ett timpris om 375 kr/timma. 
Vid annan frånvaro än sjukdom ska den enskilde minst en vecka i förväg avsäga 
sig hemtjänsten för att inte debiteras kostnaden. 
Hemtjänstavgift för makar debiteras den av makarna som har insatsen. Skulle 
båda makarna ha hemtjänstinsats debiteras var make för sig. 
 

Enstaka hemtjänstinsatser – upp till maxtaxa 5,7 
timmar/månad 

375 kr/timme 

Maxtaxa från 5,7 timmar/månad 2 125 kr/mån 
Installation av trygghetslarm 200 kr 
Trygghetslarm 250 kr/mån 
Larmbesök av hemtjänst 375 kr/timma 
Borttappad larmknapp 950 kr 
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Bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen för kostnader för att verkställa ett 
beslut som bosättningskommunen fattat (2 a kap. 7 § SoL). Sådan ersättning ska betalas 
enligt bosättningskommunens ersättningsnivå för motsvarande insats.  

 
Avgifter för hemsjukvård och hembesök 

 
Inskrivna i hemsjukvården betalar en månadskostnad. Övriga debiteras endast ett 
besök per dag dock maximalt 440: -/månad. 

 
Inskriven i hemsjukvård 440 kr/mån 
Hembesök dagtid 07:00-17:00  110 kr/besök 
Hembesök övrig tid samt helger  180 kr/besök 
Högst 440 kr/månad vid enstaka hembesök  

 
Öppenvårdstaxa Öppenvårdsenheten 

För externa kunder som nyttjar Resursteamets öppenvård gäller följande taxa: 

Drogkontroll  350 kr 
Återpreventionskurs, ÅP 5 000 kr 
Haschavvänjningsprogram, HAP 6 000 kr 
Enskilda behandlingssamtal 1 000 kr 
Familjebehandling per timme och per behandlare  1 000 kr 
ADDIS 6 000 kr 

 
 

För klienter inom Kungsör  

Drogkontroll till klienter utan remiss 250 kr 
Drogkontroll till klienter med remiss 0 kr 

 
 

Placeringar  
 

Skyddat boende, vuxen  80 kr/dygn 
Skyddat boende, barn 0-5 år 37 kr/dygn 
Skyddat boende, barn 6-9 år 57 kr/dygn 
Skyddat boende, barn 10-13 år 66 kr dygn 
Skyddat boende, barn 14-  80 kr/dygn 

 
Vuxna placerade 80 kr/dygn 

 
 
Dödsboförvaltning  
 

Dödsboförvaltning   465 kr/timme 
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Färdtjänst 
 
Egenavgift  
Betalning sker direkt till taxiföraren med en summa motsvarande 30 procent av rese-
kostnaden. Lägsta avgift är 50 kronor per enkelresa och person. Vid samåkning betalar 
varje resande 25 procent av sin andel, lägsta avgift är 45 kronor per enkelresa och 
person. 
Egenavgift med specialfordon är 20 procent av resekostnaden, lägsta avgiften är 50 
kronor per enkelresa och person. 
 
Lägre egenavgift för vissa resor 
Följande resor faktureras egenavgiften: 

• Resor till och från dagverksamhet enligt Socialtjänstlagen (SoL) och daglig 
verksamhet enligt Lagen om stöd och service för funktionshindrade (LSS) inom 
kommunen har en fast avgift med 20 kronor per enkelresa. 

• Resor till och från dagverksamhet och daglig verksamhet enligt LSS utom 
kommunen har en lägre fast avgift med 40 kronor per enkelresa. 

• Resor till och från korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 Lagen om 
stöd och service för funktionshindrade (LSS) har en fast avgift med 40 kronor per 
enkelresa. 

Resa i annan kommun 
Färdtjänstberättigad får resa i annan kommun vid högst tjugo enkelresor per år. 
Egenavgiften är 3 kronor/kilometer dock lägst 50 kronor per enkelresa och person. 

Ledsagare 
Betalar ingen avgift 

Medresenär 
Medresenär betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade. 

Arbetsresor och resor till vuxenstudier med färdtjänst 
Arbetsresor och resor till vuxenstudier inom Kungsörs kommun eller till annan kom-
mun inom ett normalt pendlingsavstånd ska erbjudas färdtjänstberättigad 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. 
 

1. Tillämpningsföreskrifter 
Socialnämnden utformar tillämpningsföreskrifter till dessa avgifter. 
 

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

Dessa avgifter gäller från och med den 1 maj 2020. 
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Bastaxa för tomter och mark i Kungsörs kommun 
Antagen av kommunfullmäktige 2017-05-08, § 85 
 
 
Bastaxa  

Tomtmark 120 kr/m2 
Industrimark 80 kr/m2 
 
Till detta kommer kostnader i form av  
- detaljplanekostnader,  
- kostnader för infrastruktur,  
- fiber samt  
- anslutning till nätet för vatten och avlopp 
 
 
Övrigt  
En bedömning av vad mark är värd görs i samband med detaljplanearbete. Visar 
det sig att ett område upplevs som särskilt attraktivt kommer ett förslag för ändrad 
prisbild för just det området. 

 
---------- 

 
Taxan gäller från den 1 juli 2017. 
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Taxa för kopiering m.m. 
Antagna av kommunfullmäktige 2013-03-11, § 30 
Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-09, § 82 (kopiering till enskild) 
 
 
Denna taxa omfattar kopiering av allmänna handlingar och kopiering från egna 
original (föreningar och kommunägda bolag samt privatpersoner) och kopiering 
internt inom kommunen.  
 
Taxan gäller i hela kommunförvaltningen om inget särskilt undantag görs. 
 
A. Allmänna handlingar  

1. Kopiering av allmän handling 
Allmänheten har rätt att, utan avgift, ta del av allmänna handlingar hos en 
kommun.  
 
Om han eller hon önskar en kopia av allmän handling tas en avgift ut för 
kopieringen. Avgiften är densamma för  
- kopia av handling 
- utskrift av information lagrad på datamedium 
 
 Svartvit Färg 
Kopior A4   
- beställning under 10 sidor Gratis - 
- beställning av 10 sidor 50:00 kr - 
- kopior därutöver per sida 2:00 kr - 
Per sida  15:00 kr 
   
Kopior A3 Svartvit Färg 
Per sida 5:00 kr 20:00 kr 
 
Finns det särskilda skäl, som t.ex. att en beställning av en större mängd önskade 
A4-handlingar delas upp i flera mindre beställningar får avgift tas ut med 50 
kronor för första sidan och 2 kronor för varje sida därutöver. 
 
Kopior i A0-, A1- och A2-format kan inte göras i kommunens egna maskiner. 
Önskar någon få en kopia i dessa format får kommunen beställa detta av annan 
utförare och tar då ut fulla kostnaden inklusive eventuell faktureringsavgift från 
den som kopierar. 
 
Kopior från mikrofilm eller mikrofiche kan inte tas i kommunen. Önskar någon få 
en kopia i dessa format får kommunen beställa detta av annan utförare och tar då 
ut fulla kostnaden inklusive eventuell faktureringsavgift från den som kopierar. 
 
Avgiften utgår från antalet original. Ingen reduktion görs vid dubbelsidig 
kopiering.  
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2. Avskrift av allmän handling och bestyrkt kopia 
Om någon önskar att kommunen ska skriva av allmän handling eller bestyrka 
kopia av allmän handling gäller följande: 
 

Avskrift av allmän handling 
(gäller även avskrift av ljudband) 

90:00 kr per påbörjad fjärdedels 
arbetstimma 

Bestyrkt avskrift av handling 90:00 kr per påbörjad fjärdedels 
arbetstimma 

Bestyrkt kopia av handling 2:00 kr per handling 
 
3. Beställning som sänds via telefax eller bifogad till e-postmeddelande 
Avgifterna för kopiering och avskrift av allmän handling gäller även när 
handlingen sänds till beställaren via telefax eller som bifogad fil till e-
postmeddelande. Kostnaden för själva telefaxet/e-postmeddelandet tillkommer 
med 2:00 kr/sändning. 
 
Bestyrkt avskrift/kopia av handling skickas inte via telefax eller e-post. 
 
4. Portokostnad 
För avgiftsbelagda kopior ska ersättning för portokostnad tas ut om försändelsen 
väger mer än 20 gram samt för eventuell postförskottsavgift eller annan särskild 
kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den begärda 
handlingen eller kopian till mottagaren.  
 
5. Betalning  
Avgiften tas ut och tillfaller den enhet/myndighet som utför beställningen. Betal-
ningsätt (kontant, fakturering eller postförskott) bestäms av samma myndighet. 
 
Avgifterna är momsbefriade. 
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B. Kopiering, skanning och fax från egna original  
1. Till föreningar 
Vaktmästeriet vid kommunstyrelsens förvaltning kan, i begränsad omfattning, 
hjälpa föreningar som är berättigad till kommunalt bidrag med kopieringstjänster. 
 

Kopia A4 A3 

Vanligt vitt 
papper 

Special-
papper 

Vanligt vitt 
papper 

Special-
papper 

Svartvit kopia kr/styck 1:00 kr 1:50 kr 2:00 kr 3:00 kr 

Färgkopia kr/styck 3:00 kr  5:00 kr 6:00 kr 10:00 kr 

OH svartvit/styck 5:00 kr - - - 

OH färg/styck 10:00 kr - - - 
 
Specialpapper kan vara färgat papper eller tjockare papperskvalitet. 
 
Avgiften utgår från antalet original. Ingen reduktion vid dubbelsidig kopiering. 

 

Tilläggstjänst Avgift 

Vikning/styck 0:05 kr 

Vikning + häftning/styck (A4 till A5) 0:50 kr 

Limbindning/styck (Rygg, plast och kartong) 5:00 kr 

Häftning/styck 0:50 kr 

Inplastning/styck A4 5:00 kr 

Inplastning/styck A3 8:00 kr 

Skanning/sida 5:00 kr 

Fax/sida 5:00 kr 
 

Till ovanstående kommer moms med 25 procent. 
 
Kopiering m.m. till föreningar faktureras. Vid mindre mängd samlas kostnaderna 
upp och faktureras någon eller några gånger per år.  
 
Beställda jobb hämtas på plats i kommunhuset. 
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2. Till enskild person 
Om allmänheten efterfrågar kopieringstjänster ska hänvisning ske till privata 
aktörer på marknaden och till biblioteket. Kopiering till enskild person från eget 
original kan utföras i begränsad omfattning.  
 
Vid önskemål om kopior ur skrifter, böcker och dylikt måste upphovsrätten 
beaktas. Det är inte längre tillåtet att kopiera hela eller större delar av böcker, men 
man får fortfarande lov att kopiera mindre delar av en bok för privat bruk, eller en 
bok av begränsat omfång. Detta gäller även för studentlitteratur. Det innebär att 
exempelvis professionella kopieringsaffärer och kommuner inte får medverka till 
kopiering av hela böcker utan att författaren får någon betalning för det. 
 
Avgiften utgår från antalet original. Ingen reduktion vid dubbelsidig kopiering. 

 
Betalning för dessa tjänster görs kontant. 
 
För avgifternas storlek – se Avgifter för Kungsörs bibliotek. 
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C. Kopiering internt inom kommunen (förvaltningar och kommunägda bolag) 
1. Grunden - egen kopiering 
Grunden är att varje myndighet svarar för sin egen kopiering och sina egna 
kostnader. Kopieringspapper och huvuddelen av färgtoner till 
kopieringsmaskinerna beställs centralt och kan hämtas på kommunstyrelsens 
förvaltnings vaktmästeri. För grundservicen interndebiteras nämnderna med 
schablonbelopp. 
2. Kopiering vid kommunstyrelsens vaktmästeri 
Vid kommunstyrelsens förvaltnings vaktmästeri finns möjlighet att få hjälp med 
kopiering.  Smärre kopiering och handlingar till poliska instanser ingår i grund-
servicen som interndebiteras nämnderna med schablonbelopp. 
 
För specialbeställning (enklare broschyrer, kopiering för limbindning, laminering, 
stora utskick etc) betalar enheten/förvaltningen: 
  

Kopia A4 A3 

Vanligt vitt 
papper 

Special-
papper 

Vanligt vitt 
papper 

Special-
papper 

Svartvit kopia/styck 0:50 kr 0:75 kr 0:75 kr 1:00 kr 

Färgkopia/styck 0:75 kr 1:00 kr 1:00 kr 1:50 kr 
 
Specialpapper kan vara färgat papper eller tjockare papperskvalitet. 
 
Avgiften utgår från antalet original. Ingen reduktion vid dubbelsidig kopiering. 

 

Tilläggstjänst Avgift 

Vikning + häftning/styck (A4 till A5) 0:25 kr 

Limbindning/styck (Rygg, plast och kartong) 4:00 kr 

Inplastning/styck A4 4:00 kr 

Inplastning/styck A3 6:00 kr 

Inplastning/styck A5 eller mindre 3:00 kr 
 

Kopiering m.m. till förvaltningar interndebiteras. Vid beställning anges vilken 
identitets som ska belastas. Vid mindre mängd samlas kostnaderna upp och 
faktureras någon eller några gånger per år. 

 
Motsvarande gäller för bolagen, men där faktureras kopiering m.m. 
 
 
D. Undantag/avsteg från taxan 
Osäkerhet kan ibland uppstå om avgift ska tas ut enligt taxan. Taxan ska ses som 
vägledande riktlinjer. Avsteg från avgiftsbeloppen får göras om det finns särskilda 
skäl. 
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Kungsörs kommun har en positiv inställning till saklig information. Taxan bör inte 
hindra kommunen att i rimlig omfattning utan avgift tillhandahålla underlag för 
sådan information. Massmedia etc. bör därför inte i normala fall krävas på avgift.  
 
Som exempel på en situation när det kan finnas anledning att ta ut en lägre avgift 
än den föreskrivna kan vara vid beställningar av mer omfattande datautskrifter där 
en strikt tillämpning av taxan skulle leda till ett kraftigt överuttag av avgifter. I ett 
sådant fall får myndigheten själv fastställa avgiften. Detsamma gäller om 
kostnaden för framställningen av de begärda kopiorna eller utskrifterna avsevärt 
skulle överstiga den föreskrivna avgiften och det därför finns särskilda skäl att ta 
ut en högre avgift. 
 
Avgift tas inte ut av förtroendevald i Kungsörs kommun eller facklig 
förtroendevald för kopia som krävs för att förtroendeuppdraget ska kunna utföras. 

__________ 
Taxan ersätter tidigare taxa för kopiering av allmänna handlingar. 
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Taxa för naturvårdslagets arbete 
Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-28, § 218 
Reviderad och kompletterad av kommunfullmäktige 2016-09-05, § 131 
 
 
 
Naturvårdslaget, som är en arbetsmarknadsinsats, arbetar bl.a. med röjning 
av sly och gräs, huggning, stängsling, underhåll av stängsel samt hopdragning 
och eldning av avröjt sly. 
 
Denna taxa ska i så stor del som möjligt täcka kommunens driftkostnader, 
d.v.s. kostnad för uppvärmningen av koja, reparationer och bränsle till sågar, 
bilkostnader m.m. Kostnader för arbetsledning ingår inte i taxan, utan 
bekostas av kommunen. 
 

Naturvårdstjänster hos privata markägare 
 

Röjning och hopplockning av grov sly i kraftigt igenväxt mark 5061 kr/ha 
Tyngre gräsröjning med rikligt inslag av sly   532 kr/ha 
Lättare gräsröjning   405 kr/ha 
Huggning och hopsamling av ris till högar   122 kr/fm3 
Uppsättning av rovdjursstängsel med fårnät     14 kr/m 
Uppsättning av rovdjursstängsel med endast el     11 kr/m 
Timtaxa för ett lag bestående av fyra personer     73 kr/tim 
 
 
Moms tillkommer på ovan angivna priser. 
 
Nyttjaren får välja på timtaxa eller fastpris för olika arbetsinsatser. 
 
 

Naturvårdsuppdrag åt kommunens olika förvaltningar och bolag 
 
Timtaxa 110 kr/tim 
 
Dessa tjänster utförs i mån av tid och utanför ordinarie naturvårdsuppdrag. 
 

_______________ 
 

Den reviderade taxan gäller från den 10 september 2016. 
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Taxa för ställplats för husbil 
Antagen av kommunfullmäktige 2014-05-12, § 54 
 
 
 
Ställplatser för husbil finns vid gästhamnen. Dessa kan inte förbokas. 
 
Taxa för ställplats är 100 kronor per natt. Önskas el tillkommer 30 kronor per 
natt. 
 
Vid behov av fullskalig ställplats hänvisas till campingen. 
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Regler och taxa för husvagnsuppställningen vid Oxgatan 
Antagna av kommunfullmäktige 2006-05-22, § 36 
Reviderade av kommunfullmäktige 2017-03-13, § 41 
 
Reglerna ersätter tidigare regler antagna av kommunfullmäktige 2004-01-26, § 4. 
 
 
1. Husvagnsuppställningen upplåtes på anvisad plats för husvagnar, husbilar och 

därmed jämförbara fordon som har övernattningsmöjlighet, med en största längd av 
8 meter. 

 
2. Lediga platser skall i första hand erbjudas personer bosatta i Kungsör, i andra hand 

för boende inom KAK och Kungsörs närområde. 
 
3. Uthyrningen sker årsvis från 1 maj-30 april. Avgiften skall vara betald den sista 

april.  
 
4. Kostnaden för helår är 1 000 kronor. 
 
5. Uthyrning som sker under året debiteras med 50 kronor/månad fram till och med 

den 30 april.  
 
6. Samtliga husvagnar och husbilar skall vara försäkrade. 
 
7. Nyttjanderättshavaren äger ej rätt att överlåta uppställningsplatsen. 
 
8. Boende får ej förekomma i uppställda fordon. 
 
9. Nyttjanderättshavaren svarar för renhållning och snöröjning av uppställningsplatsen. 

Kungsörs kommun äger dock tillträde till platsen för att utföra erforderliga 
underhållsarbeten. 

 
10. Kungsörs kommun ansvarar ej för skadegörelse eller åverkan på uppställda fordon. 

 
________ 

 
Den reviderade taxan gäller från och med säsongen 2017/2018. 
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Taxa för gästhamnen 
Reviderad av kommunfullmäktige 2014-05-12, § 62  
 
 
 
Gästhamnen 
Gästhamnsavgift 100 kr/dygn 
El 30 kr/dygn 
 
Hyra av Kajutan 
- Föreningar 200 kr/tillfälle 
- Allmänhet 500 kr/tillfälle 
 

______________ 
 

Taxan ersätter tidigare taxa antagen av kommunfullmäktige 1996-12-16, § 151 
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Taxa för uthyrning av Kungsörs konstgräsplan 
Antagna av kommunfullmäktige 2013-12-09, § 136 
 
 
 
Nedanstående taxa gäller tiden 1 november – 1 april. Övrig tid gäller ordinarie  
taxa för naturgräs.  
 
Förening i Kungsör  

a) Seniorer 
Träning 200 kr/h 
Match* 600 kr/match 
 

b) Ungdom 

Träning 100 kr/h 
Match* 300 kr/match 
Cup 1 200 kr/cup/dag  
 
Förening utanför kommunen 
Träning 600 kr/h 
Träning, förening från Köping och Arboga 500 kr/h 
Match* 1 200 kr/match 
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Taxa för uthyrning och tillsyn av gymnastik- och matsalar 
Antagna av kommunfullmäktige 2015-05-11, § 69 
 
 
 
 
Matsalarna i Kung Karls skola och Björskogsskolan samt gymnastiksalarna i 
Hagaskolan och Björskogsskolan kan hyras av allmänheten, föreningar m.fl. 
Bokning sköts av fritidskontoret som också tar emot betalning av 
depositionsavgift.  
 
Den som hyr gymnastik- eller matsal ansvarar för att lokalen städas och återställs 
till ursprunglig möblering. 
 
Hyra av Björskogs gymnastiksal, Hagaskolans gymnastiksal och Björskogs matsal  
Grundhyra för  
- allmänheten 300 kr 
- kommersiell verksamhet 600 kr 
- interna sammankomster för inom kommunen verksamma föreningar 150 kr 
 
För följande bokningar av gymnastiksalarna utgår ingen grundhyra utan  
timkostnad enligt följande: 
- Privatperson som hyr för idrottsaktivitet eller barnkalas 80 kr/h 
- Föreningsaktivitet: 

- för barngrupper 15 kr/h 
- för vuxengrupper 30 kr/h 

- Kommunala förvaltningar 30 kr/h 
 
Disco anordnat av Kungsörs skolklasser för Kungsörselever 0 kr/h 
Politiska partier, fackförbund och pensionärsföreningars sammanträden  
måndag-torsdag 0 kr/h 
Vid hyra av kök och porslin/servis i Björskogs matsal tillkommer i  
samtliga fall 200 kr 
 
Hagaskolans gymnastiksal hyrs inte ut till privata fester. 
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Hyra av Kung Karls skolas matsal 
Grundhyra för  
- Allmänheten (vid hyra minst en gång/vecka under en termin  

500 kr/gång)  600 kr 
- kommersiell verksamhet 1 200 kr 
- interna sammankomster för inom kommunen verksamma föreningar 300 kr 
Disco anordnat av Kungsörs skolklasser för Kungsörselever 0 kr/h 
Politiska partier, fackförbund och pensionärsföreningars sammanträden  
måndag-torsdag 0 kr/h 
Vid hyra av cafeteriadelen tillkommer i samtliga fall 200 kr 
 

 
 

Depositionsavgift 
Depositionsavgiften är 1 500 kronor och gäller vid uthyrning till privatpersoner (ej 
barnkalas) och kommersiell verksamhet. Den ska betalas in innan man får hämta 
ut nycklar.  
Depositionsavgiften betalas inte tillbaka om städningen inte skötts på ett tillfreds-
ställande sätt. Tidpunkt för avsyning efter uthyrning sker enligt överenskommelse. 

 

____________ 

 

Denna taxa ersätter tidigare taxa för uthyrning av samlingslokaler till allmänheten. 
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Taxa för stadsvårdslagets arbete 
Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-05, § 132 
 
 
 
Stadsvårdslaget är en arbetsmarknadsinsats. Laget bistår förvaltningar och 
kommunala bolag med enklare underhåll och flytt.  
 
Denna taxa ska i främst täcka transportkostnader. 
 
 
Flyttkostnad (inkl. minst två personer) 500 kr/tim 
 
Övriga tjänster 110 kr/tim 
 
 

_______________ 
 

Taxan gäller från den 10 september 2016. 
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Avgiftstaxa förskola och skolbarnomsorg 
Reviderade av kommunfullmäktige 2010-08-30, § 59 
 

  
Månadsavgiften för kommunal förskola och skolbarnomsorg debiteras som en procentuell 
andel av vårdnadshavarnas gemensamma avgiftsgrundande bruttoinkomst per månad en-
ligt nedanstående. 
 
Inkomsttaket per månad för 2020 är 49 280 kronor. 
Kommunen följer Skolverkets maxtaxereform som är indexerad. 
 
Avgift för förskolebarn ska vara: 
• Barn 1  3 % av inkomsten – dock högst 1 478 kronor per månad 
• Barn 2 2 % av inkomsten – dock högst   986 kronor per månad 
• Barn 3 1 % av inkomsten – dock högst   493 kronor per månad 
• Barn 4 ingen avgift 

 
 

Avgift för skolbarn ska vara: 
• Barn 1  2 % av inkomsten – dock högst 986 kronor per månad 
• Barn 2  1 % av inkomsten - dock högst 493 kronor per månad 
• Barn 3 1 % av inkomsten – dock högst 493 kronor per månad 
• Barn 4  ingen avgift 

 
Det yngsta barnet räknas som barn 1. 

 
Avgiftsgrundande inkomst 
Som avgiftsgrundande inkomst räknas: 
- Bruttoinkomst inkl jour och beredskapsersättning (=lön före skatt). 

För egna företagare anges den inkomst som angivits som sammanräknad inkomst på 
senast inlämnad självdeklaration. 

- aktivitetsstöd 
- arbetslöshetsersättning 
- arbetsskadeersättning 
- statligt studiestöd, särskilt studiestöd och särskilt vuxenstudiestöd (ej lånedel) 
- familjebidrag (familjepenning) 
- familjehemsersättning (arvodesdel) 
- livränta 
- pension (ej barnpension) 
- sjuk- och föräldrapenning (brutto) 
- sjukbidrag 
- vårdbidrag (skattepliktig del) 
- skattepliktiga naturaförmåner 
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Avgiftstaxa öppna fritidsverksamheten 
 
Avgiften för öppen fritidsverksamhet är 300 kronor per månad 
 
Detta inkluderar ett enkelt mellanmål. I denna avgift ingår också lovomsorg. Under 
loven serveras lunch, som också ingår i avgiften. Avgift uttas för 12 månader per år. 
Avgift uttages från och med startdagen med hel månadsavgift. Hel avgift uttas också 
under uppsägningstiden.  
 
Om endast lovomsorg önskas är avgiften 80 kronor per dag, avgiften kan dock inte 
överskrida 840 kronor per kalendermånad. 
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Avgifter i musikskolan 
 
Om tre barn från samma familj går i musikskolan går barn tre gratis. 
 
Avgift per barn och termin  750 kr 
Hyra instrument  300 kr  
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Taxa för mat till äldre som vill äta på Björskogsskolan i Valskog 
Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-10, § 33 
 
 
 
Taxa 

Lunch 70 kronor/portion (samma som på Misteln) 
 
I lunchen ingår smör, bröd, dryck, sallad och kaffe. 
 
 
Begränsningar 
Möjligheten gäller personer som är 65 år eller äldre, i samhället Valskog och 
endast under terminstid då köket är igång. 
 
Om endast några få personer är intresserade av att äta lunch i Björskogsskolan är 
det möjligt att äta med eleverna. Om intresset för detta är stort (mer än ca 5 
personer) hänvisas de äldre, av utrymmesskäl, att äta när de flesta elever ätit klart, 
cirka kl. 12.15.  
 
Denna lunch är inte särskilt näringsberäknad eller anpassad för äldre utan följer 
skolmatens rekommendationer och krav.  
 

_________________ 
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Taxor och avgifter inom kultur- och fritidsområdet 
Antagna av kommunfullmäktige 2017-12-11, § 189 
 
 

Kungsörs bibliotek  
a) Förseningsavgifter (Max 100 kr/media och återlämningstillfälle) 

- Böcker/CD vuxen 5 kr/bok och vecka 
- Böcker/CD barn under 18 år  Ingen avgift 
- DVD 10 kr/DVD och vecka 
- Fjärrlån 10 kr/bok och vecka 
- Tidskrifter 2 kr/tidskift och vecka 

b) Ersättning för ej återlämnade eller förstörda media 
- Vuxenbok eller vuxenljudbok  250 kr 
- Barnbok eller barnljudbok  150 kr 
- CD-skivor musik  100 kr 
- CD-ROM  300 kr 
- DVD  600 kr 
- Språkkurs  500 kr 
- Tidskrift, pocketbok vuxen  50 kr 
- Tidskrift, packetbok barn  20 kr 
- Fjärrlånat material (bestäms av långivande  
bibliotek)  minst 250 kr  

c) Kopior och utskrifter från dator 
- A4 svartvitt 3 kr/sida 
- A4 färg 6 kr/sida 
- A3 svartvitt 6 kr/sida 
- A3 färg 12 kr/sida 

d) Övrigt  
- Fax (inom Sverige) 5 kr/sida 
- Plastkasse 2 kr/styck 

 
Badhuset  

a) Badavgifter 
- Vuxna (18 år-) 35 kr/gång 
- Ungdomar t.o.m. 17 år 15 kr/gång 
- Familjebad (max 2 vuxna och 3 barn) 60 kr/gång 
- Rabattkort vuxen 300 kr/10 gånger 
- Rabattkort ungdom 100 kr/10 gånger 
- Årskort 800 kr 
- Simskola 300 kr/3 veckor 

b) Hyra badhuset 
- Grundavgift 600 kr/2 h 
- Därefter påbörjad timma 300 kr/h 

c) Föreningsavgift för förening med verksamhet i badhuset 
- vuxen, terminsbokning minst 5 gånger 50 kr/h 
- ungdom, terminsbokning minst 5 gånger 20 kr/h 
- vattengympa  100 kr/h 
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d) Övrigt 
- Hyra badlakan 10 kr/styck 
- Schampo 10 kr/förpackning 

  
Ishallen  

a) Match/turnering/cup Kungsörsförening Annan kommun 
- seniorer 300 kr/match 3 000 kr/match 
- ungdom 50 kr/match 1 500 kr/match 
- turnering/cup 1000 kr/gång 2 000 kr/gång 

b) Träning  Kungsörsförening Annan kommun 
- seniorer 50 kr/h 1 000 kr/h 
- ungdom 20 kr/h 500 kr/h 

c) Övrigt  
- Uthyrning, privatperson 1 000 kr/h 

 
Sporthallen  

a) Match/turnering/cup Kungsörsförening Annan kommun 
- match seniorer 300 kr/match 600 kr/match 
- match ungdom -25 år 50 kr/match 100 kr/match 
- cup/turnering, heldag 1 000 kr/hall 2 000 kr/hall 
- cup/turnering, halvdag 500 kr/hall 1 000 kr/hall 

b) Träning Kungsörsförening Annan kommun 
- seniorer 50 kr/h och hall 200 kr/h och hall 
- ungdom -25 år 20 kr/h och hall 200 kr/h och hall 

c) Arrangemang (mässor, musikarrangemang m.m.) 
 Kungsörsförening Annan kommun, 
  företag 
- med entré 2 500 kr/dag 3 000 kr/dag 
- utan entré 1 500 kr/dag 3 000 kr/dag 

d) Hyra av sporthall för motionsverksamhet  
 Kungsör Annan kommun 

- allmänhet, företag 150 kr/h och hall 300 kr/h och hall 
 

Fotbollsplan, ej konstgräs  
a) Match  Kungsörsförening Annan kommun 

- Seniorer, herr/dam 300 kr/match 600 kr/match 
- Ungdomar/juniorer 50 kr/match 100 kr/match 

b) Träning  Kungsörsförening Annan kommun 
- seniorer 50 kr/h 200 kr/h 
- ungdom/juniorer 20 kr/h 200 kr/h 

c) Ungdomscup/turnering  Kungsörsförening Annan kommun 
- heldag 1 000 kr - 
- halvdag 500 kr - 
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Fotboll, konstgräs (1 november-1 april) 
a) Match  Kungsörsförening Annan kommun 

- Seniorer, herr/dam 600 kr/match 1 200 kr/match 
- Ungdomar/juniorer 300 kr/match 1 200 kr/match 

b) Träning  Kungsörsförening Annan kommun 
- seniorer 200 kr/h/hel plan 600 kr/h/hel plan 
- seniorer (Köping, Arboga)  500 kr/h/hel plan 
- ungdom/juniorer 100 kr/h 500 kr/h 

c) Ungdomscup/turnering  Kungsörsförening Annan kommun 
- heldag 1 200 kr - 
 

Lockmora gård  
a) Uthyrning 

- Uthyrning Lockmora gård, egen städning 400 kr/gång 
b) Nyckelbricka dusch/bastu 

- depositionsavgift 100 kr 
- årsavgift 200 kr/år 

_____________ 
Dessa taxor och avgifter gäller från den 1 januari 2018 och ersätter tidigare 

motsvarande taxor och avgifter. 
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Avgifter arrenden 
Antagna av kommunfullmäktige 2018-04-09, § 42 
 

Jordbruksarrende  
Både en upplåtelse av åkermark och en upplåtelse av betesmark är exempel på 
upplåtelser som kan vara jordbruksarrende. 
 
Pris 
1 000 kr/hektar och år. Ska indexuppräknas kopplat till konsumentprisindex. 
 

 
Bostadsarrende  

Det vanligaste exemplet på bostadsarrende är en upplåtelse av mark för fritidshus. 
Jorden ska inte användas för jordbruksändamål. 
 
Pris 
Avgiften sätts till andel av fastighetens taxeringsvärde.  
Reporänta +3,5 % per år x taxeringsvärde. 

 
 

Anläggningsarrende 
En upplåtelse av mark för byggnad eller byggnader som inte är endast av ringa 
betydelse för en verksamhet, t.ex. bensinstation, fabrik, lagerhus, vindkraftpark. 
Jorden ska inte användas för jordbruksändamål. 
 
Pris 
2 000 kr/anläggning och år. Ska indexuppräknas kopplat till konsumentprisindex. 
 
 

Jaktarrende 
Jaktarrende är upplåtelse av jakträtt till annan person än markägare, detta regleras 
som upplåtelse i jordabalken 7 kap och i Jaktlagen (1987:259) 14-16§§. 

 
Pris 
75 kr/hektar och år. 
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Avgift för borgerlig begravningsförrättare  
Antagna av kommunfullmäktige 2013-02-11, § 9 
 
 

Begravningsförrättare  
Två borgerliga kommunala begravningsförrättare – en kvinna och en man – utses 
för Kungsörs kommun bland kommunfullmäktiges ledamöter efter nominering av 
partierna.  
Uppdragstiden för borgerliga begravningsförrättare är detsamma som 
mandatperioden för nämnder, dvs. fyra år från och med årsskifte efter det att 
allmänna val hållits. 
 

Arvode 
Borgerlig kommunal begravningsförrättare erbjuds ett dagsarvode enligt 
kommunens arvodesreglemente för varje begravningsuppdrag. Ersättning 
inkluderar semestersättning. Ingen annan ersättning (i form av förlorad 
arbetsinkomst, traktamenten och reskostnader etc.) ska utgå. 
 

Avgift för borgerlig kommunal begravning 
Kommunens avgift för att tillhandahålla borgerlig begravningsförrättare är 
densamma som dagsarvodet till förtroendevald enligt kommunens 
arvodesreglemente. 
Avgiften betalas av den som beställer tjänsten, vanligen dödsboet. 
Begravningsbyrå har rätt att ta ut ersättning för andra kostnader i samband med 
borgerlig begravning med kommunal begravningsförrättare, t.ex. lokal och musik.  

___________ 
 

 
 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
20220-05-06 SN 2020/88 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Socialförvaltningen Socialnämnden 
  
Vår handläggare  
Lena Dibbern  
  

 
 
 

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 

Reviderade taxor och avgifter för 2021 
 
Varje år ska taxor- och avgifter revideras och beslutas i kommunfullmäktige. 
Sedan tidigare har fullmäktige beslutat att inget årligt beslut behövs för att 
kommunen ska tillämpa det nya årets maxtaxa, ett beslut som gäller tills vidare.  
 
Förvaltningen föreslår nu på samma sätt att de av fullmäktige beslutade taxorna 
också gäller tills vidare med en årlig uppräkning enligt konsumentprisindex, KPI, 
och att nämnden bara behöver lyfta de taxor till kommunfullmäktige som nämn-
den vill förändra på ett principiellt sätt. Taxorna kommer vid ett sådant beslut 
från kommunfullmäktige att revideras när konsumentprisindex för kommande år 
fastställts. 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta   
  
att godkänna förvaltningens förslag till hantering av avgifter och   
  
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning   
 
 
 
Lena Dibbern 
Socialchef  
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2020-05-19  7 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsens, akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 43 
Reviderade taxor och avgifter för 2021  
(SN 2020/88) 
Varje år ska taxor- och avgifter revideras och beslutas i kommun-
fullmäktige. Sedan tidigare har fullmäktige beslutat att inget årligt 
beslut behövs för att kommunen ska tillämpa det nya årets max-
taxa, ett beslut som gäller tills vidare.  
 
Förvaltningen föreslår nu på samma sätt att  
- de av fullmäktige beslutade taxorna också gäller tills vidare 

med en årlig uppräkning enligt konsumentprisindex, KPI, och 
- att nämnden bara behöver lyfta de taxor till kommunfullmäk-

tige som nämnden vill förändra på ett principiellt sätt.  
 
Taxorna kommer vid ett sådant beslut från kommunfullmäktige att 
revideras när konsumentprisindex för kommande år fastställts. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-06 

 
Beslut Socialnämnden godkänner socialförvaltningens förslag till 

hantering av avgifter och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 
för vidare handläggning. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2020-06-16  18 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 61 
Revidering av Avgifter i socialtjänsten  
(SN 2020/117) 
Socialförvaltningen har uppmärksammat att abonnemanget kring 
mat på Misteln behöver ändras då abonnemang idag är dyrare än 
att köpa låda varje dag. 
 
I nu gällande avgifter står det att abonnemang på varm matlåda på 
Misteln (middag) och den som har abonnemang för att äta på 
Misteln (middag) kostar 1 725 kronor per månad. Förvaltningen 
föreslår att dessa ändras till 1 525 kronor per månad. 
 

Beslut  Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen 
 

Kommunfullmäktige reviderar abonnemangsavgiften för  
- den som äter på Misteln (middag)  
- varm matlåda på Misteln (middag)  
från 1 725 till 1 525 kronor per månad. 
 
Detta justeras i Avgifter för socialtjänsten. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
akten,  

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 
Skattesats 2021 Kungsörs kommun (KS 
2020/90) 
Kommunfullmäktige ska ta ställning till skattesatsen före novem-
ber månads utgång, enligt kommunallagens bestämmelser. 
 
  

Beslutsunderlag  Följande utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 

2020-10-16, § 13  
 

 
KS BB:s Förslag  Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2021 till oföränd-
rat 22:03 per skattekrona. 
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§ 13 
Budget 2021 med plan 2022 - 2023 för 
Kungsörs kommun (KS 2020/90) 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 om budgetramar 
för 2020 - 2022. De ramar som fastställdes var (i miljoner kronor): 
 
 Ram 

2020 
Ram 
2021 

Ram 
2022 

Kommunstyrelsen 75,1 77,1 79,6 
Barn- och utbildningsnämnden 243,5 249,9 258,1 
Socialnämnden 252,0 258,6 267,1 
Delsumma 570,6 585,6 604,8 
Finansiell verksamhet 577,1 585,6 604,8 
Resultat 6,5 0 0 
 
Utöver ramarna presenterade ovan används 1 mkr till kommun-
styrelsen, 1 mkr till barn-och utbildningsnämnden, 4 mkr till 
socialnämnden ur resultatutjämningsreserven för utveck-
lingsinsatser som på sikt sänker kostnadsutvecklingen.  
 
På juni månads budgetberedning fick kommundirektören i uppdrag 
att tillsammans med förvaltningen arbeta fram ett förslag på 
besparing på generellt 2 % utifrån presenterade förslag till ramar 
2021 exklusive äskanden. Medel motsvarande disponering av 
resultatutjämningsreserv (RUR) tilläts därutöver. Eventuella 
prioriteringar och konsekvensanalyser skulle framgå. Materialet 
presenterades i juni.  
 
På budgetberedning 31 augusti presenterade ny finansprognos och 
prognoser för bland annat skatteunderlagsutveckling, BNP och 
arbetslöshet. Möjligheter för Kungsör att använda sin 
resultatutjämningsreserv (RUR) presenterades också. 

  
Beslutsunderlag Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 
 

a) Presentationer från budgetberedning 2020-03-09 (Kommunens 
kvalitet i korthet, SCB:s medborgarundersökning, Trender och 
Kungsörs utveckling från 2005 bland annat. 
näringslivsranking.) 
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b) Presentation på budgetberedning 2020-05-11 med 
befolkningsprognos, behov och prioriteringar inför 2021. 

c) Finansiellt underlag per 2020-05-11  
d) Finansiellt underlag per 2020-06-15 
e) Förvaltningens underlag presenterat 2020-08-17  
f) Förvaltningens underlag presenterat 2020-08-31  

 
Beslut  Kommunstyrelsens budgetberedning tackar för presentationerna. 

 
Kommunstyrelsens budgetberedning beslutar att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
 
 
1.  anta följande ramar för 2021.  

 
 Ram 

2021 
Kommunstyrelsen 75,3 
Barn- och 
utbildningsnämnden 

246,8 

Socialnämnden 259,7 
Delsumma 581,7 
Finansiell 
verksamhet 

584, 7 

Resultat 3,0 
 
 

Ramarna för förvaltningarna kommer bland annat att 
korrigeras med planerade löneökningar på 2,5 % som 
kommer läggas inom den finansiella ramen, samt 
justeringar för den sammanhålla kost- och 
städorganisationen (serviceenheten) som trädde i kraft 
1/8 2020.   

 
2. Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för 2021 till 

0,4 procent (oförändrat). 
 

3. Budgeten för friskvårdsbidrag 2021 fastställs till 300 000 
kronor (oförändrat). 

 
4. Kommunalskatten fastställs till 22:03 per skattekrona för 

2021 (oförändrat). 
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§  
Taxor för Västra Mälardalens Myndighetsför-
bund 2021 (KS 2020/356) 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tagit fram förslag på 
taxor från och med den 1 januari 2021. De kompletta föreslagna 
taxorna finns beskrivna i sina respektive bilagor med tillhörande 
tjänsteskrivelse och protokollsutdrag från förbundsdirektionen. Det 
gäller taxor för  
 
- Alkohollag (höjning av avgift från 980 till 1060 kr/timme, 

samt tillägg med avgift för delgivning.) 
- Bygglov (höjning av timtaxans justeringsfaktor från 1,09 till 

1,1 per år, höjd timavgift från 980 kronor till 995 kronor.) 
- Livsmedels- och foderlagstiftning (höjning av timavgift från 

1060 till 1130 kronor samt tillägg med avgift för handläggning 
av sanktionsavgifter och delgivning) 

- Prövning och tillsyn enligt miljöbalken (höjning av avgift från 
980 till 1060 kr/timme, samt tillägg med avgift för 
handläggning och delgivning med mera.) 

- Lag om handel med receptfria läkemedel (höjning av avgift 
från 980 till 1060 kr/timme, samt tillägg med avgift för 
handläggning av delgivning.) 

- Sprängämnesexkursioner (införande av avgift för tillsyn med 
1060 kr/tim) 

- Strålskyddslag (höjning av avgift från 980 till 1060 kr/tim, 
samt tillägg med avgift för handläggning av delgivning.) 

- Tobakslagstiftning (höjning av avgift från 980 till 1060 kr/tim, 
samt tillägg med avgift för handläggning av delgivning.) 
 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Förbundsdirektionen i Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
protokollsutdrag 2020-09-23, med tillhörande tjänsteskrivelser 
och taxeförslag 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige antar föreslagna taxor för Västra Mälarda-

lens Myndighetsförbunds verksamhet att gälla från och med den 1 
januari 2021 
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- Taxa för verksamhet enligt alkohollagen 
- Taxa för bygglov enligt plan- och bygglagen 
- Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstift-

ningen 
- Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
- Taxa för verksamhet enligt lag om handel med vissa receptfria 

läkemedel 
- Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursioner 
- Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen 
- Taxa för verksamhet enligt tobakslagen. 

 
 . 
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För bundsdirektion 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2020-09-23 Blad 6 

§ 72 Dnr 58/2019-041 

Taxa för verksamhet enligt alkohollagen 

Beslut 

1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för verksam 

het enligt alkohollagen (folköl) att gälla från och med 1 januari 2021. 

2 Taxan överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande. 

Handlingar som ingår i beslutet 

• Taxa för verksamhet enligt alkohollagen den 13 september 2020 

• Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 13 september 2020 

Sammanfattning 

I taxan har tillägg gjorts med avgift för handläggning av delgivning. 

Timavgiften i taxan för verksamhet enligt alkohollagen jämförs med ti 

mavgiften inom miljöbalkens område då den taxan är knuten till övriga 

taxor inom miljö- och hälsoskydd. Enligt den utredning och beräkning 

som förbundskontoret gjort föreslås en höjning av timavgiften från 980 

kronor till 1 060 kronor. 

Skickas till 

Förbundsmedlemmarna + handling 

Akten 

~ssign 
Sekreterarens sign. Utdrags bestyrkande 
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T JÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 

Datum Beteckning 

2020-09-13 Dnr 58/2019-041 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

F örbundsdirektionen 

Förslag till Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 
för verksamhet enligt alkohollagen (folköl) 

Förslag till beslut 

1. Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för verksam 

het enligt alkohollagen (folköl) att gälla från och med 1 januari 2021. 

2. Taxan överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande. 

Sammanfattning 

Enligt förbundsordningen ska förslag på förändrade taxor lämnas till 

medlemskommunerna senast 30 september. 

Förbundskontoret har upprättat ett förslag till reviderad taxa för verk 

samhet enligt alkohollagen (folköl). 

Inför 2021 har genomlysning och beräkning av handläggningskostnad 

(timavgift) för miljöbalkstaxan gjorts där det föreslås en höjning av ti 

mavgiften. Höjningen krävs för att bibehålla täckningen av kostnaderna 

för nuvarande debiterbara tillsynsverksamhet. Höjningen av miljöbalks 

taxan får även en indirekt effekt på miljö- och hälsoskyddsenhetens övriga 

taxor eftersom timtaxan för samtliga tillsynsområden är knuten till den 

nivå som gäller enligt miljöbalkstaxan. Samma höjning från 980 kronor till 

1 060 kronor föreslås gälla för taxa för verksamhet enlig alkohollagen 

(folköl). 

Förändringarna är gulmarkerade och har angetts med kursiv text. Text 

som ska tas bort har strukits över. 

Beslutsunderlag 

• Förslag till taxa för verksamhet enligt alkohollagen (folköl) den 13 

september 2020. 

Postadress 

Box 19 
732 21 Arboga 

Besöksadress 

Gunnarsrovägen 2 
Telefon 

0589-67 02 00 
0227-67 02 00 

Internet Bankgiro 

www.arboga.se 703-3707 
www.kungsor.se 
miljo.bygg@vmmf.se 

Org.nr 

222000-2881 
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Bedömning 

Nedan följer en kort redogörelse för förändringar i taxa för verksamhet 

enligt alkohollagen (folköl). Timavgiften för alkohollagen jämförs med 

timavgiften inom miljöbalkens område då den taxan är knuten till övriga 

taxor inom miljö- och hälsoskydd. 

Tim avgift 

Timavgiften syftar till att ge kostnadstäckning för de delar av tillsynen 

som kan vara avgiftsgrundande. Som mest kan 70 % av tillsynen avgiftsfi 

nansieras (gäller miljöbalken). Resterande del är skattefinansierad då all 

tillsyn inte får debiteras, exempelvis rådgivning, obefogade klagomål och 

överprövningar och yttranden. 

Förbundsdirektionen har sedan det bildades 2011 haft ekonomiskt mål 

kring självfinansieringsgraden. Sedan 2017 har målet varit att verksamhet 

en ska vara 44 % självfinansierad. Ett mål som har nåtts och självfinansie 

ringsgraden har varit mellan 44-47 % (hela verksamheten miljö- och bygg). 

Självfinansieringsgraden enligt budget 2020 för alkohollagen, receptfria 

läkemedel och tobak är 58 %. 

2 (3) 

Senast en genomlysning och beräkning av timavgiften gjordes var 2011. 

Inför 2021 har genomlysning av timavgiften gjorts för att se om nuvarande 

timavgift täcker kostnaderna för tillsynen. Den mall som SKR har tagit 

fram som stöd för kommunernas beräkning av handläggningskostnad har 

använts. 

Enligt den utredning och beräkning som förbundskontoret gjort föreslås 

en höjning av timavgiften från 980 kronor till 1 060 kronor. 

Jämförelse timavgift 

Någon jämförelse av timavgift för alkoholtillsyn har inte gjorts utan jäm 

förelse görs med timavgift för miljöbalkstillsyn. I enkätundersökning som 

SKR gjort vad gäller handläggningskostnad per timme redovisas att den 

genomsnittliga handläggningskostnaden för miljötillsyn i januari 2019 var 

984 kronor. En jämförelse i länet visar att den genomsnittliga handlägg 

ningskostnaden 2020 ligger på 980 kronor (890-1 096 kronor). 

Taxa för verksamhet enligt alkohollagen (folköl) 

I taxan har tillägg gjorts med avgift för handläggning av delgivning. 
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Sammanfattande bedömning 

Enligt alkohollagen (folköl) får avgift tas ut för prövning och tillsyn. 

En undersökning om nuvarande timavgift täcker kostnaderna för tillsyn 

enligt miljöbalken har gjorts. Timavgiften för alkoholtillsyn bör ligga i 

samma nivå som miljöbalkstaxan. Enligt den nya beräkningen och med 

stöd av självkostnadsprincipen bedöms det rimligt att höja timavgiften 

från 980 kronor till 1 060 kronor. 

3 (3) 

Den föreslagna höjningen beror främst på de senaste årens ökade kostna 

der. Cirka 80 % av kostnaderna utgörs av personalkostnader och trots de 

generella satsningar som har gjorts ligger tillsynspersonalens löner under 

median i länet. Löpande kostnader för IT får en allt större betydelse, dels 

krav på upphandling av nya datasystem, utveckling av e-tjänster och kraf 

tigt ökade kostnader för IT, telefoni, lönehantering och upphandling. 

För samtliga verksamheter pågår kontinuerligt arbete med att utveckla 

arbetssätten i tillsynen, bland annat med syfte att hålla nere kostnaderna 

för företagen. 

Höjningen bedöms nödvändig för att få täckning av kostnaderna för nu 

varande debiterbara tillsynsverksamhet och för att fortsatt klara av att 

upprätthålla en effektiv och rättssäker tillsyn inom alkohollagens område. 

Eva Carlstedt Ståhl 

Förbundschef 

~~ 

Maria Frejhed 

Enhetssamordnare miljö 

och hälsoskyddsenheten 
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1 Taxa för verksamhet enligt alkohollagen (folköl) 
1.1 Inledande bestämmelser 
Avgifter enligt denna taxa erläggs för Västra Mälardalens 
Myndighetsförbunds (nedan kallat förbundet) verksamhet enligt 
alkohollagen gällande folköl (SFS 2010:1622). 

Förbundet får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna 
taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats som 
anges i den ekonomiska flerårsplanen för det innevarande kalenderåret. 
Procentsatsen motsvarar ett genomsnitt av personalkostnadsökningar och 
konsumentprisindex. Utgångspunkt för indexuppräkningen är januari 
månad 2020. 

1.2 Avgiftsskyldig 
Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet 
med folköl. 

1.3 Timavgift 
Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan (timavgiften) 1 060 kronor 
per timme kontrolltid. För inspektioner, mätningar och andra kontroller 
som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, 
julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och 
helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
 
1.4 Avgift för handläggning av anmälan 
Avgift för handläggning av anmälan enligt 5 
kap 5 § alkohollagen (folköl) tas avgift ut med 
följande belopp 
 

                              1 x h 

1.5 Avgift för tillsyn i övrigt 
För förbundets tillsyn i övrigt tas avgift ut enligt följande 

Årsavgift 2 x h 

Inspektioner och andra 
tillsynsinsatser med anledning av 
att verksamhetsutövaren bryter 
mot villkor, eller inte åtlyder 
förelägganden eller förbud eller 
som föranleds av extraordinära 
händelser, ingår inte i den fasta 
årsavgiften. 

timavgift 

Årsavgiften betalas i förskott och avser kalenderår.   
Timavgift debiteras i efterhand efter utfört tillsynsbesök. 
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För handläggning av expediering med delgivningsman debiteras  
fast avgift                1 x h 

 
1.6 Nedsättning av avgift 
Om samma verksamhet är avgiftsskyldig till förbundet för kontroll  
av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, vissa receptfria 
läkemedel och/eller folköl tas hel avgift ut enligt en av taxorna. Avgiften 
enligt de övriga taxorna sätts då ned till hälften. 

Om det finns särskilda skäl får förbundet med hänsyn till  
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga  
omständigheter sätta ned eller efterskänka avgiften. 

1.7 Avgiftens erläggande 
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till förbundet.  
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift  
eller i faktura. 

1.8 Verkställighetsfrågor 
Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut om avgift  
kan överklagas till Länsstyrelsen. 
 
 
 
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021. 
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Datum 

2020-09-23 Blad 4 

§ 70 

Taxa för bygglov 

Beslut 

1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för bygglov 
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1 Bygglovtaxa 
1.1 Inledande bestämmelser 
Enligt denna taxa erläggs avgift för 

1. ärenden angående lov och förhandsbesked 
2. ärenden föranledda av anmälningsplikt 
3.  godkännande av sakkunnig  
4.  ärenden enligt miljöbalken (strandskyddsdispens) 
5.  ärenden rörande hissar och andra motordrivna anordningar 
6.  annan tids- eller kostnadskrävande åtgärd eller uppdrag 

 

Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller. 
 
1.2 Allmänna bestämmelser 
1.2.1 Beräkning av avgift 
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. 
Flertalet av avgifterna för en viss åtgärd beräknas som en funktion av ett 
värde som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen (SFS 
2010:111) om allmän försäkring samt ärendeberoende faktorer som 
grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av 
respektive ärendetyp kräver. 

För att anpassa avgifterna till förhållandena inom kommunerna finns 
möjlighet att an-vända en justeringsfaktor (N). 

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för ärendets 
diarieföring eller, om särskilt beslut inte fattas i ärendet, då den åtgärd 
som avgiften avser är utförd. 

Finner Västra Mälardalens Myndighetsförbund att det finns skäl som 
motiverar en höjning eller minskning av avgiften, äger förbundet för visst 
slag av ärenden eller för särskilt uppdrag besluta om en sådan. 

Om åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund om skälig avgift grundad på 
tidsersättning. 

1.2.2 Ändring av belopp i taxan 
Som framgår av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen beslutar 
kommunfullmäktige om grunderna hur avgifterna ska beräknas. 
Kommunfullmäktige kan inte delegera beslutet om taxan till förbundet. 
Kommunfullmäktige kan med beaktande av självkostnadsprincipen 
utifrån andra faktorer besluta att faktorn N ska vara lägre eller högre. 

1.2.3 Avgiftens erläggande 
Avgift enligt denna taxa erläggs av sökanden eller beställaren mot räkning 
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när denne tillställts Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslut eller,  
om särskilt beslut inte fattats i ärendet, när beställd handling levererats 
eller utförd åtgärd vidtagits. Vid anmälningspliktig åtgärd uttages 
avgiften vid beslut om startbesked. 
Avgift får även uttagas i förskott. Uttagen avgift för avslagsbeslut 
återbetalas om be-slutet upphävs och ersätts av lovavgift. 

1.2.4 Överklagande 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslut om taxa får överklagas i 
den ordning som föreskrivs för laglighetsprövning enligt kapitel 10 i 
kommunallagen (PBL13:3) 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslut om debitering kan 
överklagas genom förvaltningsbesvär. Den som vill överklaga ska enligt 
plan- och bygglagen 13 kap 3 § lämna in handlingarna till Länsstyrelsen 
inom tre veckor från den dag klaganden fått del av beslutet. 

1.3 Särskilda bestämmelser för lovavgift m.m. 
1.3.1 Beräkning av avgift 
Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund vidtar i samband med lov- och 
anmälningsärenden. 

1.3.2 Avräkning 
För startbesked gäller om sökanden så begär ska nämnden återbetala i 
förskott er-lagda avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under 
förutsättning att kontrollplan följts och projektet inte fullföljts inom 
föreskriven tid. 

Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas. 

Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker 
ifrån i förskott betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked 
överlämnas. 

Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för 
tid innan betalningen ska ske. 

Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen. 

1.3.3 Dröjsmålsränta 
Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits i räkning utgår dröjsmålsränta 
enligt räntelagen från förfallodagen tills betalning sker. 

Justeringsfaktorn (N) år 2021 = 1,1 
  
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021. 
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2 Övrigt 
Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 

HF Handläggningsfaktor 

KOM  Faktor för kommunicering 

mPBB  ”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp 

N Justeringsfaktor 

OF Objektfaktor 

Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N 

Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) + 
öppenarean (OPA). 

Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en 
tidigare uppförd byggnad till en ny plats. 

Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av 
byggnadens volym. 

Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden 
eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden 
påtagligt förnyas. 

Ändring En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads 
konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller 
kulturhistoriska värde. 

 

Vid beräkning av BTA, OPA och BYA ska mätreglerna enligt Svensk 
Standard SS 21054:2009 utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean 
bestäms med den noggrannhet som inlämnade ritningar medger. 

Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. skall 
beräkningsregler och definitioner enligt plan- och byggförordningen 
tillämpas. 

Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timtaxa. 

Vid tidersättning tas kostnad för varje halv timme nedlagt 
handläggningstid. 

Vid tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras. 
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3 Tabeller 
3.1 Tabell 1 Objektsfaktorer 
Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt, byggnader och 
anläggningar beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig 
åtgärdsfaktor enligt tabeller nedan. 

Area (m2) – BTA + OPA OF 

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga 
komplementbyggnader  

 

0-49 4 

50-129 6 

130-199 8 

200-299 10 

300-499 14 

500-799 20 

800-1199 26 

1 200-1 999 36 

2 000-2 999 46 

3 000-3 999 56 

4 000-4 999 64 

5 000-5 999 72 

6 000-7 999 88 

8 000 – 10 000 100 

Härutöver  + 1/100m2 

Mycket enkla byggnader < 50 m2* 2 

 

*I separat ärende, t.ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglov-
befriade enl. PBL 9 kap 4-6 §§), skärmtak, glasade uteplatser/växthus.  

I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den 
sammanlagda BTA + OPA. 

I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn 
efter dessa byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1. 
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3.2 Tabell 2 Tidersättning 
 Timpris 

Timkostnad för handläggning 995 

 

3.3 Tabell 3 Underrättelse och expediering 
Denna taxa används när kommunicering krävs. Taxan tillämpas även vid 
kommunicering av avslagsbeslut och vid tillsyn.  

Avgift = KOM x mPBB x N 

Antal Kommentarer KOM 

Sakägare 1-10   40 

Sakägare 10-  80 

Kungörelse   + faktisk annonskostnad 80 

Kungörelse av beslut i Post- och Inrikestidning + faktisk annonskostnad 5 

 

3.4 Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1 
Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBB x N 

(OF enligt tabell 1) 

Åtgärd HF1 

Administration inkl arkivering 7 

Planprövning 
Planenlighet  inom detaljplan eller kontroll mot givet 
förhandsbesked 

3 

Byggnaden  

Placering, yttre utformning och färgsättning  
Användbarhet och tillgänglighet 

7 

Tomten  

Tomts ordnande inkl utfart och parkering, enkel kontroll av 
handlingar för grundläggning och dagvattenanslutning, fyllning 
och schaktning (då marklov ej erfordras), skyddsåtgärder mot 
skred och högvatten , utrymnings- och räddningsvägar, 
måttgranskning, besiktning (platsbesök) 

7 

Se tabell 3 och tabell 6 för eventuellt tillkommande avgifter  
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3.5 Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2 
Avgift = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N 

(OF enligt tabell 1 alternativt tabell 2)  

Åtgärd HF2 

Administration inkl arkivering och registrering av kontrollansvarig 7 

Startbesked  

-Startbesked inkl tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan eller 10 

-Startbesked och fastställande av kontrollplan eller 5 

Startbesked (gäller även rivning) 3 

Arbetsplatsbesök 5 

Extra arbetsplatsbesök/per styck 5 

Slutsamråd inkl slutbesked 6 

Slutbesked 3 

 

3.6 Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter 
Bygglovavgift avser lovprövning utom HF  

Åtgärd Avgift 

Lämplighet/lokaliseringsprövning utanför detaljplan 20 mPBB 

Prövning av liten avvikelse, utan platsbesök 10 mPBB 

Prövning av liten avvikelse, med platsbesök            20 mPBB 

Varsamhet            15 mPBB 

Tillbyggnad Ingen justering  

Ombyggnad  Ingen justering  

Ändring       Tidersättning 

Tidsbegränsat bygglov 0,75 bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, förlängning 0,5 bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong 0,75 bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong, förlängning 0,5 bygglovavgift 

Förnyelse av lov = ny prövning 0,8 bygglovavgift 
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3.7 Tabell 7 Avgift för besked 
Typ av besked Avgift 

Förhandsbesked 100 mPBB - utanför planlagt område1 (x N) 

Ingripandebesked Tidersättning  

Ingripandebesked Tidersättning (dock minst 50 mPBB) 

Strandskyddsdispens Tidersättning 4 tim  

Interimistiskt slutbesked 15 mPBB 

Interimistiskt slutbesked 
inkl nytt slutsamråd 

25 mPBB 

 

Avgift för kommunicering tillkommer enligt tabell 3. 

Tidersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan t ex 
där intressenten eller sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov 
som kan mätas enligt standard för BTA eller OPA. 
 

 

 

3.8 Tabell 8 Beslut om ny kontrollansvarig 
Avgift = HF x mPBB x N 

Åtgärd HF 

Ny sakkunnig 25 

 

 

3.9 Tabell 9 Hissar och andra motordrivna anordningar 
Avgift tas ut som tidersättning enligt plan- och byggförordningen (ersätter 
förordning 1999:371 om hissar m.m. i byggnadsverk). 

Åtgärd Tidersättning 

Medgivande eller förbud att använda 
hiss 

Antal timmar  

 
1 Justeringsfaktor N kan användas 
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3.10 Tabell 10 Nybyggnad – Bygglovavgift 
Gäller för ”standardärende” inom detaljplan, utan avvikelse och 
kommunicering.Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder 
som byggnadsnämnden vidtar i samband med bygglov respektive 
startbesked. Avgift för att upprätta eller ändra detaljplan, 
områdesbestämmelser eller fastighetsplan tillkommer enligt särskild taxa 
eller genom upprättat planavtal. Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga 
HF.Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök (utom vid mycket enkla 
byggnader). 
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)2 x N  
 

Area (m2) – BTA + OPA OF HF1 HF2 

Byggnader, anläggningar inkl. 
bygglovpliktiga 
komplementbyggnader 

   

Mycket enkla byggnader < 49 m2* 2 20 20 

0-49 4 24 28 

50-129 6 24 28 

130-199 8 24 28 

200-299 10 24 28 

300-499 14 24 28 

500-799 20 24 28 

800-1199 26 24 28 

1 200-1 999 36 24 28 

2 000-2 999 46 24 28 

3 000-3 999 56 24 28 

4 000-4 999 64 24 28 

5 000-5 999 72 24 28 

6 000-7 999 88 24 28 

8 000 – 10 000 100 24 28 

Enkel byggnad (oisolerad – 
lagerhall)  

0,4x OF 
(intervall 
enl.ovan) 

           24 28 

Vindsinredning ≤ 199 m2 8 17 28 

 
2 Bygglov inklusive startbesked         
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3.10.1 Komplementbyggnad 
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)3 x N 

Objekt Yta BTA OF HF1 HF2 

Komplementbyggnad, garage, carport, förråd 
(eget ärende) 

<50 m2 2 17       15 

Komplementbyggnad, garage, carport, förråd 
(eget ärende) 

>50 m2 4 17 15 

Källsorteringsbehållare/grupp Sopskåp, sophus   4 14 15 

 

3.11 Tabell 11 Tillbyggnad 
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)4 x N 

Huvudbyggnad Yta BTA OF HF1 HF2 

Tillkommande yta BTA 0- 15 m2 3 14 10 

Tillkommande yta BTA 16-49 m2 4 17 15 

Tillkommande yta BTA 50-129 m2 6 17  28 

Tillkommande yta BTA 130-199 m2 8 17  28 

Tillkommande yta BTA 200-299 m2 10 17  28 

Tillkommande yta BTA 300-499 m2 14 17  28 

Ytterligare intervall se tabell 10       

Komplementbyggnad  OF HF1 HF2 

Typ: garage, carport, förråd Oavsett storlek men 
≤ 50 % av ursprunglig 
byggnads BTA  

2 14 13 

Tillbyggnad fritidshus 0-15 m2   3 14 10 

Tillbyggnad fritidshus 16-49 m2 4 14 13 

Tillbyggnad fritidshus 50-80 m2 4 21 28 

Tillbyggnad växthus, lusthus m.m. 
oisolerat 

  

≤ 50 m2 

2 14 13 

Burspråk  2 14 13 

Takkupa  2 14 15 

 
3 Bygglov inklusive startbesked 
4 Bygglov inklusive startbesked   
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3.12 Tabell 12 Enkla byggnader 
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)5 x N 

Typ Yta BTA OF HF1 HF2 

Fritidshus 40-80 m2  4 21 28 

Kolonistuga < 40 m2 2 17 15  

Nätstation/pumpstation  Oavsett storlek 3 14 13 

Växthus, lusthus och likn. 
oisolerat 

 ≤ 50 m2 2 14 13 

Rullstolsgarage förråd m.m. Oavsett storlek 2 14 13 

Kiosk, manskapsbod m.m. Oavsett storlek 4 17 15 

Sommarveranda, restaurang Oavsett storlek 4 17 23 

Kommentar: Fritidshus ska enligt 8 kap. 6 § PBL inte granskas med 
hänsyn till tillgänglighet och energikrav. Större fritidshus än 80 m2 är dock 
ofta lika tekniskt komplicerade som permanentbostäder, därför föreslås 
lika avgift som för permanenthus. 
 

3.13 Tabell 13 Övriga åtgärder 
Bygglovavgift = mPBB x HF x N 

 Yta BTA HF 

Balkong 1-5 st  65 

Balkong >5 st  130 

Inglasning av balkong 1-5 st           45   

Inglasning av balkong >5 st  130 

Inglasning av uteplats  oavsett storlek         45   

Skärmtak  0-50 m2 50 

Skärmtak  ≥ 50 m2 100 

Uterum /tak och samtidig inglasning 0-20 m2 60 

Uterum /tak och samtidig inglasning 21-50 m2 80 

Väsentligt ändrad användning (inklusive inre 
ändringar) 

< 100 m2 150 

 
5 Bygglov inklusive startbesked   
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 Yta BTA HF 

Väsentligt ändrad användning (inklusive inre 
ändringar) 

100-500 m2 250 

Väsentligt ändrad användning (inklusive inre 
ändringar) 

500-2000 m2 650 

Väsentligt ändrad användning (inklusive inre 
ändringar) 

>2000 m2 850 

 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)6 x N 

Övrigt – utan konstr. Yta BTA OF HF1 HF2 

Fasadändring, mindre  2 11 10 

Fasadändring, större  4 11 10 

Mur och eller plank vid enbostadshus   2    17 15 

Mur och/eller plank – buller-
plank/stabilitet – oavsett material 

  4 17 15 

Solfångare – ej på en- och tvåbostadshus  2 14 13 

Frivilligt bygglov Avgift 
enl. 
normalt 
bygglov 

   

 

3.14 Tabell 14 Anmälan  (icke lovpliktig åtgärd) 
Avgift = HF2 x mPBB x N 

 HF2 

Eldstad/st 30 

Grundförstärkning enbostadshus 90 

Grundförstärkning 200 

Installation eller ändring ventilation, mindre, enbostadshus 30 

Installation eller ändring ventilation, större 140 

Installation eller ändring av VVS, mindre, enbostadshus 50 

 
6 Bygglov inklusive startbesked    
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 HF2 

Installation eller ändring av VVS, större 90 

Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, mindre 30 

Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, större 140 

Sopsug 90 

Fettavskiljare 30 

Rivning, bostadshus utanför planlagt område 30 

Rivning, övriga byggnader utanför planlagt område 100 

Installation eller ändring av hiss 90 

Installation av trapphiss i en- och tvåbostadshus 30 

Nybyggnad Attefallshus utan tekniskt samråd 60 

Nybyggnad av Attefallshus med tekniskt samråd 140 

Attefallstillbyggnad utan tekniskt samråd 60 

Attefallstillbyggnad med tekniskt samråd 140 

Nybyggnad av takkupor 30 

Inreda ytterligare en bostad 140 

 

 

 

3.15 Tabell 15 Rivningslov inklusive startbesked 
Avgift = HF x mPBB x N 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

14 

Rivning HF 

0 – 50  m2 BTA 40 

51 - 100 m2 BTA  60 

101- 250 m2 BTA 100 

251-999 m2 BTA 200 

>1000 m2 BTA  400 



 

 

3.16 Tabell 16 Bygglov för skyltar 
Prövning ska ske som för byggnader. Avgift tas ut med hänsyn till 
åtgärderna och omgivningspåverkan. Avgift = HF x mPBB x N 

 
Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar. 

Åtgärd  HF om liten 
påverkan på 
stads- eller 
landskapsbilden  

HF om stor 
påverkan på 
stads- eller 
landskapsbilden  

Vepa ≤ 20 m2 80  

Stor vepa ≥ 20 m2  200 

    

Skyltprogram-
granskning 

≥ 20 m2 100 200 

Prövning mot 
skyltprogram 

 20 20 

Därutöver per skylt  10 10 

Prövning utan gällande 
skyltprogram 

 

Placering, 
utformning, miljö- 
och omgivnings-
påverkan 

25 45 

Därutöver per skylt  15 25 

Skyltpelare, stadspelare ≤ 10 m2 60  

Skyltpelare, 
stadspelare,  

≥ 10 m2  - 150 

Ljusramp   Ny/ny front - 100 

Ljusramp  utöver den första 20 - 

Ljusanordning vid 
idrottsplats eller likn.  

> 5 st  100 

Förbesiktning  Per gång 10 20 

Remiss  Trafikverket m.fl. 15 15 
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Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma 
arbetsinsatser som vid ansökan om ny. Avgift tas därför ut som vid ny 
skylt eller ljusanordning.  Skylt i samband med bygge placerad på samma 
fastighet, max 15 m2 är avgiftsfri. Är skylten större än 15 m2 tas avgift ut 
enligt tabell. Skyltprogram kan tas fram i samförstånd mellan 
fastighetsägaren och stadsbyggnadskontoret. Det består av 
dokument/ritning som visar var på fasaderna skyltar ska placeras och kan 
även innehålla principer för skyltars utformning. Avgiften reduceras om 
skyltprogrammet följs. 
 

 

3.17 Tabell 17 Marklov inklusive startbesked 
Avgiften tas enbart ut som tidersättning 

Åtgärd Tidersättning 

Marklov såväl schakt som fyllning Antal timmar (minst 25 mPBB) 

 

 

3.18 Tabell 18 Master, torn, vindkraftverk 
Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N 

Master, torn, 
vindkraftverk 

Beskrivning HF 1 

alt 
tidsersättning 

HF 2 

Tidersättning 

Radio- och telemast eller 
torn + en teknikbod 

ett torn   300 Antal timmar  

Radio- och telemast eller 
torn + en teknikbod 

fler än ett  550 Antal timmar  

Vindkraftverk  ett verk 550 Antal timmar  

Vindkraftverk upp till 4 st 1 200 Antal timmar  

Vindkraftpark (>5 verk)  2 500 Antal timmar  
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3.19 Tabell 19 Bygglov för anläggningar 
Anläggning på land 
Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N 

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

Anläggningens yta 2 000-4 999 m2 60 24 28 

-”- 5 000-10 000 m2 80 24 28 

-”- ≥ 10 000 m2 100 24 28 

Mindre anläggningar t.ex. 
parkeringsplats 

Antal timmar  

Upplag/ materialgård Antal timmar 

Tunnel/ bergrum Antal timmar  

Fasta cisterner Antal timmar 

 

 

3.20 Tabell 20 Övriga ärenden 
Avgift = HF x mPBB x N 

Ärendetyp Beskrivning HF 

Anstånd ingen avgift  

Avslag såväl bygglov, marklov 
rivningslov som förhandsbesked 

50 % av normal bygglovavgift 
alternativt tidersättning 

 

Avvisa  20 

Återkallad ansökan (avskrivet ärende) Tidersättning se tabell 2  
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Datum Beteckning 

2020-09-13 Dnr 56/2019-041 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

För bundsdirektionen 

Förslag till Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 
för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftning 
en 

Förslag till beslut 

1. Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för offentlig 

kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen att gälla från och med 

1 januari 2021. 

2. Taxan överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande. 

Sammanfattning 

Enligt förbundsordningen ska förslag på förändrade taxor lämnas till 

medlemskommunerna senast 30 september. 

Förbundskontoret har upprättat ett förslag till reviderad taxa för offentlig 

kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen. 

Inför 2021 har genomlysning och beräkning av handläggningskostnad 

(timavgift) gjorts inom den offentliga kontrollen. Livsmedelstaxan ligger 

något högre än miljöbalkstaxan eftersom livsmedelslagstiftningen inte till 

låter att restiden utgör en avgiftsgrundande post. För 2021 föreslås en höj 

ning av timavgiften för livsmedelskontrollen från 1 060 kronor till 1 130 

kronor. Höjningen krävs för att bibehålla täckningen av kostnaderna för 

nuvarande debiterbara kontrollverksamheten. 

Förändringarna är gulmarkerade och har angetts med kursiv text. Text 

som ska tas bort har strukits över. 

Beslutsunderlag 

• Förslag till taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlag 

stiftningen den 13 september 2020. 

Bedömning 

Nedan följer en kort redogörelse för förändringarna. 

Postadress 

Box 19 
732 21 Arboga 

Besöksadress 

Gunnarsrovägen 2 
Telefon 

0589-67 02 00 
0227-67 02 00 

Internet Bankgiro 

www.arboga.se 703-3707 
www.kungsor.se 
miljo.bygg@vmmf.se 

Org.nr 

222000-2881 
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Tim avgift 

Timavgiften syftar till att ge kostnadstäckning för de delar av kontrollen 

som kan vara avgiftsgrundande. I livsmedelslagstiftningen är det uttalat 

att kontrollen ska finansieras med avgifter. Cirka 80 % är möjligt att finan 

siera genom avgifter. Resterande del är skattefinansierad då all kontroll 

inte får debiteras, exempelvis rådgivning, obefogade klagomål, överpröv 

ningar och yttranden. 

Förbundsdirektionen har sedan det bildades 2011 haft ekonomiskt mål 

kring självfinansieringsgraden. Sedan 2017 har målet varit att verksamhet 

en ska vara 44 % självfinansierad. Ett mål som har nåtts och självfinansie 

ringsgraden har varit mellan 44-47 % (hela verksamheten miljö- och bygg). 

Självfinansieringsgraden enligt budget 2020 för livsmedel är 58 %. Enligt 

SKR:s undersökning 2019 om nyckeltal för självfinansiering kan utläsas att 

det varierar stort inom myndighetsområdet. Resultaten visar en genom 

snittlig självfinansiering inom livsmedel på 70 % (30-100 %). 

Senast en genomlysning och beräkning av timavgiften gjordes var 2011. 

Inför 2021 har genomlysning av timavgiften gjorts för att se om nuvarande 

timavgift täcker kostnaderna för kontrollen. Den mall som SKR har tagit 

fram som stöd för kommunernas beräkning av handläggningskostnad har 

använts. 

Enligt den utredning och beräkning som förbundskontoret gjort föreslås 

en höjning av timavgiften från 1 060 kronor till 1130 kronor. 

Jämförelse timavgift 

I enkätundersökning som SKR gjort vad gäller handläggningskostnad per 

timme redovisas att den genomsnittliga handläggningskostnaden för 

livsmedelskontrollen i januari 2019 var 1112 kronor. En jämförelse i länet 

visar att den genomsnittliga handläggningskostnaden 2020 ligger på 1 047 

kronor (854-1 220 kronor). 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen 

I taxan har tillägg gjorts med avgift för handläggning av sanktionsavgifter 

och för delgivning. 
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Sammanfattande bedömning 

Enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet och de svenska lagar 

och förordningar som gäller ska en myndighet ta ut avgifter för den of 

fentliga livsmedelskontrollen. Kostnaderna för kontrollen ska finansieras 

genom avgifter. En undersökning om nuvarande timavgift täcker kostna 

derna för kontrollen har gjorts. Enligt den nya beräkningen och med stöd 

av självkostnadsprincipen bedöms det rimligt att höja timavgiften från 

1 060 kronor till 1130 kronor. 

3 (3) 

Den föreslagna höjningen beror främst på de senaste årens ökade kostna 

der. Cirka 80 % av kostnaderna utgörs av personalkostnader och trots de 

generella satsningar som har gjorts ligger tillsynspersonalens löner under 

median i länet. Löpande kostnader för IT får en allt större betydelse, dels 

krav på upphandling av nya datasystem, utveckling av e-tjänster och kraf 

tigt ökade kostnader för IT, telefoni, lönehantering och upphandling. 

För samtliga verksamheter pågår kontinuerligt arbete med att utveckla 

arbetssätten i kontrollen, bland annat med syfte att hålla nere kostnaderna 

för företagen. Införandet av e-tjänster 2021 kommer på längre sikt att bidra 

till kortare handläggningstider, vilket kommer att gynna företagen. 

Höjningen bedöms nödvändig för att få täckning av kostnaderna för nu 

varande debiterbara kontrollverksamhet och för att fortsatt klara av att 

upprätthålla en effektiv och rättssäker kontroll inom den offentliga livs 

medelskontrollen. Förbundet har hittills inte haft någon kontrollskuld. 

Eva Carlstedt Ståhl 

Förbundschef 

~~ 

Maria Frejhed 

Enhetssamordnare miljö 

och hälsoskyddsenheten 



Dnr 56/2019-041 

 
2020-09-13 

 
 

VM
M

F5
00

0,
 v

2.
0,

 2
01

1-
12

-1
0 

   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedel- och foderlagstiftningen 

 
 
Fastställd av kommunfullmäktige i Arboga den xx 2020, § xx 
Fastställd av kommunfullmäktige i Kungsör den xx 2020, § xx 
 

 

  



 
 

3 
 

Innehåll 

1 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen 5 
 Inledande bestämmelser ............................................................................. 5 

 Avgiftsgrundande .......................................................................... 5 
 Ej avgiftsgrundande ....................................................................... 5 
 Nedsättning avgift ......................................................................... 5 

 Timavgift ....................................................................................................... 5 
 Avgift för registrering ................................................................................. 6 
 Årlig kontrollavgift...................................................................................... 6 
 Betalning av årlig kontrollavgift ................................................................ 6 
 Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål................. 7 
 Höjning eller nedsättning av avgift .......................................................... 7 
 Nedsättning av avgift .................................................................................. 7 
 Avgiftens erläggande .................................................................................. 7 

 Verkställighetsfrågor ................................................................................... 8 

Bilaga 1: Riskmodul, informationsmodulen och erfarenhetsmodulen 9 



 
 

5 
 

1 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och 
foderlagstiftningen 

 
  Inledande bestämmelser  

Denna taxa gäller avgifter för Västra Mälardalens Myndighetsförbunds 
kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt EU:s 
bestämmelser inom livsmedelsområdet, livsmedelslagen (2006:804), lagen 
om foder och animaliska biprodukter (2006:805) samt de författningar, 
inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av 
denna lagstiftning.  

 
Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel  
 
1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den 
punkt där det tappas ur kran till konsument, och  
2. snus och tuggtobak.  
 

 Avgiftsgrundande 
Avgift enligt denna taxa tas ut för  

1. registrering av anläggning  
2. årlig offentlig kontroll  
3. uppföljande kontroll som inte var planerad  
4. utredning av klagomål  
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg  
6. importkontroll  
7. offentlig kontroll i övrigt  

 
 Ej avgiftsgrundande 

Avgift enligt denna taxa tas inte ut  
för handläggning som föranleds av att beslut enligt livsmedels- och 
foderlagstiftningen överklagas.  
 

 Nedsättning avgift 
Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av 
förbundet efter handläggning.  
 

 Timavgift  
Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 130 kronor per timme 
kontrolltid. Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som 
fastställts för en anläggning eller i förhållande till faktiskt nedlagd 
kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan.  
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Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid 
förbundet har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, 
samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, 
provtagning och kontroller i övrigt.  
Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas 
ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och övrig offentlig 
kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs vardagar mellan 
klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, 
påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut 
med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
 

 Avgift för registrering  
Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala 
avgift för en timmes kontrolltid.  
 
 

 Årlig kontrollavgift  
För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § 
livsmedelslagen (2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas.  
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid förbundet tilldelat eller 
beslutat för anläggningen och beräknas på det sätt som anges i bilaga 1.  
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) 
multipliceras med timavgiften.  
 
Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en 
anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska 
kontrollbehovet enligt förbundets riskbedömning, ska anläggningen 
istället tilldelas kontrolltid på grundval av förbundets bedömning av 
anläggningens kontrollbehov.  
 

 Betalning av årlig kontrollavgift 
Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Fast årlig 
avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften 
ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. 
Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt 
kalenderår. För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga 
kontrollavgiften i efterskott och beräknas som timavgift enligt 5 § och i 
förekommande fall enligt 12 §. Avgiften ska därefter betalas med helt 
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.  
 
Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en 
annan kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande 
kalenderåret.  
 
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter 
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det år som verksamheten visat förbundet att verksamheten upphört. Den 
årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar 
livsmedelsanläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) vid 
kalenderårets början. 
 

 Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål  
Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var 
planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad 
upptäckts under en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma 
omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för 
att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för 
förbundets nedlagda kontrolltid enligt § 5 och för de faktiska kostnaderna 
för provtagning och analys av prover.  
 
Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som 
leder till att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan 
bekräftas. 
 

 Avgift för tillsyn i övrigt 
 

För handläggning av ärenden om sanktionsavgifter och expediering med 
delgivningsman debiteras fast avgift: 

1. Handläggning av expediering med delgivningsman               1 x h 
2. Handläggning av sanktionsavgift                 2 x h  

 

 Höjning eller nedsättning av avgift  
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, 
omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får förbundet i ett 
enskilt ärende besluta ändra avgiften enligt denna taxa. 
 

 Nedsättning av avgift 
Av 10 § förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår 
att kontrollmyndigheten får sätta ned eller efterskänka den årliga 
kontrollavgiften om det finns särskilda skäl. Beslut om att sätta ned eller 
efterskänka avgiften för offentlig kontroll fattas av förbundet som 
fastställer avgiften enligt 5 § i denna taxa. Om det finns särskilda skäl får 
förbundet också besluta att sätta ned eller efterskänka avgiften för 
registrering eller bemanning vid styckningsanläggningar. 
 

 Avgiftens erläggande 
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till förbundet. Betalning ska 
ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 
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 Verkställighetsfrågor 
Av 33 § livsmedelslagen och 33 § lag om foder och animaliska biprodukter 
framgår att förbundet får förordna att dess beslut om avgift ska gälla 
omedelbart även om det överklagas. 
Enligt 31 § livsmedelslagen och 31 § lag om foder och animaliska 
biprodukter får förbundets beslut om avgift överklagas hos Länsstyrelsen. 
 
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021. 
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Bilaga 1: Riskmodul, informationsmodulen och 
erfarenhetsmodulen 

Riskmodulen bygger på Livsmedelsverkets modell för riskklassning enligt 
föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering 
(LIVSFS 2006:21). Årlig kontrolltid beräknas genom att addera den 
kontrolltid som följer av riskmodulen (tabell 1 nedan) och av 
informationsmodulen (tabell 2 nedan), varefter summan multipliceras 
med den tidsfaktor som följer av erfarenhetsmodulen (tabell 3 nedan). 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Datum 

2020-09-23 Blad 5 

§ 71 Dnr 57 /2019-041 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

Beslut 

1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för miljöbal 

kens område att gälla från och med 1 januari 2021 

2 Taxan överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande. 

Handlingar som ingår i beslutet 

• Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (inklusive bi 

lagor 1-4) den 13 september 2020 

• Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 13 september 2020 

Sammanfattning 

Taxan består av en inledande del och fyra bilagor (tillsyn och prövning, 

avgiftsklasser miljöfarliga verksamheter, avgiftsklasser hälsoskyddsverk 

samheter samt risk- och erfarenhetsbedömning 

I taxan har tillägg gjorts med avgift för handläggning av miljösanktionsav 

gifter och för delgivning. 

Tillägg har gjorts gällande prövning av förlängt hämtningsintervall eller 

eget omhändertagande av fosforfiltermaterial. 

Förtydligande och tillägg har gjorts för inrättande av enklare bad-disk 

tvätt-avlopp. Handläggningstid för tillsyn enskilt avlopp har ändrats till 

fast handläggningstid. 

En undersökning om nuvarande timavgift täcker kostnaderna för tillsyn 

enligt miljöbalken har gjorts. Enligt den nya beräkningen och med stöd av 

självkostnadsprincipen bedöms det rimligt att höja timavgiften från 980 

kronor till 1 060 kronor. 

Skickas till 

Förbundsmedlemmarna + handling 
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Datum Beteckning 

2020-09-13 Dnr 57 /2019-041 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

Förbundsdirektionen 

Förslag till Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 
för miljöbalkens område 

Förslag till beslut 

1. Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för miljöbal- 

kens område att gälla från och med 1 januari 2021. 

2. Taxan överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande. 

Sammanfattning 

Enligt förbundsordningen ska förslag på förändrade taxor lämnas till 

medlemskommunerna senast 30 september. 

Förbundskontoret har upprättat ett förslag till reviderad taxa för prövning 

och tillsyn inom miljöbalkens område. Taxan består av en inledande del 

och fyra bilagor (tillsyn och prövning, avgiftsklasser miljöfarliga verk 

samheter, avgiftsklasser hälsoskyddsverksamheter samt risk- och erfaren 

hetsbedömning). 

Inför 2021 har genomlysning och beräkning av handläggningskostnad 

(timavgift) gjorts inom miljöbalkens område. För 2021 föreslås mindre till 

lägg, revideringar och en höjning av timavgiften från 980 kronor till 1 060 
kronor. Höjningen krävs för att bibehålla täckningen av kostnaderna för 

nuvarande debiterbara tillsynsverksamhet. 

Förändringarna är gulmarkerade och har angetts med kursiv text. Text 

som ska tas bort har strukits över. 

Beslutsunderlag 

• Förslag till taxa för miljöbalkens område (inklusive bilaga 1-4) 

den 13 september 2020. 

Postadress 

Box 19 

732 21 Arboga 

Besöksadress 

Gunnarsrovägen 2 

Telefon 

0589-67 02 00 

0227-67 02 00 

Internet Bankgiro 

www .arboga.se 703-3707 

www .kungsor.se 

miljo.bygg@vmmf.se 

Org.nr 

222000-2881 
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Bedömning 

Nedan följer en kort redogörelse för förändringarna. 

Timavgift 

Timavgiften syftar till att ge kostnadstäckning för de delar av miljötillsy 

nen som kan vara avgiftsgrundande. Som mest kan cirka 70 % av miljö 

balkstillsynen avgiftsfinansieras. Resterande del är skattefinansierad då all 

tillsyn inte får debiteras, exempelvis rådgivning, obefogade klagomål, 

överprövningar och yttranden. 

Förbundsdirektionen har sedan det bildades 2011 haft ekonomiskt mål 

kring självfinansieringsgraden. Sedan 2017 har målet varit att verksamhet 

en ska vara 44 % självfinansierad. Ett mål som har nåtts och självfinansie 

ringsgraden har varit mellan 44-47 % (hela verksamheten miljö- och bygg). 

Självfinansieringsgraden enligt budget 2020 är för miljöskydd 43 % (inklu 

sive enskilda avlopp) och för hälsoskydd 34 %. Enligt SKR:s undersökning 

2019 om nyckeltal för självfinansiering kan utläsas att det varierar stort 

inom myndighetsområdet. Resultaten visar en genomsnittlig kostnads 

täckning inom miljöskydd på 53 % (22-100%) och inom hälsoskydd 

45 % (5-100%). Den lägre graden inom hälsoskydd beror på att det före 

kommer många obefogade klagomålsärenden som inte kan avgiftsfinan 

sieras. 

2 (4) 

Senast en genomlysning och beräkning av timavgiften gjordes var 2011. 

Inför 2021 har genomlysning av timavgiften gjorts för att se om nuvarande 

timavgift täcker kostnaderna för tillsynen. Den mall som SKR har tagit 

fram som stöd för kommunernas beräkning av handläggningskostnad har 

använts. 

Förbundet använder sig av SKR:s äldre taxa, risk- och erfarenhetsbedöm 

ning. SKR har tagit fram en nyare taxemodell som bygger på den behovs 

utredning som förbundets miljö- och hälsoskydd är skyldig att årligen ta 

fram. Under 2021 kommer effekterna av den nya taxemodellen att utredas. 

Ett införande av ny taxemodell kan tidigast bli aktuell 2022. Oavsett vilken 

taxemodell som används framöver är timavgiften beräknad på samma sätt 

som idag. 

Enligt den utredning och beräkning som förbundskontoret gjort föreslås 

en höjning av timavgiften från 980 kronor till 1 060 kronor. 
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Jämförelse timavgift 

I enkätundersökning som SKR gjort vad gäller handläggningskostnad per 

timme redovisas att den genomsnittliga handläggningskostnaden för mil 

jötillsyn i januari 2019 var 984 kronor. En jämförelse i länet visar att den 

genomsnittliga handläggningskostnad 2020 ligger på 980 kronor (890- 

1 096 kronor). 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

Inledande bestämmelser 

I taxan har tillägg gjorts med avgift för handläggning av miljösanktions 

avgifter och för delgivning. 

Taxebilaga 1 (allmänna hänsynsregler m.m. enligt miljöbalken 2 kap) 

Under avsnittet prövning - avlopp har förtydligande och tillägg gjorts för 

inrättande av enklare bad-disk-tvätt-avlopp. Handläggningstid för tillsyn 

enskilt avlopp har ändrats till fast handläggningstid. 

Tillägg har gjorts gällande prövning av förlängt hämtningsintervall eller 

eget omhändertagande av fosforfiltermaterial. 

Taxebilaga 2 - Taxebilaga 4 

Ingen ändring. 

Sammanfattande bedömning 

Enligt förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

får en myndighet ta ut avgifter för prövning och tillsyn för sin verksam 

het. Enligt miljöbalkens grundläggande principer är det den som bedriver 

en verksamhet som kan orsaka hälso- och miljöstörningar, som är ansvarig 

och som därmed ska betala de kostnader som uppstår av den prövning 

och tillsyn som krävs för att skydda människor och miljö. Målet är att till 

synsverksamheten så långt som möjligt ska vara självfinansierad och inte 

bekostas med skattemedel. 

En undersökning om nuvarande timavgift täcker kostnaderna för tillsyn 

enligt miljöbalken har gjorts. Enligt den nya beräkningen och med stöd av 

självkostnadsprincipen bedöms det rimligt att höja timavgiften från 980 

kronor till 1 060 kronor. 

Den föreslagna höjningen beror främst på de senaste årens ökade kostna 

der. Cirka 80 % av kostnaderna utgörs av personalkostnader och trots de 

generella satsningar som har gjorts ligger tillsynspersonalens löner under 

median i länet. Löpande kostnader för IT får en allt större betydelse, dels 

krav på upphandling av nya datasystem, utveckling av e-tjänster och kraf 

tigt ökade kostnader för IT, telefoni, lönehantering och upphandling. 
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För samtliga verksamheter pågår kontinuerligt arbete med att utveckla 

arbetssätten i kontrollen, bland annat med syfte att hålla nere kostnaderna 

för företagen. Införandet av e-tjänster 2021 kommer på längre sikt att bidra 

till kortare handläggningstider, vilket kommer att gynna företag och pri 

vatpersoner. 

Höjningen bedöms nödvändig för att få täckning av kostnaderna för nu 

varande debiterbara tillsynsverksamhet och för att fortsatt klara av att 

upprätthålla en effektiv och rättssäker tillsyn inom miljöbalkens område. 

Eva Carlstedt Ståhl 

Förbundschef 

JA~M~ 
Maria Frejhed 

Enhetssamordnare miljö 

och hälsoskyddsenheten 
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1 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område 

1.1 Inledande bestämmelser 

Denna taxa gäller avgifter för Västra Mälardalens Myndighetsförbunds 
(nedan kallat förbundet) kostnader för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller 
med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens 
tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och kulturvård, skydd av 
områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar 
miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska 
produkter och biotekniska organismer, samt avfall och producentansvar.  

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå 
bl.a. enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och 
enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader. 
 
Förbundet får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna 
taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats som 
anges i den ekonomiska flerårsplanen för det innevarande kalenderåret. 
Procentsatsen motsvarar ett genomsnitt av personalkostnadsökningar och 
konsumentprisindex. Utgångspunkt för indexuppräkningen är januari 
månad 2020. 

1.2 Avgift enligt denna taxa ska betalas för 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar  
om tillstånd, dispens eller undantag. 

2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av  
verksamhet eller åtgärd. 

3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 
4. Provtagning och laboratoriekostnader vid tillsyn i övrigt. 

1.3 Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat  
och där verksamhetsutövaren har uppfyllt kravet på  
egenkontroll. 

2. Handläggning som föranleds av att beslut av förbundet enligt  
miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av 
miljöbalken överklagas.  

Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift 
beslutas av förbundet. 
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Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift 
enligt denna taxa eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna 
de uppgifter som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska 
kunna bestämmas. 

1.4 Avgiftsuttag sker 

1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts i 
ärendet (fast avgift). 

2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen  
eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift). 

3. I förhållande till den faktiska nedlagda handläggningstiden i det  
enskilda ärendet (timavgift). 

4. Enligt de andra grunder som anges i taxan. 

1.5 Timtaxa 
Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1 060 kronor per hel timme 
handläggningstid. 

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd 
handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som 
varje tjänsteman vid förbundet har använt för inläsning av ärendet, 
kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i 
övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.  Sådan avgift tas ut för varje 
halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 
handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen avgift ut. 
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar 
mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, 
påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut 
med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

1.6 Avgifter för prövning 
Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag 
ska betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som 
anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift 
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 
multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i 
taxebilaga 1.  

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som 
ansökningen avser eller erläggas innan handläggningen påbörjas. 

Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk 
förrän den har besiktigats och godkänts av förbundet, ingår kostnaden för 
en sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen därvid inte 
godkännas, varför besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas 
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timavgift ut för förbundets kostnader med anledning av den 
tillkommande handläggningstiden. 

Avgift för prövning ska erläggas av sökanden. Avgift tas inte ut för en 
ansökan som återkallats innan handläggningen har påbörjats. 

Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. 

I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas 
av förbundet är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta 
förbundets kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga 
som har tillkallats av förbundet och för kungörelser i ärendet. Sökanden är 
även skyldig att ersätta förbundets kostnader för kungörelser i ärenden 
om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken. 

Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den 
verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i 
denna taxa. 

1.7 Avgifter med anledning av anmälan 
Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska 
betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i 
taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom 
att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 
timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.  

Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 
2 ska full avgift betalas ut för den punkt som medför den högsta avgiften 
med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de 
övriga verksamheterna.  

Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt 
ärende som anmälan avser. 

Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller 
avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om 
anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i 2-32 kap 
miljöprövningsförordningen (2013:251) är denne i förekommande fall 
också skyldig att ersätta förbundets kostnader för kungörelser i ärendet. 
Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallats innan handläggningen 
har påbörjats. 

Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för 
tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan 
avser enligt vad som anges i denna taxa. 
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1.8 Avgift för tillsyn i övrigt 
För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller 
hälsoskyddsverksamhet som anges i taxebilaga 2 eller taxebilaga 3 ska 
betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som förbundet 
tilldelar anläggningen eller verksamheten. Tillsynstiden bestäms genom 
en riskbedömning av anläggningens huvudsakliga verksamhet bestående 
av en avgiftsklassificering enligt taxebilaga 2 eller taxebilaga 3 samt en 
riskklassificering (placering i riskkolumn) enligt taxebilaga 4. Den årliga 
tillsynstiden för varje avgiftsklass och riskkolumn framgår av tabell i 
taxebilaga 4. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad 
tillsynstid multipliceras med timtaxan.  

Ytterligare tillsynsavgift grundad på erfarenhetsbedömning efter 
ordinarie tillsynsbesök kan tillkomma i enlighet med vad som framgår av 
taxebilaga 4. Anläggning eller verksamhetens huvudsakliga verksamhet 
kan även premieras enligt tabell i taxebilaga 4. 

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att 
verksamhetsutövaren bryter mot villkor, eller inte åtlyder förelägganden 
eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser, ingår inte i 
den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut. 

Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att 
den handläggningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i 
taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom 
att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 
timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att 
verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer bestämmelserna i 
lagstiftningen eller inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som 
föranleds av extraordinära händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften. 
För sådana åtgärder tas timavgift ut. 

För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med 
utgångspunkt från vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten 
produktionsvolym eller motsvarande. 

Om en anläggning eller verksamhet omfattar flera miljöfarliga 
verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som 
medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de 
belopp som anges för de övriga verksamheterna. 

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan 
avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att 
beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats eller anmälan skett - 
eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten har 
påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för 
prövning eller för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig 
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avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår 
som verksamheten bedrivs.  
 

Vid ändring av fast årlig avgift (premiering eller annan ändring) gäller 
den nya fasta årliga avgiften från och med det kalenderår som följer efter 
det att beslut om ändring har meddelats. 

Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över 
miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den 
som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 

För handläggning av ärenden om miljösanktionsavgifter och expediering 
med delgivningsman debiteras fast avgift ut enligt taxebilaga 1. 
 
1.9 Nedsättning av avgift 
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och 
omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga 
omständigheter, får avgift i ett enskilt fall enligt denna taxa sättas ned eller 
efterskänkas. 

1.10 Avgiftens erläggande 
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till förbundet. Betalning ska 
ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

1.11 Verkställighetsfrågor m.m. 
Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att förbundets beslut om 
avgift får verkställas enligt utsökningsbalken. 

Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att förbundet får förordna 
att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas förbundets beslut om avgift hos 
länsstyrelsen. 

 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021.  

 

I ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas taxan på ärenden 
som kommer in efter denna dag. 
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2 Taxebilagor 1 - 4 
 



1 

 

Taxebilaga 1  
Allmänna hänsynsregler m.m. enligt miljöbalken 2 kap 
 
Tillsyn 

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) 
efterlevs 

 
 
 
Skydd av naturen enligt miljöbalken 7 kap  

Avgift 
Timavgift i 
de fall till-
synen inte 
ingår i den 
årliga till-
synsavgif-
ten enligt 
taxebilaga 
2 eller 3 

Prövning  

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestäm-
melserna. Omfattas åtgärden av bygglov tas avgift 
enligt bygglovtaxan. 

 
4 x h 

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd 
som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- 
och kulturreservat eller vattenskyddsområde  3 x h 

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrif-
ter för natur- och kulturreservat, naturminne, djur- och växt-
skyddsområde och vattenskyddsområde fastställda av kom-
munen. 3 x h 

 

Anmälan  

 

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd 
inom natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde som 
kräver anmälan enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat 
eller vattenskyddsområde  2 x h 

  

Tillsyn  

Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtar-
ter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten 

 

 

Timavgift 
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Miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 9 kap  

Prövning – Avlopp  

Prövning av ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning eller anslut-
ning av vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksam-
het och hälsoskydd avseende: 

1. Inrättande av sluten tank  
dimensionerad för 1-5 personekvivalenter 3 x h 

2. Inrättande av avloppsanordning med utsläpp till 
mark eller vatten dimensionerad för 1-5  
personekvivalenter 6 x h 

3. Inrättande av BDT-avlopp (bad, disk, tvätt) och sluten tank 
för vattentoalett på samma fastighet och vid samma 
tillfälle dimensionerad för 1-5 personekvivalenter 

4. Inrättande av enklare BDT-avlopp (bad, disk, tvätt) di-
mensionerad för 1-5 personekvivalenter 

8 x h 

 

3 x h 

5. Anslutning av vattentoalett till befintlig  
avloppsanordning dimensionerad för 1-5 
personekvivalenter (där vattentoalett inte har varit anslutet  
tidigare) 3 x h 

6. Inrättande av gemensam avloppsanordning 
dimensionerad för 6-25 personekvivalenter 8 x h 

7. Inrättande av gemensam avloppsanordning 
dimensionerad för 26-100 personekvivalenter 12 x h 

8. Inrättande av gemensam avloppsanordning 
dimensionerad för 101-200 personekvivalenter 15 x h 

 

Prövning – Värmepump   
Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verk-
samhet och hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av 
värme ur mark, ytvatten eller grundvatten: 

1. Berg- eller ytjordvärmepump (inom vissa  
    vattenskyddsområden) 4 x h 

2. Övriga anläggningar (inom vissa vattenskyddsområden) 4 x h 
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Anmälan – Avlopp 
Handläggning av anmälan om ändring av avloppsanordning 
enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksam-
het och hälsoskydd (väsentlig ändring av avloppsvattnets 
mängd eller sammansättning)  

 

4 x h 

  

 

Anmälan – Annan toalett än vattentoalett  

Handläggning av anmälan att inrätta annat slags toalett än 
vattentoalett enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 
§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och häl-
soskydd  

1. Förmultningstoalett , separationstoalett 1,5 x h 

2. Eltoalett 1,5 x h 

3. Torrtoalett med latrinkompost 1,5 x h 

 

Handläggning av information om befintlig anläggning av          Timavgift 
annan toalett än vattentoalett enligt punkterna 1, 2 eller 3 ovan. 

Tillsyn – Enskilt avlopp 
1. Enklare avloppsanordning t.ex. filterbox, stenkista mfl. 2 x h 

2. Avloppsanordning 3 x h 

3. Avloppsanordning Gul 3 x h 

 

 

Anmälan – Miljöfarlig verksamhet  

1. Anmälningspliktig verksamhet enligt 2-32 kap. miljöpröv-
ningsförordningen (2013:251) 

Belopp som 
motsvarar den 
årliga tillsyns-
avgiften som 
utgår för verk-
samhet enligt 
taxebilaga 2 och 
4 enligt riskko-
lumn 0. 

 

2. Större förändring av anmälningspliktig verksamhet enligt  
2-32 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251) Timavgift 
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Anmälan – Värmepumpar 
Handläggning av anmälan avseende inrättande av  
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark,  
ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen (1998:899)  
om miljöfarlig verksamhet  

1.  Berg- eller ytjordvärmepump 3 x h 

2.  Bergvärme >2 borrhål timavgift 

3.  Övriga anläggningar 3 x h 

 

Tillsyn i övrigt 
Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt för-
teckning i taxebilaga 2 och 4 

Årlig till-
synsavgift 
enligt taxebi-
laga 2  
och 4 

 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt timavgift 

 

Provtagning vid tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt. 
Dessutom tas ersättning ut för att täcka eventuella kostnader för 
analyser, transporter och frakt. 

timavgift 

 

Miljöskador enligt miljöbalken 10 kap   

Anmälan  

Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anled-
ning av en föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, 
grundvatten eller byggnad eller en anläggning enligt 28 § för-
ordningen(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

timavgift 

Handläggning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken med anledning av 
underrättelse från verksamhetsutövare om överhängande fara 
för allvarlig miljöskada eller att allvarlig miljöskada uppstått 

timavgift 

  

Tillsyn i övrigt  

Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, 
byggnader och anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 
10 kap. miljöbalken  

timavgift 
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Vattenverksamhet enligt miljöbalken 11 kap  
Tillsyn i övrigt  

Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet timavgift 

 

Jordbruk och annan verksamhet enligt miljöbalken 12 kap  

Anmälan  

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken timavgift 

  
Tillsyn  

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet timavgift 

  

 
Kemiska produkter och biotekniska organismer enligt mil-
jöbalken 14 kap 
Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel samt naturvårdsverkets 
föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växt-
skyddsmedel samt (NFS 2015:3) om spridning av vissa biocidprodukter 

 

 

Växtskyddsmedel - Prövning  

Prövning av ansökan om spridning av kemiska bekämpningsmedel 
enligt 2 kap. 40 § förordning (2014:425) om bekämpningsmedel och  
7 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2015:2) om spridning 
och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (yrkesmässig an-
vändning av växtskyddsmedel). 2,5 x h 

 

Växtskyddsmedel - Anmälan 
Handläggning av anmälan om spridning av kemiska bekämp-
ningsmedel enligt 2 kap. 41 § förordning (2014:425) om bekämp-
ningsmedel och 7 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2015:2) 
om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (yrkes-
mässig användning av växtskyddsmedel) 

Växtskyddsmedel – Ansökan 
Prövning av ansökan om spridning av kemiska bekämpningsmedel 
inom vattenskyddsområden enligt 6 kap. 1 § Naturvårdsverkets 
föreskrift (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel 

 

 

 

 

 

 

1,5 x h 

 

 

 

2,5 x h 
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Biocidprodukter - Underrättelse 
Handläggning av underrättelse om spridning av  
biocidprodukter enligt 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) och 4 kap. 2  
Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2015:3) om spridning av vissa  
biocidprodukter 

 

 

 

 

1,5 x h 

 

 

Information 
Handläggning av information enligt 14 § förordning (2016:1128) 
om fluorerade växthusgaser (installation av vissa köldmediean-
läggningar). 1 x h 

Handläggning av information om att installera cistern enligt 3 
kap. Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot 
mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga väts-
kor och spilloljor: 
  

1. Förvaring av mer än 1 m3 brandfarlig vätska eller spillolja 
i cistern ovan eller i mark 
1-3 cisterner på samma fastighet 
>3 cisterner på samma fastighet 

1,5 x h 
timavgift 

2. Rör- och slangledningar som är anslutna till cisterner ovan 
eller i mark, avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor 
eller spillolja 
1-3 cisterner på samma fastighet  

>3 cisterner på samma fastighet 
1,5 x h 
timavgift 

3. Hantering och förvaring av mer än 250 liter brandfarlig 
vätska eller spillolja inom vattenskyddsområde. 3 x h 

  

Tillsyn 
Återkommande tillsyn över anläggningar som innehåller CFC, 
HCFC, halon, HFC vilka ska lämna rapport enligt 15 § förordning 
(2016:1128) om fluorerade växthusgaser.  1 x h/år 

  

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter och biotekniska 
organismer timavgift 

 



7 

 

Avfall och producentansvar enligt miljöbalken 15 kap  

Prövning  

Prövning av ansökan om dispens enligt vad som föreskrivs i 
kommunens föreskrifter om avfallshantering  

1. Förlängt hämtningsintervall för slamtömning 

2. Befrielse från hämtning av hushållsavfall  

3. Förlängt hämtningsintervall eller eget omhändertagande av 
fosforfiltermaterial 

1 x h 

1 x h 

1 x h 

 

Anmälan – annan hantering av avfall  

Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjande- 
rättshavare om annan hantering av avfall, kompostering, ned-
grävning, återvinning eller bortskaffande av annat avfall än träd-
gårdsavfall på fastigheten enligt 45 § avfallsförordningen 
(2011:927)  Timavgift 

 

Tillsyn i övrigt  

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar timavgift 

 

Hälsoskydd enligt miljöbalken 9 kap  

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 
inom Arboga och Kungsör kommun enligt miljöbalken (fast-
ställda av kommunfullmäktige i Arboga och Kungsör.  

 

 

Prövning – Djurhållning 

 

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § för-
ordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet  

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin timavgift 

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur timavgift  

3. Orm som ej avses i 4 timavgift  

4. Giftig orm timavgift  

  

Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser enligt lokala 
föreskrifter för människors hälsa timavgift 
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Anmälan – spridning av gödsel  

Handläggning av anmälan om spridning av naturligt gödsel, 
slam och annan orenlighet inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser eller intill sådant område enligt vad 
kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  2,5 x h 

 

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller an-
nan upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 §§ förord-
ningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

 

2,5 x h/ upp-
lagsplats 

 

Tillsyn – lokala föreskrifter  

Tillsyn av verksamhet som berörs av föreskrifter som  
meddelats enligt 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd  timavgift 

  

Anmälan   

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd om att driva eller arrangera 
1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som 
innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, 
piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg 

Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, skönhetsbehand-
ling som innebär silikoninjektioner  3 x h 

Nivå 2, måttlig hälsorisk; fotvård, öronhåltagning, akupunktur 2 x h 

2. Anläggning som är avsedd för  
vattenaktiviteter (t ex bassänger, bubbelpooler, dammar, tankar, 
kar). timavgift 

3. Skol- och fritidsverksamhet  

- Skola med mer än 100 elever  3 x h 

- Skola med högst 100 elever  2 x h 

- Förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller resurscen-
ter  2 x h 

Handläggning av anmälan om ändring enligt förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att driva verksamhet 
enligt punkt 1, 2 eller 3 ovan. timavgift 
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Tillsyn  
Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet  Årlig  

tillsynsavgift  
enligt taxebilaga  
3 och 4 

Tillsyn över mobila anläggningar med verksamhet enligt 38 och 
45 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och häl-
soskydd:  

1. Värdkommunen Årlig tillsynsav-
gift enligt 
taxebilaga 3 och 
4 

2. Gästkommunen timavgift  

Prövning och tillsyn enligt förordning (2007:19) om PCB 
m.m. timavgift 

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd timavgift 

 

Avgift för tillsyn i övrigt och som gäller för miljöbalkens 7, 9-
10,11,12,14-15 kap  
 

För handläggning av ärenden om miljösanktionsavgifter och expediering med 
delgivningsman debiteras fast avgift: 

1. Handläggning av expediering med delgivningsman  1 x h 
2. Handläggning av miljösanktionsavgift     2 x h  

 



   

1 
 

Taxebilaga 2  
Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet  

 
 
 

Följande förkortningar används i tabellen: 
 
MPF= Miljöprövningsförordning (2013:251)  
VK/KK= Verksamhetskod/Klassningskod  
AK= Avgiftsklass  
PN= Prövningsnivå  
 
B= tillståndsplikt C= anmälningsplikt U= utan prövnings-/anmälningsplikt 
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Lagrum 
i MPF 

VK/ 
KK AK PN Beskrivning 

     JORDBRUK 
    Djurhållning 
2 kap 1 § 1.10-i 7 B Anläggning för djurhållning med 

1. mer än 40 000 platser för fjäderfän, 
2. mer än 2 000 platser för växande grisar som är 
tyngre än 30 kilogram och avsedda för produkt-
ion, eller 
3. mer än 750 platser för suggor. 

2 kap 2 § 1.11 6 B Anläggning med stadigvarande djurhållning av 
nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 
djurenheter, dock inte inhägnad. 
 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till 
en månads ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex måna-
ders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders 
ålder, eller 
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp 
till åtta månaders ålder och avelshannar. 
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2 kap 3 § 
 
 
 

1.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.20-1 
1.20-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
3 

C 
 
 
 

Anläggning med stadigvarande djurhållning med 
mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad. 
 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till 
en månads ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex måna-
ders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive små-
grisar upp till tolv veckors ålder, 
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, 
tolv veckor eller äldre, 
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders 
ålder, 
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp 
till åtta månaders ålder och avelshannar, 
8. etthundra kaniner, 
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, 
sexton veckor eller äldre, 
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors 
ålder, 
11. tvåhundra slaktkycklingar, 
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklu-
sive kycklingar och ungar upp till en veckas 
ålder, 
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu 
eller nandu, inklusive kycklingar upp till en 
veckas ålder, 
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, 
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex måna-
ders ålder, eller 
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som 
har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 
100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i 
färsk träck eller urin. 
 
Vid beräkningen av antalet djur enligt första 
stycket 16 ska det alternativ av kväve eller fosfor 
väljas som ger det lägsta antalet djur. 
Anmälningsplikten gäller inte 
1. renskötsel, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 
eller 2 §. 
 
- Mer än 200 djurenheter 
- Mer än 100 djurenheter 

- 1.2001 2 U Anläggning med stadigvarande djurhållning med 
mer än 30 djurenheter (det högsta antalet djuren-
heter under året) men högst 100 djurenheter, 
dock inte inhägnad. 
Med en djurenhet avses samma som under 1.20. 
Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

- 1.2002 1 U Anläggning med stadigvarande djurhållning med 
minst 2 men högst 30 djurenheter (det högsta 
antalet djurenheter under året), dock inte inhäg-
nad. 
Med en djurenhet avses samma som under 1.20. 
Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

    Uppodling av annan mark än jordbruksmark 
för jordbruksproduktion 

2 kap 4 § 1.30 4 C Uppodling av annan mark än jordbruksmark för 
produktion av foder, livsmedel eller annan lik-
nande jordbruksproduktion. 

    Odling 
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- 1.3001 3 U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en 
odlingsyta som är större än 5000 kvadratmeter. 

- 1.3002 2 U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en 
odlingsyta som är större än 2000 men högst 5000 
kvadratmeter. 

- 1.3003 2 U Anläggning för torkning av gödsel. 
- 1.3004 2 U Odling av jordbruksmark som är större än 100 

hektar för produktion av foder, livsmedel eller 
annan liknande jordbruksproduktion. 

- 1.3005 1 U Odling av jordbruksmark som är större än 10 
hektar men högst 100 hektar för produktion av 
foder, livsmedel eller annan liknande jordbruks-
produktion. 

- 1.3006 2 U Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 
hektar. 

    FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV 
FISK   

3 kap 1 § 5.10 7 B Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 
40 ton foder förbrukas per kalenderår. 

3 kap 2 § 5.20 3 C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 
1,5 ton foder förbrukas per kalenderår, om inte 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 5.2001 1 U Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 
1,5 ton foder förbrukas per kalenderår. 

    UTVINNING, BRYTNING OCH BEAR-
BETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, 
MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS 
OCH ANNAT 

    Berg, naturgrus och andra jordarter 
4 kap 1 § 10.10 14 B Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är 

större än 150 hektar, om verksamheten inte 
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt 
lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 
2. endast innebär uppläggning och bortforsling 
av redan utbrutet och bearbetat material efter det 
att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 
täkten är avslutad. 

- 10.1001 1 U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet 
och bearbetat material (torv) efter det att till-
synsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 
är avslutad. 

4 kap 2 § 10.11 22 B Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är 
större än 25 hektar, om verksamheten inte endast 
innebär uppläggning och bortforsling av redan 
utbrutet och bearbetat material efter det att till-
synsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 
är avslutad. 

4 kap 3 § 10.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.20-1 
 

10.20-2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 

18 
 

B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av 
berg, naturgrus eller andra jordarter, om verk-
samheten inte 
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt 
lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, 
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 
kontinentalsockeln, 
3. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller 
4. endast innebär uppläggning och bortforsling 
av redan utbrutet och bearbetat material efter det 
att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 
täkten är avslutad. 
 
- Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd 
berg. 
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd 
berg. 
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10.20-3 
10.20-4 
10.20-5 
10.20-6 

 
10.20-7 

 
10.20-8 

 
10.20-9 

 
10.20-10 

 

16 
14 
12 
10 

 
9 
 

8 
 

7 
 

6 
 

- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd 
naturgrus eller andra jordarter. 
- Mer än 500 000 ton tillståndsgiven mängd 
naturgrus eller andra jordarter. 
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd 
naturgrus eller andra jordarter. 
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd natur-
grus eller andra jordarter. 
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd natur-
grus eller andra jordarter. 

- 10.2001 5 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom 
bearbetning av block ur bruten sten, där den 
totalt bearbetade stenytan är större än 1 000 
kvadratmeter per kalenderår eller den totalt han-
terade mängden är större än 800 ton per kalen-
derår. 

- 10.2002 1 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom 
bearbetning av block ur bruten sten, där den 
totalt bearbetade stenytan är högst 1 000 
kvadratmeter per kalenderår eller den totalt han-
terade mängden är högst 800 ton per kalenderår. 

- 10.2003 2 U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet 
och bearbetat material (berg, naturgrus eller 
andra jordarter) efter det att tillsynsmyndigheten 
meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

4 kap 4 § 10.30 5 C Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 
10 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus. 

- 10.3001 3 U Täkt för markinnehavarens husbehov av högst  
10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd). 

4 kap 5 § 10.40 3 C Täkt för markinnehavarens husbehov av 
1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg, 
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 
hektar, eller 
3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen 
mängd torv. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. omfattas av bearbetningskoncession enligt 
lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 
2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

 10.4001 1 U Täkt för markinnehavarens husbehov av 
1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 
2. torv med ett verksamhetsområde på högst 5 
hektar, eller 
3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen 
mängd). 

4 kap 6 § 10.50 1 C Anläggning för sortering eller krossning av berg, 
naturgrus eller andra jordarter 
1. inom område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, eller 
2. utanför område som omfattas av detaljplan 
eller områdesbestämmelser, om verksamheten 
bedrivs på samma plats under en längre tid än 
trettio kalenderdagar under en tolvmånaders-
period. 

- 10.5001 1 U Anläggning för sortering eller krossning av berg, 
naturgrus eller andra jordarter utanför område 
som omfattas av detaljplan eller områdesbe-
stämmelser, om verksamheten bedrivs på samma 
plats under högst trettio kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod. 

4 kap 7 § 10.60 4 C Anläggning för framställning, bearbetning eller 
omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som 
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baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår. 

- 
 

10.6001 1 U Anläggning för framställning, bearbetning eller 
omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som 
baseras på högst 500 ton torv per kalenderår. 

    Råpetroleum, naturgas och kol 
4 kap 9 § 

 
11.20 7 B Utvinning av råolja eller naturgas inom andra 

områden än de som avses i 8 §. 
4 kap 10 § 11.30 5 C Industriell tillverkning av briketter av kol eller 

brunkol. 
    Malm och mineral 

4 kap 13 § 13.30 14 B Anläggning för rostning eller sintring av metall-
haltig malm för provändamål. 

4 kap 15 § 13.50 15 B Provbrytning inklusive annan bearbetning eller 
anrikning av malm, mineral eller kol än rostning 
och sintring. 

4 kap 16 § 13.60 9 B Anläggning för utvinning av asbest. 

    Annan utvinningsindustri 
4 kap 17 § 13.70 3 C Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 

8 eller 9 §. 
    LIVSMEDEL OCH FODER 
    Slakterier 

5 kap 1 § 15.10-i  
 
 

15.10-i1 
15.10-i2 

 
 
 

19 
11 

B Slakteri med en produktion baserad på en slakt-
vikt av mer än 50 ton per dygn eller mer än 
12 500 ton slaktvikt per kalenderår 
- Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår. 
- Mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt 
per kalenderår. 

5 kap 2 § 15.20 8 B Slakteri med en produktion baserad på mer än 
7 500 ton men högst 12 500 ton slaktvikt per 
kalenderår 

5 kap 3 § 15.30 4 C Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 
ton men högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår 

- 15.3001 1 U Slakteri för en produktion baserad på högst 50 
ton slaktvikt per kalenderår 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Livsmedel av animaliska råvaror 

5 kap 4 § 15.40-i 20 B Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart animaliska 
råvaror med en produktion av mer än 75 ton per 
dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser mjölkprodukter eller endast innebär 
paketering. 

5 kap 5 § 15.45 10 B Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart animaliska 
råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton 
men högst 18 750 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser mjölkprodukter eller glass eller 
endast innebär paketering. 

5 kap 6 § 15.50 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

C Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart animaliska 
råvaror med en produktion av mer än 50 ton men 
högst 2 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser mjölkprodukter eller glass eller 
endast innebär paketering. 
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15.50-1 
 
 

15.50-2 
 

8 
 
 

5 
 

-Beredning och behandling med en produktion 
av mer än 500 ton men högst 2000 ton per kalen-
derår. 
- Beredning och behandling med en produktion 
av mer än 50 ton men högst 500 ton per kalen-
derår. 

- 15.5001 1 U Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart animaliska 
råvaror med en produktion av högst 50 ton per 
kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Rökeri 

5 kap 7 §  15.80 
 
 

15.80-1 
 

15.80-2 

 
 
 

5 
 

3 

C Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men 
högst 18 750 ton rökta produkter per kalenderår. 
 
- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta 
produkter per kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produk-
ter per kalenderår. 

- 15.8001 2 U Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta 
produkter per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Livsmedel av vegetabiliska råvaror 
5 kap 8 §  15.90-i  

 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av 
1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, 
eller 
2. mer än  
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i 
högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller 
b) 300 ton per dygn i övriga fall. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast innebär paketering. 

5 kap 9 § 15.95 17 B Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av mer än 10 000 ton 
men högst 75 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, 
alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, 
jäst eller kafferostning eller endast innebär pake-
tering. 

5 kap 10 § 15.101 9 C Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton 
men högst 10 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, 
alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, 
jäst eller kafferostning eller endast innebär pake-
tering. 
 

- 15.9001 4 U Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror för en produktion av högst 2 000 ton 
produkter per kalenderår. 
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Punkten gäller inte om verksamheten endast 
innebär paketering. Punkten gäller inte heller 
restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till all-
mänheten. 

    Kvarnprodukter 
5 kap 11 § 

 
15.125 

 
 
 
 
 
 
 

15.125-1 
15.125-2 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 
5 

C Framställning av livsmedel med tillverkning av 
kvarnprodukter samt beredning och behandling 
av kvarnprodukter, med en produktion av mer än 
1 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 8 § eller endast innebär 
paketering. 
 
- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per 
kalenderår. 

- 15.12501 1 U Framställning av livsmedel med tillverkning av 
kvarnprodukter samt beredning och behandling 
av kvarnprodukter, med en produktion av högst 1 
000 ton per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

- 15.12502 1 U Siloanläggning för torkning, rensning eller lag-
ring av spannmål med en lagringskapacitet av 
mer än 10 000 ton. 

    Livsmedel av kombinerade råvaror 
5 kap 12 § 

 
15.131-i 18 B Anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling av både animaliska 
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller 
separata produkter, med en produktion av en 
slutprodukt vars innehåll av animaliskt ursprung 
uppgår till 
1. mer än 10 viktprocent och produktionen upp-
går till mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 
750 ton per kalenderår, eller 
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår 
till en mängd 
a) per dygn som i antal ton överstiger animalie-
värdet, 
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 
250 multiplicerat med animalievärdet. 
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med 
det tal som bestäms genom att multiplicera 22,5 
med talet för det animaliska materialets viktpro-
cent av slutprodukten. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
innebär endast paketering. 

5 kap 13 § 15.141 15 B Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av både animaliska 
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller 
separata produkter, med en produktion av mer än 
5 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 
2. endast avser glass eller endast innebär pakete-
ring. 

5 kap 14 § 15.151 8 C Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av både animaliska 
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller 
separata produkter, med en produktion av mer än 
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400 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 
2. endast avser glass eller endast innebär pakete-
ring. 
 

 15.13101 3 U Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av både animaliska 
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller 
separata produkter, med en produktion av högst 
400 ton per kalenderår. 
 

    Mjölkprodukter 
5 kap 15 § 

 
15.170-i 12 B Anläggning för framställning av mjölkprodukter 

med en produktion baserad på en invägning av 
mer än 200 ton per dygn som kalenderårsmedel-
värde. 

5 kap 16 § 
 

15.180 
 
 
 
 
 
 

15.180-1 
15.180-2 

 
15.180-3 

 
 
 
 
 
 
 

9 
8 
 

5 

C Anläggning för framställning av mjölkprodukter 
med en produktion baserad på en invägning av 
mer än 500 ton per kalenderår men högst 200 ton 
per dygn som kalenderårsmedelvärde. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser glass. 
 
- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per 
kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per ka-
lenderår.   

- 15.18001 1 U Anläggning för framställning av mjölkprodukter 
med en produktion baserad på en invägning av 
högst 500 ton per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Oljor och fetter 
5 kap 17 § 15.185-i 17 B Anläggning för framställning eller raffinering av 

vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter 
eller produkter av sådana oljor eller fetter med en 
produktion av 
1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om produkt-
ionen baseras på animaliska råvaror, eller 
2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om produkt-
ionen baseras på enbart vegetabiliska råvaror. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13 eller 15 §. 

5 kap 18 § 
 

15.190 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter 
eller produkter av sådana oljor eller fetter med en 
produktion av 
1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår, om produktionen baseras på anima-
liska råvaror, eller 
2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per 
kalenderår, om produktionen baseras på vegeta-
biliska råvaror. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15 eller 
17 §. 

5 kap 19 § 
 

15.200 5 C Anläggning för framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter 
eller produkter av sådana oljor eller fetter med en 
produktion av mer än 100 ton men högst 5 000 
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ton kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 4, 5, 
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eller om verksamheten 
endast avser mjölkprodukter. 

- 15.20001 1 U Anläggning för framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter 
eller produkter av sådana oljor eller fetter för en 
produktion av högst 100 ton per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Glass 
5 kap 20 § 

 
15.210 

 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 

B Anläggning för tillverkning av glass med en 
produktion av 
1. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår om produktionen baseras på anima-
liska råvaror, eller 
2. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår om produktionen baseras på endast 
vegetabiliska råvaror. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §. 

5 kap 21 § 
 

15.220 3 C Anläggning för tillverkning av glass med en 
produktion av mer än 10 ton men högst 15 000 
ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §. 

- 15.22001 1 U Anläggning för tillverkning av glass för en pro-
duktion av högst 10 ton per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Råsprit och alkoholhaltiga drycker 
5 kap 22 § 

 
15.230 19 B Anläggning för framställning av råsprit eller 

alkoholhaltig dryck genom jäsning eller destillat-
ion med en produktion av mer än 5 000 ton men 
högst 75 000 ton ren etanol per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 

5 kap 23 § 
 

15.240 
 
 
 
 
 
 
 

15.240-1 
 

15.240-2 
 

15.240-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 

7 
 

5 
 

C Anläggning för framställning av råsprit eller 
alkoholhaltig dryck genom jäsning eller destillat-
ion motsvarande en årlig produktion av mer än 
10 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalen-
derår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 8 §. 
 
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol 
per kalenderår. 
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol 
per kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per 
kalenderår. 

- 15.24001 1 U Anläggning för framställning av råsprit eller av 
alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller des-
tillation, motsvarande högst 10 ton ren etanol per 
kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

- 15.24002 1 U Anläggning för blandning eller tappning av des-
tillerade alkoholhaltiga drycker eller för fram-
ställning, blandning eller tappning av vin, cider 
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eller andra fruktviner. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Malt, maltdrycker och läskedrycker 
5 kap 24 § 

 
15.250 

 
 
 

11 
 
 
 

B Bryggeri eller annan anläggning för framställ-
ning av malt, maltdryck eller läskedryck med en 
produktion av mer än 10 000 ton men högst 
75 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 

5 kap 25 § 
 

15.260 8 C Bryggeri eller annan anläggning för framställ-
ning av malt, maltdryck eller läskedryck med en 
produktion av mer än 1 000 ton men högst 
10 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 8 §. 

- 15.26001 4 U Bryggeri eller annan anläggning för framställ-
ning av malt, maltdryck eller läskedryck med en 
produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Jäst 
5 kap 26 § 

 
15.270 17 B Tillverkning av jäst med en produktion av mer än 

100 ton men högst 75 000 ton per kalenderår 
eller för framställning av startkulturer av mikro-
organismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, 
om anläggningen har en sammanlagd reaktorvo-
lym om minst tio kubikmeter. 
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 

- 15.27001 1 U Tillverkning av jäst med en produktion av högst 
100 ton per kalenderår eller för framställning av 
startkulturer av mikroorganismer för livsmedels-
industri eller jordbruk, om anläggningen har en 
sammanlagd reaktorvolym om högst tio kubik-
meter. 

    Kafferostning 
5 kap 27 § 

 
15.280 

 
 
 
 

15.280-5 
 

15.280-6 

 
 
 
 
 

9 
 

5 

C Anläggning för rostning av mer än 100 ton men 
högst 75 000 ton kaffe per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 8 §. 
 
- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalen-
derår. 
- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 
ton kaffe per kalenderår. 

- 15.28001 1 U Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe 
per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Paketering av livsmedel 
5 kap 28 § 15.310 3 C Anläggning för yrkesmässig industriell förpack-

ning av animaliska eller vegetabiliska produkter 
som inte sker i någon tillstånds- eller anmäl-
ningspliktig verksamhet enligt någon av 1–27 §§. 

    Foder av animaliska råvaror 
5 kap 29 § 

 
15.330-i 11 B Anläggning för framställning av foder med be-

redning och behandling av enbart animaliska 
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råvaror med en produktion av mer än 75 ton 
foder per dygn eller mer än 18 750 ton foder per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser mjölk eller endast innebär pakete-
ring. 

5 kap 30 § 
 

15.340 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.340-1 
 

15.340-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 

5 

C Anläggning för framställning av foder med be-
redning och behandling av enbart animaliska 
råvaror med en produktion av mer än 500 ton 
men högst 18 750 ton foder per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller 
2. endast avser mjölk eller endast innebär pakete-
ring. 
 
- Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton produk-
ter per kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter 
per kalenderår. 

- 15.34001 1 U Anläggning för framställning av foder med be-
redning och behandling av enbart animaliska 
råvaror med en produktion av högst 500 ton 
produkter per kalenderår. 
Punkten avser inte produktion av endast mjölk 
eller endast innebär paketering. 

    Foder av vegetabiliska råvaror 
5 kap 31 § 

 
15.350-i 9 B Anläggning för framställning av foder med be-

redning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av 
1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller 
2. mer än  
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i 
högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller 
b) 300 ton per dygn i övriga fall 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast innebär paketering. 

5 kap 32 § 
 

15.360 5 C Anläggning för framställning av foder med be-
redning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av mer än 5 000 ton 
men högst 75 000 ton produkter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 31 § 
2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor 
eller fetter eller endast innebär paketering 
 

- 15.36001 1 U Anläggning för framställning av foder med be-
redning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av högst 5 000 ton 
per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte om verksamheten endast 
innebär paketering. 

    Foder av kombinerade råvaror 
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5 kap 33 § 
 

15.370-i 10 B Anläggning för framställning av foder med be-
redning och behandling av animaliska och vege-
tabiliska råvaror, i kombinerade eller separata 
produkter, med en produktion av en slutprodukt 
vars innehåll av animaliskt material uppgår till 
1. mer än 10 viktprocent och produktionen upp-
går till mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 
750 ton per kalenderår, eller 
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår 
till en mängd 
a) per dygn som i antal ton överstiger animalie-
värdet, 
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 
250 multiplicerat med animalievärdet. 
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med 
det tal som bestäms genom att multiplicera 22,5 
med talet för det animaliska materialets viktpro-
cent av slutprodukten. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast innebär paketering. 

5 kap 34 § 15.380 ? C Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.380 
gäller för anläggning för framställning av foder 
med beredning och behandling av både anima-
liska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade 
eller separata produkter, med en produktion av 
mer än 500 ton men högst 18 750 ton per kalen-
derår. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 33 § eller endast inne-
bär paketering. [2018:1460] 

    TEXTILVAROR 
6 kap 1 § 17.10-i  

 
 

17.10-i1 
 

17.10-i2 
 

 
 
 
 

24 
 

22 

B Anläggning för förbehandling eller färgning av 
mer än10 ton textilfibrer eller textilier per dygn 
eller mer än 2 500 ton textilfibrer eller textilier 
per kalenderår. 
-Mer än 20 000 ton textilfibrer eller textilier per 
kalenderår. 
- Mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton textil-
fibrer eller textilier per kalenderår. 

6 kap 2 § 17.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.20-1 
 
 

17.20-2 
 
 
 
 

17.20-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 
 

13 
 
 
 
 

11 

B Anläggning för förbehandling eller färgning av 
mer än 200 ton men högst 2 500 ton textilfibrer 
eller textilier per kalenderår eller för annan be-
redning av mer än 200 ton textilmaterial per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller 
2. inte medför utsläpp av avloppsvatten eller 
utsläpp till luft av mer än 3 ton flyktiga orga-
niska föreningar per kalenderår. 
 
- Annan beredning än förbehandling eller färg-
ning av mer än 2500 ton textilmaterial per kalen-
derår. 
- Förbehandling eller färgning av mer än 1000 
ton men högst 2500 ton textilfibrer eller textilier 
per kalenderår eller för annan beredning av mer 
än 1000 ton men högst 2500 ton textilmaterial 
per kalenderår. 
- Förbehandling eller färgning av mer än 200 ton 
men högst 1000 ton textilfibrer eller textilier per 
kalenderår eller för annan beredning av mer än 
200 ton men högst 1 000 ton textilmaterial per 
kalenderår. 
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6 kap 3 §  17.30 5 C Anläggning för förbehandling, färgning eller 
annan beredning av mer än 10 ton textilmaterial 
per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 17.3001 1 U Anläggning för förbehandling, färgning eller 
annan beredning av högst 10 ton textilmaterial 
per kalenderår. 
 

    PÄLS, SKINN OCH LÄDER 
 7 kap 1 § 18.10-i 18  B Anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar 

eller skinn per dygn eller mer än 3 000 ton hudar 
eller skinn per kalenderår. 

7 kap 2 § 18.20 18 B Anläggning för garvning av mer än 100 ton men 
högst 3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår 
eller för annan beredning av mer än 100 ton 
hudar eller skinn. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

7 kap 3 § 18.30 
 
 

5 
 
 

C Anläggning för garvning eller annan beredning 
av mer än 2 ton men högst 100 ton hudar eller 
skinn per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 18.3001 1 U Anläggning för garvning eller annan beredning 
av högst 2 ton hudar eller skinn per kalenderår. 

    TRÄVAROR 
    Kemikaliebehandling av trä och träprodukter 

8 kap 1 § 20.05-i 10 B Anläggning för behandling av trä eller träproduk-
ter med kemikalier med en produktion av 
mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller träpro-
dukter per dygn eller mer än 18 750 kubikmeter 
behandlat trä eller träprodukter per kalenderår. 
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten end-
ast avser behandling mot blånadssvamp. 

8 kap 2 § 20.10 8 C Anläggning för behandling av trä eller träproduk-
ter med kemikalier med en produktion av 
högst 75 kubikmeter behandlat trä eller träpro-
dukter per dygn eller högst 18 750 kubikmeter 
behandlat trä eller träprodukter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser behandling mot blånadssvamp. 

- 20.1001 3 U Anläggning för yrkesmässig behandling av högst 
500 kubikmeter trä med träskyddsmedel genom 
tryck- eller vakuumimpregnering eller doppning. 

    Sågning, hyvling och svarvning av trä 
8 kap 3 § 20.20 

 
 
 
 

20.20-1 
20.20-2 

 
20.20-3 

 
 
 
 
 

17 
14 

 
11 

 

B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning 
av träprodukter genom sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion av mer än 70 000 
kubikmeter per kalenderår. 
 
- Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000 
kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000 
kubikmeter per kalenderår. 

8 kap 4 § 20.30 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning 
av träprodukter genom sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion av mer än 6 000 
kubikmeter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 3 §. 
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20.30-1 
 

20.30-2 

9 
 

7 

- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 
kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 
kubikmeter per kalenderår. 

- 20.3001 3 U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning 
av träprodukter genom sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion av mer än 500 ku-
bikmeter men högst 6 000 kubikmeter per kalen-
derår. 

 20.3002 1 U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning 
av träprodukter genom sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion av högst 500 ku-
bikmeter per kalenderår. 

    Träbaserade bränslen och bränslen av jord-
bruksprodukter 

8 kap 5 § 20.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.40-1 
 
 

20.40-2 
 
 
 

20.40-3 
 
 
 

20.40-4 
 
 

20.40-5 
 
 
 

20.40-6 
 
 
 

20.40-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 

7 
 
 
 

4 
 
 
 

8 
 
 

7 
 
 
 

4 
 
 
 

5 

C Anläggning för framställning eller bearbetning 
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter 
som är baserade på skogs- eller jordbruksproduk-
ter, i form av 
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, base-
rad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller 
3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, 
eller 
2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 
kubikmeter råvara per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning. 
 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än 100 000 kubikmeter 
fast mått per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än 10 000 kubikmeter 
men högst 100 000 kubikmeter fast mått per 
kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter men 
högst 10 000 kubikmeter fast mått per kalen-
derår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än 150 000 kubikmeter 
löst mått råvara per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än 20 000 kubikmeter 
men högst 150 000 kubikmeter löst mått råvara 
per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än 3 000 kubikmeter men 
högst 20 000 kubikmeter löst mått råvara per 
kalenderår. 
- I form av pellets eller briketter, baserad på mer 
än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår. 

- 20.4001 1 U Anläggning för framställning eller bearbetning 
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter 
som är baserade på skogs- eller jordbruksproduk-
ter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på högst 1 000 kubikmeter fast 
mått per kalenderår. 

- 20.4002 1 U Anläggning för framställning eller bearbetning 
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter 
som är baserade på skogs- eller jordbruksproduk-
ter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på högst 3 000 kubikmeter löst 
mått råvara per kalenderår. 

- 20.4003 1 U Anläggning för framställning eller bearbetning 
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter 
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som är baserade på skogs- eller jordbruksproduk-
ter, i form av pellets eller briketter, baserad på 
högst 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår. 

    Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån 
8 kap 6 § 20.50-i 18 B Anläggning med en produktion av mer än 600 

kubikmeter per dygn eller mer än 150 000 ku-
bikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiber-
skivor eller spånskivor. 

8 kap 7 § 20.60 
 
 
 
 
 
 

20.60-1 
20.60-2 

 
 
 

20.60-3 

 
 
 
 
 
 
 

9 
9 
 
 
 

7 
 

 

C Anläggning för tillverkning av 
1. fanér eller plywood, eller 
2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150 
000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, 
träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter 
av spån. 
 
-fanér eller plywood 
- mer än 500 kubikmeter men högst 150 000 
kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfi-
berskivor, spånskivor eller andra produkter av 
spån. 
- högst 500 kubikmeter per kalenderår av OSB-
skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra 
produkter av spån. 

    Lagring av timmer 
8 kap 8 § 20.70 

 
 
 
 
 
 
 
 

20.70-1 
 
 

20.70-2 
 
 
 
 

20.70-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 

8 
 
 
 
 

7 

B Anläggning för lagring av 
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m³ fub) på land med begjutning av 
vatten, eller 
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m³ fub) i vatten. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 10 §. 
 
- 1. mer än 200 000 kubikmeter på land med 
begjutning av vatten, eller 
2. mer än 100 000 kubikmeter i vatten. 
-1. Mer än 80 000 kubikmeter men högst 
200 000 kubikmeter på land med begjutning av 
vatten, eller 
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 
kubikmeter i vatten. 
- 1. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000 
kubikmeter med begjutning av vatten, eller 
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 
kubikmeter i vatten. 

8 kap 9 §  20.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.80-1 
 

20.80-2 
 

20.80-3 
 

20.80-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 

5 
 

3 
 

7 

C Anläggning för lagring av 
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m³ fub), om lagringen sker på land 
utan vattenbegjutning, 
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m³ fub), om lagringen sker på land med 
vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig 
enligt 8 §, eller 
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte är till-
ståndspliktig enligt 8 §. 
 
- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 
kubikmeter på land med vattenbegjutning 
- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 ku-
bikmeter på land med vattenbegjutning. 
- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vatten-
begjutning. 
- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 
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20.80-5 

 
5 

kubikmeter i vatten. 
- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 ku-
bikmeter i vatten. 

- 20.8001 3 U Anläggning för lagring av mer än 500 kubikme-
ter timmer men högst 2000 kubikmeter fast mått 
under bark (m3 fub), om lagringen sker på land 
utan vattenbegjutning. 

- 20.8002 1 U Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter 
timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten. 

8 kap 10 § 20.90 3 C Anläggning för lagring av timmer som inte sker i 
eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer 
än sex veckor, behövs med anledning av storm 
eller orkan och omfattar 
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m3 fub) på land med begjutning av 
vatten, eller 
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m3 fub) i vatten. 

- 20.9001 1 U Anläggning för lagring av timmer som inte sker i 
eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer 
än sex veckor, behövs med anledning av storm 
eller orkan och omfattar 
1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m3 fub) på land med begjutning av 
vatten, eller 
2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m3 fub) i vatten. 

    Behandling av blånadssvamp 
8 kap 11 § 20.91 6 C Anläggning för behandling av trä och träproduk-

ter mot blånadssvamp. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 eller 
2 §. 

    MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR 
- 21.1001 4 U Anläggning för framställning av pappersmassa 

om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
1§ 

9 kap 3 § 21.40 9 B Anläggning för framställning i industriell skala 
av högst 20 ton per dygn eller högst 7 300 ton 
per kalenderår av papper, papp eller kartong. 

- 21.4001 3 U Anläggning för framställning av papper, papp 
eller kartong om verksamheten inte är tillstånds-
pliktig enligt 1 eller 2§. 
 

    FOTOGRAFISK OCH GRAFISK  
PRODUKTION 

10 kap 1 § 22.10 9 C Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heat-
setfärg. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19 
kap. 2, 3 eller 4 §. 

10 kap 2 § 22.20 5 C Anläggning med tillverkning av metallklichéer. 
10 kap 3 § 22.30 8 B Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten 

där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller papperskopior fram-
kallas per kalenderår. 

10 kap 4 § 22.40 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

C Anläggning  
1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i 
form av film eller papperskopior framkallas per 
kalenderår, eller 
2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i 
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22.40-1 
 
 

22.40-2 
 
 

22.40-3 

 
 
 
 

3 
 
 

6 
 
 

4 

form av film eller papperskopior framkallas per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillstånds-
pliktig enligt 3 §. 
 
- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 50 000 kvadratmeter framkallas per kalen-
derår. 
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 15 000 kvadratmeter men högst 50 000 
kvadratmeter framkallas per kalenderår. 
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 
kvadratmeter framkallas per kalenderår. 

- 22.4001 2 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten 
där mer än 15 000 kvadratmeter men högst  
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form 
av film eller papperskopior framkallas per kalen-
derår. 

- 22.4002 1 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten 
där mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film 
eller papperskopior framkallas per kalenderår. 

- 22.4003 1 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten 
där högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller papperskopior fram-
kallas per kalenderår. 

- 22.4004 2 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten 
där mer än 1 000 kvadratmeter men högst 5 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film 
eller papperskopior framkallas per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
22.30. 

- 22.4005 1 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten 
där högst 1 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller papperskopior fram-
kallas per kalenderår. 

    STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE 
PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRN-
BRÄNSLE 

11 kap 6 § 23.20 19 B Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §. 

    KEMISKA PRODUKTER 
    Organiska kemikalier 

12 kap 2 § 24.02-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton enkla kolväten per kalenderår 

12 kap 4 § 24.04-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton syreinnehållande organiska föreningar per ka-
lenderår 

12 kap 6 § 24.06-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton svavelinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår 

12 kap 8 § 24.08-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton kväveinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår 

12 kap 10 § 24.10-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton fosforinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår 

12 kap 12 § 24.12-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
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ton halogenerade kolväten per kalenderår 

12 kap 14 § 24.14-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton metallorganiska föreningar per kalenderår 

12 kap 16 § 24.16-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton plaster per kalenderår 

12 kap 18 § 24.18-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton syntetgummi per kalenderår 

12 kap 20 § 24.20-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton färgämnen eller pigment per kalenderår 

12 kap 22 § 24.22-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår 

    Oorganiska kemikalier 
12 kap 24 § 24.24-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton gaser per kalenderår 

12 kap 26 § 24.26-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton syror per kalenderår 

12 kap 28 § 24.28-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton baser per kalenderår 

12 kap 30 § 24.30-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton salter per kalenderår 

12 kap 32 § 24.32-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton icke-metaller, metalloxider eller andra oorga-
niska föreningar per kalenderår 

    Gödselmedel 
12 kap 34 § 24.34-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala per kalenderår tillverka 
högst 20 000 ton enkla eller sammansatta gödsel-
medel baserade på fosfor, kväve eller kalium 

    Växtskyddsmedel och biocider 
12 kap 36 § 24.36-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton 
växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår 

12 kap 37 § 24.37 26 B Anläggning för tillverkning i industriell skala av 
biotekniska organismer för bekämpningsändamål 

    Läkemedel 
12 kap 39 § 24.39-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton 
läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår 

12 kap 40 § 24.40 
 
 
 
 
 
 

24.40-1 
24.40-2 

 
24.40-3 

 
24.40-4 
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8 
 

6 
 

3 

C Anläggning för att genom endast fysikaliska 
processer tillverka läkemedel (farmaceutisk till-
verkning). 
Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjuk-
hus eller om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 19 kap 3 §. 
 
- Mer än 100 ton kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 100 ton per kalen-
derår. 
- Mer än 500 kg men högst 10 ton per kalen-
derår. 
- Högst 500 kg per kalenderår. 

12 kap 41 § 24.41 8 C Anläggning för behandling av mellanprodukter. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 
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av 1-40 eller 42-47 §§. 
    Sprängämnen 

12 kap 43 § 24.43-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 
ton sprängämnen per kalenderår 

    Annan kemisk tillverkning 
12 kap 44 § 24.44 8 C Anläggning för att genom kemiska eller biolo-

giska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska 
eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller 
laboratorieskala eller annan icke industriell skala. 

12 kap 45 § 24.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för att genom endast fysikaliska 
processer i industriell skala tillverka 
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur 
biologiskt material, 
3. sprängämnen, 
4. pyrotekniska artiklar, eller 
5. ammunition. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalen-
derår, om det i verksamheten inte används eller 
tillverkas någon kemisk produkt som 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Ke-
mikalieinspektionen är klassificerad eller upp-
fyller kriterierna för att klassificeras med de 
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket 
giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkal-
lande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller 
”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 
2008 om klassificering, märkning och förpack-
ning av ämnen och blandningar, ändring och 
upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassifice-
ras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, 
”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kate-
gori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka expone-
ring kategori 1”, ”specifik organtoxicitet uppre-
pad exponering kategori 1”, ”frätande på huden 
kategori 1A”, ”frätande på huden kategori 1B”, 
”frätande på huden kategori 1C”, ”cancerogenitet 
kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könscel-
ler kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kate-
gori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reprodukt-
ionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kate-
gori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, 
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkning-
en uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår, 
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kropps-
vårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, om 
tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per 
kalenderår, 
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter 
genom destillation, eller 
5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 
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24.45-1 
 

24.45-2 
24.45-3 
24.45-4 
24.45-5 

 
 

10 
 

16 
10 
10 
6 

kap. 
 
-verksamheten avser gas- eller vätskeformiga 
kemiska produkter 
-verksamheten avser läkemedelssubstanser 
-verksamheten avser sprängämnen 
-verksamheten avser pyrotekniska artiklar 
-verksamheten avser ammunition 

12 kap 46 § 24.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.46-1 
 
 
 

24.46-2 
 

24.46-3 
 
 

24.46-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 

8 
 

6 
 
 

5 

C Anläggning för att genom endast fysikaliska 
processer i industriell skala tillverka 
1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt 
material, 
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
45 §,  
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kropps-
vårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per ka-
lenderår, om verksamheten inte är tillståndsplik-
tig enligt 45 §, 
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produk-
ter per kalenderår, om tillverkningen sker genom 
destillation, eller 
5. andra kemiska produkter, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 45 §. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. 
 
- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 
eller mer än 5 000 ton gasformiga kemiska pro-
dukter per kalenderår genom destillation, eller 
tillverkning av andra kemiska produkter. 
- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt 
material. 
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengö-
ringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengö-
ringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår. 

- 24.4601 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska pro-
cesser i industriell skala tillverka högst 10 ton färg 
eller lack per kalenderår. 

- 24.4602 2 U Anläggning för att genom endast fysikaliska pro-
cesser i industriell skala tillverka högst 10 ton ren-
göringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår. 

- 24.4603 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska pro-
cesser i industriell skala tillverka högst 5 000 ton 
gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om 
tillverkningen sker genom destillation. 

12 kap 47 § 24.47 8 C Anläggning för att genom endast fysikaliska 
processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala 
eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt 
tillverka 
1. sprängämnen, 
2. pyrotekniska artiklar, 
3. ammunition, 
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kropps-
vårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per ka-
lenderår, eller 
6. andra kemiska produkter. 

- 24.4701 1 U Anläggning för att genom endast fysikaliska pro-
cesser, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller 
annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka 
1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller 
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2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår 

    GUMMI OCH PLASTVAROR 
13 kap 1 § 25.10 

 
 
 
 
 
 

25.10-1 
 

25.10-2 

 
 
 
 
 
 
 

16 
 

12 
 

B Anläggning för att genom vulkning tillverka 
gummivaror, om produktionen baseras på mer än 
2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalen-
derår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. 
 
- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning 
per kalenderår. 
- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovul-
kad gummiblandning per kalenderår. 

13 kap 2 § 25.11 
 
 
 
 
 
 

25.11-1 
 

25.11-2 
 

25.11-3 
 

25.11-4 
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8 
 

6 
 

4 
 

C Anläggning för att genom vulkning tillverka 
gummivaror, om produktionen baseras på mer än 
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 § 
eller 19 kap. 3 eller 4 §. 
 
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gum-
miblandning per kalenderår. 

- 25.1101 1 U Anläggning för att genom vulkning tillverka 
gummivaror, om produktionen baseras på högst 
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

13 kap 3 § 25.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.20-1 
 
 

25.20-2 
 
 
 
 

25.20-3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 

10 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 

B Anläggning för att genom ytterligare polymeri-
sation tillverka produkter av 
1. polyuretan utan användning av toluendiisocy-
anat, om produktionen baseras på mer än 200 ton 
plastråvara per kalenderår, 
2. polyuretan med användning av toluendiisocy-
anat, om produktionen baseras på mer än 20 ton 
plastråvara per kalenderår, eller 
3. annan plast, om produktionen baseras på mer 
än 20 ton plastråvara per kalenderår. 
 
- Polyuretan utan användning av toluendiisocy-
anat, om produktionen baseras på mer än 200 ton 
plastråvara per kalenderår. 
- Polyuretan med användning av toluendiisocy-
anat, om produktionen baseras på mer än 500 ton 
plastråvara per kalenderår, eller annan plast om 
produktionen baseras på mer än 500 ton plast-
råvara per kalenderår. 
- Polyuretan med användning av toluendiisocy-
anat, om produktionen baseras på mer än 20 ton 
men högst 500 ton plastråvara per kalenderår, 
eller annan plast om produktionen baseras på mer 
än 20 men högst 500 ton plastråvara per kalen-
derår. 

13 kap 4 § 25.30 6 C Anläggning för att genom ytterligare polymeri-
sation tillverka produkter av plast, om 
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plast-
råvara per kalenderår, och 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt  
3 §. 

- 25.3001 1 U Anläggning för att genom ytterligare polymeri-
sation tillverka produkter av plast, om produkt-



23 
 

ionen baseras på högst 1 ton plastråvara per ka-
lenderår. 

13 kap 5 § 25.40 8 B Anläggning för flamlaminering med plast. 
13 kap 6 § 25.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.50-1 
25.50-2 

 
25.50-3 

 
25.50-4 

 
25.50-5 

 
 

25.50-6 
 
 

25.50-7 
 
 

25.50-8 
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C  Anläggning där produktionen baseras på mer än 
1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för 
1. tillverkning av produkter av plast förutom 
endast mekanisk montering eller mekanisk bear-
betning, eller 
2. beläggning eller kalandrering med plast. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 
19 kap. 3 eller 4 §. 
 
- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara 
per kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per 
kalenderår. 
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för 
beläggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 

- 25.5001 1 U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 
ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för tillverkning av 
produkter av plast förutom endast mekanisk 
montering eller mekanisk bearbetning. 

- 25.5002 1 U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 
ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för beläggning eller 
kalandrering med plast. 

    MINERALISKA PRODUKTER 
    Glas, glasvaror och keramiska produkter 

14 kap 1 § 26.05-i 14 B Anläggning för tillverkning av glas inklusive 
glasfiber med smältning av mer än 20 ton per 
dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår. 

14 kap 2 § 26.10-i 14 B Anläggning för smältning av mineraler, inklusive 
tillverkning av mineralull, med smältning av mer 
än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per 
kalenderår. 

- 26.1001 1 U Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber. 
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14 kap 3 § 26.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.20-1 
 
 

26.20-2 
 
 

26.20-3 
 
 

26.20-4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 

8 
 
 

11 
 
 

8 
 

B Anläggning för tillverkning av glas eller glasva-
ror som omfattar blandning av glasråvaror 
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, 
om verksamheten innebär att 
1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- 
eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, 
eller 
2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 
 
- Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av 
bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalen-
derår. 
- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror 
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar för-
brukas per kalenderår. 
- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana 
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) för-
brukas per kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra 
glasråvaror (än sådana med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår. 

14 kap 4 § 26.30 5 C Anläggning för tillverkning av glas eller glasva-
ror som omfattar blandning av glasråvaror 
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, 
om verksamheten innebär att 
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats 
av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per 
kalenderår, eller 
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 1, 2 eller 3 §. 

- 26.3001 1 U Anläggning för tillverkning av glas eller glasva-
ror som omfattar blandning av glasråvaror 
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, 
om verksamheten innebär att 
1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av 
bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalen-
derår, eller 
2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per 
kalenderår. 

14 kap 5 § 26.40 8 C Anläggning för tillverkning av glasfiber. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 1 §. 

14 kap 6 § 26.50-i 11 B Anläggning för att tillverka keramiska produkter 
genom bränning, särskilt takpannor, tegel, eldfast 
sten, kakel, stengods eller porslin, med en 
1. produktion av mer än 75 ton per dygn eller 
mer än 18 750 ton per kalenderår, eller 
2. ugnskapacitet på mer än fyra kubikmeter och 
med en satsningsdensitet på mer än 300 kilogram 
per kubikmeter. 

14 kap 7 § 26.51 11 B Anläggning för att genom bränning tillverka mer 
än 50 ton keramiska produkter per kalenderår, 
om glasyr med tillsats av tungmetaller används. 

- 26.5101 1 U Anläggning för att genom bränning tillverka 
högst 50 ton keramiska produkter per kalenderår, 
om glasyr med tillsats av tungmetaller används. 

14 kap 8 § 26.60 9 C Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton 
keramiska produkter per kalenderår 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 6 eller 7 §. 
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- 26.6001 1 U Anläggning för tillverkning av högst 100 ton 
keramiska produkter per kalenderår. 

    Cement, betong, kalk, krita och gips 
- 26.7001 4 U Anläggning för att 

1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement 
per kalenderår, eller 
2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement 
per kalenderår. 

14 kap 10 § 26.80 27 B Anläggning för tillverkning av cement. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 9 §. 

14 kap 11 § 26.90-i 10 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 
ton kalk per dygn eller mer än 12 500 ton kalk 
per kalenderår. 

14 kap 12 § 26.100 8 C Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, 
krita eller kalkprodukter per kalenderår 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §. 

- 26.10001 1 U Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller 
kalkprodukter för en produktion på högst 5 ton 
per kalenderår. 

14 kap 13 §  26.110 6 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per 
kalenderår. 

- 26.11001 1 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per 
kalenderår. 

14 kap 14 § 26.120 9 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 
varor av gips per kalenderår. 

- 26.12001 1 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 
varor av gips per kalenderår. 

    Andra mineraliska produkter 
14 kap 15 § 26.130-i 15 B Anläggning för tillverkning av asbest eller av 

asbestbaserade produkter. 
14 kap 16 § 26.140 15 B Anläggning för behandling eller omvandling av 

asbest. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 15 § eller 4 kap. 16 §. 

14 kap 17 § 26.150 
 
 
 
 
 
 

26.150-1 
 

26.150-2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

8 
 

7 
 

C Asfaltverk eller oljegrusverk 
1. som ställs upp inom område med detaljplan 
eller områdesbestämmelser, eller 
2. som ställs upp utanför område med detaljplan 
eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalen-
derdagar under en tolvmånadersperiod. 
 
- Inom område med detaljplan eller områdesbe-
stämmelser. 
- Utanför område med detaljplan eller områdes-
bestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under 
en tolvmånadersperiod. 

- 26.15001 1 U Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utan-
för område med detaljplan eller områdesbestäm-
melser i högst 90 kalenderdagar under en tolv-
månadersperiod. 

14 kap 18 § 26.160 5 C Anläggning för tillverkning av varor av asfalt 
14 kap 19 § 26.170-i 10 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 

ton per dygn eller mer än 12 500 ton magne-
siumoxid per kalenderår. 

 26.17001 5 U Anläggning för tillverkning i ugn av högst 
12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår. 
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14 kap 20 § 26.180 7 C Anläggning för tillverkning av konstgjorda mine-
ralfiber. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 
annan bestämmelse i denna förordning 

    STÅL OCH METALL 
15 kap 7 § 27.32 

 
 
 

27.32-1 
 

27.32-2 

 
 
 
 

13 
 

10 

B Anläggning för att behandla järnbaserade metal-
ler genom kallvalsning av högst 100 000 ton stål 
per kalenderår. 
 
- Mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår. 
- Högst 20 000 ton per kalenderår. 

15 kap 8 § 27.40-i  
 

27.40-i1 
 

27.40-i2 
 
 

27.40-i3 
 

27.40-i4 
 

 
 
 

12 
 

11 
 
 

9 
 

7 
 

B Anläggning för att gjuta järn eller stål, om pro-
duktion är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 
000 ton per kalenderår. 
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår 
där form- eller gjutsand används. 
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn 
eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand 
används. 
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår 
där inte form- eller gjutsand används. 
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn 
eller stål per kalenderår där inte form- eller gjut-
sand används. 

15 kap 9 § 27.50 
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B Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, 
zink eller magnesium, om produktionen är mer 
än 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 eller 14 §. 
 
- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn 
eller stål per kalenderår, eller 
2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton alumi-
nium, zink eller magnesium per kalenderår. 
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn 
eller stål per kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton alumi-
nium, zink eller magnesium per kalenderår. 
- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn 
eller stål per kalenderår, eller 
2. mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton alumi-
nium, zink eller magnesium per kalenderår. 
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn 
eller stål per kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton alumi-
nium, zink eller magnesium per kalenderår. 

15 kap 10 § 27.60 3 C Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, 
zink eller magnesium, om produktionen är mer 
än 10 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 14 §. 

- 27.6001 1 U Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, 
zink eller magnesium, om produktionen är högst 
10 ton per kalenderår. 
 

15 kap 12 § 27.80-i 9 B Anläggning för att av malm, koncentrat eller 
sekundärt råmaterial producera högst 1 000 ton 
icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen 
sker genom metallurgiska, kemiska eller elektro-
lytiska processer. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

- 27.10001 4 U I gjuteri eller annan anläggning smälta eller le-
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gera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är 
återvinningsprodukter eller inte, om produktion 
av bly eller kadmium är högst 1 000 ton per 
kalenderår. 

15 kap 14 § 27.101-i 
 
 
 
 
 

27.101-i1 
27.101-i2 

 
 
 
 
 
 

21 
 

19 

B I gjuteri eller annan anläggning smälta eller le-
gera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är 
återvinningsprodukter eller inte, om produktion 
är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton 
per kalenderår. 
 
- Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår. 
- Mer än 5000 ton men högst 20 000 metaller per 
kalenderår. 

15 kap 15 § 27.110 
 
 
 
 
 
 

27.110-1 
 

27.110-2 

 
 
 
 
 
 
 

11 
 

9 

B Anläggning för att smälta eller legera icke-
järnmetaller, oavsett om metallerna är återvin-
ningsprodukter eller inte. 
 Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 § eller endast 
avser gjuterier. 
 
- Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton icke-
järnmetall eller återvinningsprodukter. 
- Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller återvin-
ningsprodukter. 

15 kap 16 § 27.120 
 
 
 
 
 

27.120-1 
27.120-2 

 
27.120-3 

 
27.120-4 
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B Anläggning för att yrkesmässig smälta eller raf-
finera icke-järnmetall ur annan råvara 
och genom andra processer än de som anges i  
11–15 §§. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 
 
- Mer än 80 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per 
kalenderår. 
- Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår. 
- Högst 3 000 ton per kalenderår. 

15 kap 17 § 27.130 
 
 
 
 
 

27.130-1 
27.130-2 

 
27.130-3 

 
27.130-4 

 
27.130-5 

 
27.130-6 
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B Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, 
stål, zink, aluminium och magnesium, om pro-
duktionen är mer än 50 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 
 
- Mer än 20 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår. 
- Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per ka-
lenderår. 
- Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalen-
derår. 
- Mer än 50 ton men högst 200 ton per kalen-
derår. 

15 kap 18 § 27.140 4 C Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, 
stål, zink, aluminium och magnesium, om pro-
duktionen är mer än 1 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §. 

- 27.14001 1 U Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, 
stål, zink, aluminium och magnesium, om pro-
duktionen är högst 1 ton per kalenderår. 

    METALL- OCH PLASTYTBEHAND-
LING, AVFETTNING OCH FÄRGBORT-
TAGNING 
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16 kap 1 § 28.10-i 
 
 
 
 

28.10-i1 
 

28.10-i2 
 
 

28.10-i3 
 
 

28.10-i4 

 
 
 
 
 

13 
 

11 
 
 

8 
 
 

7 

B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbe-
handling av metall eller plast, om behandlings-
baden har en sammanlagd volym av mer än 30 
kubikmeter. 
 
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter av-
loppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 ku-
bikmeter men högst 1 000 kubikmeter avlopps-
vatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till högst 100 ku-
bikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 2 § 28.20 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.20-1 
 

28.20-2 
 
 

28.20-3 
 
 

28.20-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 

9 
 
 

7 
 
 

7 

B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbe-
handling av metall eller plast, om 
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym 
av mer än 1 kubikmeter men högst 30 kubikme-
ter, och 
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 ku-
bikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte betning med betpasta 
 
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter av-
loppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 ku-
bikmeter men högst 1 000 kubikmeter avlopps-
vatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 ku-
bikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvat-
ten per kalenderår. 

16 kap 3 § 28.25 
 
 
 
 
 

28.25-1 
 

28.25-2 

 
 
 
 
 
 

4 
 

2 

C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbe-
handling av metall eller plast. 
Anmälningsplikten gäller inte betning med bet-
pasta eller om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 1 eller 2 §. 
 
-om verksamheten ger upphov till mer än 1 ku-
bikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
-om verksamheten ger upphov till högst 1 ku-
bikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 4 § 28.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.30-1 
 

28.30-2 
 

28.30-3 
 

28.30-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 

9 
 

8 
 

7 

B Anläggning för  
1. beläggning med metall på annat sätt än genom 
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verk-
samheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium 
eller stål, om verksamheten ger upphov till mer 
än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte beläggning med 
metall som sker med vakuummetod. 
 
- Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 
- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 ku-
bikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikme-
ter avloppsvatten per kalenderår. 
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16 kap 5 § 28.40 4 C Anläggning för annan beläggning med metall än 
genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, 
om verksamheten ger upphov till mer än 1 ku-
bikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte beläggning med 
metall som sker med vakuummetod eller om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt  
4 §. 

- 28.4001 1 U Anläggning för 
1. beläggning med metall på annat sätt än genom 
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verk-
samheten ger upphov till högst 1 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, eller  
2. våttrumling av annan metall än aluminium 
eller stål, om verksamheten ger upphov till högst 
10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 6 § 28.50 
 
 
 
 
 
 

28.50-1 
 

28.50-2 
 
 

28.50-3 
 
 

28.50-4 
 
 

28.50-5 
 

28.50-6 
 
 

28.50-7 
 
 

28.50-8 

 
 
 
 
 
 
 

12 
 

9 
 
 

7 
 
 

5 
 
 

9 
 

7 
 
 

5 
 
 

4 

B Anläggning för termisk ytbehandling i form av 
varmdoppning eller termisk sprutning med en 
metallförbrukning av mer än 2 ton per kalen-
derår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §. 
 
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per 
kalenderår utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling 
och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 
1 000 ton per kalenderår utan uppsamling och 
filter. 
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 
100 ton per kalenderår utan uppsamling och 
filter. 
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per 
kalenderår med uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår med uppsamling 
och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 
1 000 ton per kalenderår med uppsamling och 
filter. 
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 
100 ton per kalenderår med uppsamling och 
filter. 

16 kap 7 § 28.71 1 C Blästra mer än 500 kvadratmeter yta. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är anmälningspliktig enligt 10 §. 

- 28.7101 1 U Blästra högst 500 kvadratmeter yta. 

16 kap 8 § 28.80 9 B Anläggning för att med kemiska eller termiska 
metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg från 
mer än 50 ton metallgods per kalenderår 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §. 

16 kap 9 § 28.90 7 C Anläggning för att med kemiska eller termiska 
metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller 
3 §. 

16 kap 10 § 28.95 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

C Anläggning för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till 
mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalen-
derår, om verksamheten inte är en fordonstvätt 
eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4 eller 6 
§, 
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28.95-1 
 

28.95-2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 

4 

2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per 
kalenderår, om verksamheten ger upphov till 
avloppsvatten, 
3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per 
kalenderår, 
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per ka-
lenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per 
kalenderår, 
5. termisk ytbehandling med en metallförbruk-
ning av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per 
kalenderår, eller 
6. metallbeläggning med vakuummetod med en 
metallförbrukning av mer än 500 kilogram per 
kalenderår. 
 
- Anläggning för produktion som omfattas av 
mer än två punkter ovan. 
- Anläggning för produktion som omfattas av 
högst två punkter ovan. 

- 28.9501 1 U Anläggning, som omfattas av någon eller några 
av följande punkter, för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till 
högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalen-
derår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller 
tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna 
i 39.10-39.50, 
2. betning med högst 50 kilogram betpasta per 
kalenderår, om verksamheten ger upphov till 
avloppsvatten, 
3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per 
kalenderår, 
4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalen-
derår eller härdning av högst 1 ton gods per ka-
lenderår, 
5. termisk ytbehandling med en metallförbruk-
ning av högst 50 kilogram per kalenderår, eller 
6. metallbeläggning med vakuummetod, om 
metallförbrukningen uppgår till högst 500 kilo-
gram per kalenderår. 

    ELEKTRISKA ARTIKLAR 
17 kap 2 § 31.20 15 B Anläggning för att tillverka batterier eller acku-

mulatorer som inte innehåller kadmium, bly eller 
kvicksilver. 

17 kap 3 § 31.30 5 C Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskäl-
lor som innehåller kvicksilver. 

17 kap 6 § 31.60 7 C Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller 
elektrisk kabel. 

    METALLBEARBETNING 
    Motorer, turbiner och reaktorer 

18 kap 1 §  34.10 7 C Anläggning för tillverkning av fler än 100 for-
donsmotorer per kalenderår. 

- 34.1001 2 U Anläggning för tillverkning av högst 100 for-
donsmotorer per kalenderår. 

18 kap 2 § 34.20 4 C Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer. 
    Motorfordon 

18 kap 3 § 34.30 
 
 
 
 
 
 

34.30-1 
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B Anläggning för tillverkning och sammansättning 
per kalenderår av 
1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt 
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 
2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 
 
- Fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt 
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34.30-2 

 
 

34.30-3 
 
 

34.30-4 
 
 

34.30-5 
 

34.30-6 
 
 

34.30-7 
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24 
 

16 
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per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 100 000 motorfordon men högst  
200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon 
som uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 50 000 motorfordon men högst 100 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 25 000 motorfordon men högst 50 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt 
per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 
- Fler än 5 000 motorfordon men högst 20 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till mer än 3,5 ton. 
- Fler än 1 000 motorfordon men högst 5 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till mer än 3,5 ton. 

18 kap 4 § 34.40 9 C Anläggning för tillverkning och sammansättning 
per kalenderår av 
1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 
2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 3 §. 

- 34.4001 3 U Anläggning för tillverkning och sammansättning 
per kalenderår av  
1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller  
2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

    Järnvägsutrustning och flygplan 
18 kap 5 § 34.50 9 C Anläggning för 

1. tillverkning av järnvägsutrustning, 
2. tillverkning av motordrivna luftfartyg, eller 
3. reparation av motordrivna luftfartyg. 

    Maskinell metallbearbetning 

18 kap 7 § 34.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34.70-1 
 
 

34.70-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 

14 

B Anläggning där det förekommer maskinell metall-
bearbetning och där total tankvolym för skärväts-
kor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbet-
ningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 eller 
6 §. 
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast 
centralt system för vätskor som volymen i lösa 
behållare som är kopplade antingen till metallbear-
betningsmaskin eller till öppnade behållare som 
används för påfyllning av metallbearbetningsma-
skin. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än 75 kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än 20 kubikmeter men högst 75 kubik-
meter. 

18 kap 8 § 34.80 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

C Anläggning där det förekommer maskinell me-
tallbearbetning och där total tankvolym för skär-
vätskor, processoljor och hydrauloljor i metall-
bearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikme-
ter, om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eller 
10§. 
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § 
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34.80-2 
 
 
 

34.80-3 
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andra stycket. 
 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än 10 kubikmeter men högst 20 kubik-
meter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än 5 kubikmeter men högst 10 kubikme-
ter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än 1 kubikmeter men högst 5 kubikme-
ter. 

- 34.8001 1 U Anläggning där det förekommer maskinell me-
tallbearbetning och där total tankvolym för skär-
vätskor, processoljor och hydrauloljor i metall-
bearbetningsmaskinerna är högst 1 kubikmeter. 
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § 
andra stycket. 

    Gas- och oljeplattformar 
- 35.1001 18 U Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om 

förläggning nära kusten för montering, utrust-
ning, ombyggnad, reparation, underhåll eller 
liknande åtgärd. 

    Skeppsvarv 
18 kap 10 § 35.20 4 C Skeppsvarv. 

    FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖS-
NINGSMEDEL 

19 kap 1 §    Med förbrukning avses i detta kapitel lösnings-
medelstillförseln minskad med den mängd som i 
tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns för 
återanvändning där även återanvändning av lös-
ningsmedel som bränsle ingår men inte lös-
ningsmedel som slutligt bortskaffas som avfall. 

19 kap 2 § 39.10-i 19 B Anläggning för att appretera, trycka, bestryka, 
avfetta, vattenskyddsimpregnera, limma, måla, 
rengöra, impregnera eller på annat sätt ytbe-
handla material, föremål eller produkter, om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel är 
mer än 150 kilogram per timme eller mer än 200 
ton per kalenderår. 

19 kap 3 § 39.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39.15-1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 

B Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lös-
ningsmedel, 
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel, 
3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i till-
verkning av farmaceutiska produkter, eller 
4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i 
tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra 
beläggningspreparat. 
Vid tillämpningen av första stycket ska inte såd-
ana organiska lösningsmedel medräknas som 
omfattas av förordningen (2007:846) om fluore-
rade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen 
eller av föreskrifter som har meddelats med stöd 
av den förordningen. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 §. 
Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller 
inte sjukhus. 
 
- 2. mer än totalt 200 ton organiska lösningsme-
del 
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39.15-2 

 
 
 
 

39.15-3 
 
 

39.15-4 
 
 

39.15-5 
 
 
 

39.15-6 
 
 
 

39.15-7 
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- 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lös-
ningsmedel, 
- 2. mer än totalt 50 ton men högst 200 ton orga-
niska lösningsmedel  
 
- 2. mer än totalt 25 ton men högst 50 ton orga-
niska lösningsmedel, 
 
- 3. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i 
tillverkning av farmaceutiska produkter 
 
- 3. mer än 50 ton men högst 200 ton organiska 
lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska 
produkter 
 
- 4. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i 
tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra 
beläggningspreparat. 
 
- 4. mer än 100 ton men högst 200 ton organiska 
lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, 
lim eller andra beläggningspreparat. 

19 kap 4 § 39.30 5 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbru-
kas per kalenderår med 
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet 
innehåller någon kemisk produkt, som 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Ke-
mikalieinspektionen har klassificerats med risk-
fraserna ”misstänks kunna ge cancer” (R40),  kan 
ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga genetiska 
skador” (R46), ”kan ge cancer vid inandning” 
(R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” 
(R60) eller ”kan ge fosterskador” (R61), eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 
2008 om klassificering, märkning och förpack-
ning av ämnen och blandningar, ändring och 
upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassifice-
ras i faroklasserna ”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet 
kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 
1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller ”re-
produktionstoxicitet kategori 1B”, 
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller 
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 

19 kap 5 § 39.35 5 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbru-
kas per kalenderår med mer än 500 kilogram i 
lackering av vägfordon till följd av reparation, 
underhåll eller dekoration som sker utanför till-
verkningsanläggningar. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 
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19 kap 6 § 39.50 
 
 
 
 
 
 
 

39.50-1 
 

39.50-2 
 
 

39.50-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 

8 
 
 

6 

C Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lös-
ningsmedel, eller 
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 2, 3 
eller 4 §. 
 
- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lös-
ningsmedel förbrukas per kalenderår. 
- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton 
organiska lösningsmedel förbrukas per kalen-
derår. 
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton 
organiska lösningsmedel förbrukas per kalen-
derår. 

- 39.5001 4 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
högst 1 ton halogenerade organiska lösningsme-
del 

- 39.5002 4 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer 
än 2,5 ton men högst 5 ton organiska lösnings-
medel. 

- 39.5003 3 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer 
än 500 kg men högst 2,5 ton organiska lös-
ningsmedel. 

 39.5004 1 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
högst 500 kg organiska lösningsmedel. 

    HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER  

20 kap 1 § 39.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för lagring eller annan hantering av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska pro-
dukter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara 
gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring 
av mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle 
eller hantering av mer än 500 000 ton per kalen-
derår, 
2. andra kemiska produkter, om lagringen eller 
hanteringen omfattar mer än 5 000 ton vid ett och 
samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per ka-
lenderår och produkterna 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Ke-
mikalieinspektionen har klassificerats med de 
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket 
giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkal-
lande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller 
”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 
2008 om klassificering, märkning och förpack-
ning av ämnen och blandningar, ändring och 
upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassifice-
ras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, 
”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kate-
gori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka expone-
ring kategori 1”, ”specifik organtoxicitet uppre-
pad exponering kategori 1”, ”frätande för huden 
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, 
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogeni-
tet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könscel-
ler kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kate-
gori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
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39.60-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39.60-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39.60-3 
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”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reprodukt-
ionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kate-
gori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 
2, om det i anläggningen lagras mer än 200 000 
ton vid ett och samma tillfälle. 
 
- Anläggning för lagring eller annan hantering 
enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för 
lagring av mer än 500 000 ton vid ett och samma 
tillfälle eller hantering av mer än 5 000 000 ton 
per kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer 
än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller 
hanteras mer än 500 000 ton per kalenderår, eller  
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer 
än 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle. 
 
- Anläggning för lagring eller annan hantering 
enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för 
lagring av mer än 250 000 ton men högst 500 
000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering 
av mer än 2 500 000 ton men högst 5 000 000 
ton per kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer 
än 25 000 ton men högst 50 000 ton vid ett och 
samma tillfälle eller hanteras mer än 250 000 ton 
men högst 500 000 ton per kalenderår, eller  
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer 
än 1 000 000 ton men högst 2 000 000 ton vid ett 
och samma tillfälle. 
 
- Anläggning för lagring eller annan hantering 
enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för 
lagring av mer än 50 000 ton men högst 250 000 
ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av 
mer än 500 000 ton men högst 2 500 000 ton per 
kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer 
än 5 000 ton men högst 25 000 ton vid ett och 
samma tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton 
men högst 250 000 ton per kalenderår, eller  
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer 
än 200 000 ton men högst 1 000 000 ton vid ett 
och samma tillfälle. 

20 kap 2 § 39.70 6 C Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska pro-
dukter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara 
gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 
ton vid ett och samma tillfälle, 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om 
anläggningen avser verksamhet för energipro-
duktion eller kemisk industri och har kapacitet 
för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma 
tillfälle och 
a) någon produkt enligt föreskrifter som har 
meddelats av Kemikalieinspektionen har klassi-
ficerats med de riskfraser som ingår i faroklas-
serna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”can-
cerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktions-
toxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr  
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272/2008 uppfyller kriterierna för att klassifice-
ras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, 
”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kate-
gori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka expone-
ring kategori 1”, ”specifik organtoxicitet uppre-
pad exponering kategori 1”, ”frätande för huden 
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, 
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogeni-
tet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutage-
nitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstox-
icitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kate-
gori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vat-
tenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vat-
tenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vat-
tenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vat-
tenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för 
ozonskiktet”, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 
2, om det i anläggningen lagras mer än 50 000 
ton vid ett och samma tillfälle. 
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- 39.7001 1 U Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska pro-
dukter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara 
gaser, om det i anläggningen lagras högst 5 000 
ton vid ett och samma tillfälle, 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om 
anläggningen avser verksamhet för energipro-
duktion eller kemisk industri och har kapacitet 
för lagring av högst 1 ton vid ett och samma 
tillfälle och 
a) någon produkt enligt föreskrifter som har 
meddelats av Kemikalieinspektionen har klassi-
ficerats med de riskfraser som ingår i faroklas-
serna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”can-
cerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktions-
toxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr  
272/2008 uppfyller kriterierna för att klassifice-
ras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, 
”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kate-
gori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka expone-
ring kategori 1”, ”specifik organtoxicitet uppre-
pad exponering kategori 1”, ”frätande för huden 
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, 
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogeni-
tet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutage-
nitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstox-
icitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kate-
gori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vat-
tenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vat-
tenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vat-
tenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vat-
tenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för 
ozonskiktet”, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 
2, om det i anläggningen lagras högst 50 000 ton 
vid ett och samma tillfälle. 

20 kap 3 § 39.80 7 B Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner 
normalkubikmeter naturgas per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 39.8001 1 U Anläggning för lagring av högst 50 miljoner 
normalkubikmeter naturgas per kalenderår. 

20 kap 4 § 39.90 3 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, 
torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per 
kalenderår. 

- 39.9001 1 U Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, 
torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per 
kalenderår. 

    GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNS-
LEN, EL, VÄRME OCH KYLA  

21 kap 1 §    Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel 
detsamma som i 15 kap. miljöbalken och avfalls-
förordningen (2011:927). 

    Anaerob biologisk behandling 
21 kap 2 § 40.01 11 B Anläggning som genom anaerob biologisk be-

handling av stallgödsel, grödor eller annat biolo-
giskt material producerar mer än 3 000 megawat-
timmar biogas per kalenderår.  
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Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är 
avfall och även om det material som inte är stall-
gödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall 
per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 §. 

21 kap 3 § 40.02 7 C Anläggning som genom anaerob biologisk be-
handling av stallgödsel, grödor eller annat biolo-
giskt material producerar biogas. 
Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln 
är avfall och även om det material som inte är 
stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt 
avfall per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 2 §. 

    Framställning av gas- och vätskeformiga 
bränslen 

21 kap 4 § 40.05-i 15 B Anläggning för förgasning eller förvätskning av 
andra bränslen än kol där anläggningen har en 
kapacitet att överföra 20 megawatt tillförd bräns-
leeffekt eller mer. 

21 kap 5 § 40.15 11 B Anläggning för att uppgradera eller för att på 
annat sätt än genom anaerob biologisk behand-
ling tillverka mer än 1 500 megawattimmar gas 
eller vätskeformigt bränsle per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4 § eller 12 kap. 1 eller 2 
§. 

21 kap 6 § 40.20 7 C Anläggning för att uppgradera eller för att på 
annat sätt än genom anaerob biologisk behand-
ling tillverka högst 1 500 megawattimmar gas 
eller vätskeformigt bränsle per kalenderår. 

    Kärnkraft 
    Förbränning 

21 kap 9 § 40.50-i 
 
 
 

40.50-i1 
 

40.50-i2 

 
 
 
 

17 
 

12 

B Anläggning för förbränning med en total installe-
rad tillförd effekt av minst 50 megawatt men 
högst 300 megawatt. 
 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 100 
megawatt men högst 300 megawatt. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 50 
megawatt men högst 100 megawatt. 

21 kap 10 § 40.51 11 B Anläggning för förbränning med en total installe-
rad tillförd effekt av mer än 20 megawatt men 
mindre än 50 megawatt. 

21 kap 11 § 40.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40.60-1 
 
 
 

40.60-2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 

3 
 

C Anläggning för förbränning med en total installe-
rad tillförd effekt av 
1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, 
om annat bränsle används än enbart fossil eld-
ningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller 
2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, 
om inget annat bränsle används än fossil eld-
ningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är anmälningspliktig enligt 12 § eller avser en 
stationär förbränningsmotor avsedd endast som 
reservaggregat vid elavbrott. 
 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 
megawatt men högst 20 megawatt, om annat 
bränsle används än enbart fossil eldningsolja 
eller biogen eller fossil bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 
kilowatt men högst 5 megawatt, om annat 
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40.60-3 

 
 

5 

bränsle används än enbart fossil eldningsolja 
eller biogen eller fossil bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 
megawatt men högst 20 megawatt, om inget 
annat bränsle än fossil eldningsolja eller biogen 
eller fossil bränslegas. 

- 40.6001 2 U Anläggning för förbränning med en total installe-
rad tillförd effekt av 
1. högst 500 kilowatt, om annat bränsle används 
än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller 
fossil bränslegas, eller 
2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle 
används än fossil eldningsolja eller biogen eller 
fossil bränslegas. 

21 kap 12 § 40.70 9 C Gasturbinanläggning med en total installerad 
tillförd effekt av högst 20 megawatt. 

    Vindkraft 
21 kap 13 § 40.90 4 B Verksamhet med 

1. två eller flera vindkraftverk som står tillsam-
mans (gruppstation), om vart och ett av vind-
kraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 
meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
högre än 150 meter och står tillsammans med en 
sådan gruppstation som avses i 1, eller 
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
högre än 150 meter och står tillsammans med ett 
annat sådant vindkraftverk, om verksamheten 
påbörjas efter att verksamheten med det andra 
vindkraftverket påbörjades. 

21 kap 14 § 40.95 3 B Verksamhet med 
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsam-
mans (gruppstation), om vart och ett av vind-
kraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 
meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
högre än 120 meter och står tillsammans med en 
sådan gruppstation som avses i 1, eller 
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett 
inklusive rotorblad är högre än 120 meter och 
står tillsammans med så många andra sådana 
vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt 
består av minst sju vindkraftverk, om verksam-
heten påbörjas efter det att verksamheten eller 
verksamheterna med de andra vindkraftverken 
påbörjades. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 §. 

21 kap 15 § 40.100 2 C Verksamhet med 
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
högre än 50 meter, 
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsam-
mans (gruppstation), eller 
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett 
annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas 
efter det att verksamheten med det andra vind-
kraftverket påbörjades. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 

- 40.10001 1 U Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive 
rotorblad är lägre än 50 meter. 

    Värme- och kylanläggningar 
21 kap 16 § 40.110 7 C Värmepump eller kylanläggning för uttag eller 

tillförsel av värmeenergi från mark, vattenom-
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råde, grundvatten eller avloppsvatten för en utta-
gen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt. 
Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillför-
sel genom vattentäkt. 

21 kap 17 § 40.120 3 C Anläggning för lagring av värme i mark, vatten-
område eller i grundvatten för en tillförd energi-
mängd av mer än 3 000 megawattimmar. 

- 40.12001 1 U Anläggning för lagring av värme i mark, vatten-
område eller i grundvatten för en tillförd energi-
mängd av högst 3 000 megawattimmar. 

    VATTENFÖRSÖRJNING 
- 41.9001 6 U Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 per-

soner, eller utan kemsteg för mer än 50 000 per-
soner. 

- 41.9002 4 U Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 perso-
ner men högst 25 000 personer, eller utan 
kemsteg för mer än 5 000 personer men högst  
50 000 personer. 

- 41.9003 2 U Vattenverk för högst 5 000 personer. 
    FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELS-

HANTERING 
23 kap 1 § 50.10 

 
 
 
 
 
 
 

50.10-1 
 
 
 
 
 
 

50.10-2 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 
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C Anläggning för tvättning av 
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, 
eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per 
kalenderår. 
 
- Tvättning av 
1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per kalen-
derår, eller 
4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per 
kalenderår. 
- Tvättning av 
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, 
eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per 
kalenderår.. 
 
 

- 50.1001 4 U Anläggning för tvättning av 
1. fler än 1 250 personbilar per kalenderår, 
2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan 
per kalenderår, 
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok 
per kalenderår, eller 
4. fler än 250 andra motordrivna fordon per ka-
lenderår. 

- 50.1002 2 U Anläggning för tvättning av 
1. fler än 250 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 50 andra motordrivna fordon per kalen-
derår. 

- 50.1003 1 U Anläggning för tvättning av 
1. högst 250 personbilar per kalenderår, 
2. högst 50 andra motordrivna fordon per kalen-
derår. 

23 kap 2 § 50.20 
 
 

 
 
 

C Anläggning där det per kalenderår hanteras 
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motor-
bränsle, eller 
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50.20-1 
 

50.20-2 
 

50.20-3 
 
 

50.20-4 
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4 
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2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd 
som motorbränsle. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20 
kap. 1, 2 eller 3 §. 
 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 
än 10 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 
än 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 
än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 
än 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som 
motorbränsle. 

- 50.2001 1 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 
1 000 kubikmeter flytande motorbränsle för 
försäljning. 

- 50.2002 1 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 
1 miljon normalkubikmeter gas avsett som mo-
torbränsle för försäljning. 

- 50.2003 2 U Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter. 

- 50.2004 1 U Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter. 

- 50.2005 1 U Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 
400 platser för motorfordon. 

    HAMNAR OCH FLYGPLATSER  
    Hamnar 

24 kap 1 § 63.10 
 
 
 
 
 
 

63.10-1 
63.10-2 
63.10-3 
63.10-4 
63.10-5 
63.10-6 
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24 
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B Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med 
en bruttodräktighet på mer än 1 350. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. hamn för Försvarsmakten, eller 
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp 
per kalenderår. 
 
- Hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 2 000 – 5 000 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 300 – 2 000 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 50 – 300 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 10 – 50 anlöp per kalenderår 
- Hamn med högst 10 anlöp per kalenderår 

 63.1001 4 U Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med 
en bruttodräktighet på högst 1 350. 
Punkten gäller inte hamn för Försvarsmakten. 
 

24 kap 2 § 63.20 7 C Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten. 
Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 63.2001 4 U Fritidsbåtshamn, för mer än 600 båtar, med upp-
läggning eller upptag 

- 63.2002 3 U Fritidsbåtshamn, för mer än 200 men högst 600 
båtar, med uppläggning eller upptag 

 63.2003 2 U Fritidsbåtshamn, för mer än 50 men högst 200 
båtar, med uppläggning eller upptag 

 63.2004 1 U Fritidsbåtshamn, för högst 50 båtar, med upp-
läggning eller upptag 

 63.2005 1 U Fritidsbåtshamn utan uppläggning eller upptag 
    Flygplatser 

24 kap 4 § 63.40 13 B Flottiljflygplats eller civil flygplats med infra-
struktur för militär flygverksamhet, om instru-
mentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila 
flygplatsen är längre än 1 200 meter. 
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1 Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 50.000 fordonspassager per dygn 
2 Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 25.000 fordonspassager per dygn 
3 Motsvarar en vägsträcka på c:a 25 km med 10.000 fordonspassager per dygn 

- 63.4001 4 U Flottiljflygplats eller civil flygplats med infra-
struktur för militär flygverksamhet, om instru-
mentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila 
flygplatsen är kortare än 1 200 meter. 

24 kap 5 § 63.50 4 C Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 
500 flygrörelser per kalenderår äger rum. 
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är 
tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §. 

- 63.5001 1 U Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 
500 flygrörelser per kalenderår äger rum. 

    Annan trafikinfrastruktur 
- 63.10001 26 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, 

med en sammanlagd trafik med mer än 1 000 
miljoner1 fordonskilometer per kalenderår.  

- 63.10002 19 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, 
med en sammanlagd trafik med mer än 500 mil-
joner2 fordonskilometer per kalenderår.  

- 63.10003 16 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, 
med en sammanlagd trafik med mer än 100 mil-
joner3 fordonskilometer per kalenderår. 

- 63.10004 1 U Parkering 

- 63.10101 19 U Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik 
med en sammanlagd spårlängd över 80 kilome-
ter. 

- 63.10102 13 U Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik 
eller nationell person och/eller godstrafik med en 
sammanlagd spårlängd över 30 kilometer. 

- 63.10103 8 U Övriga spåranläggningar. 

    LABORATORIER 
25 kap 1 § 73.10 7 C Kemiska eller biologiska laboratorier med en 

total golvyta som är större än 5 000 kvadratme-
ter. 
Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som 
1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon annan bestäm-
melse i denna förordning, 
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 
kap. miljöbalken, eller 
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälnings-
pliktiga enligt 38 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

- 73.1001 7 U Kemiska eller biologiska laboratorier för utbild-
ning med en total golvyta som är större än 5 000 
kvadratmeter 

- 73.1002 2 U Kemiska eller biologiska laboratorier med en 
total golvyta som är större än 20 kvadratmeter 
men högst 5 000 kvadratmeter. 

 73.1003 1 U Kemiska eller biologiska laboratorier med en 
total golvyta som är högst 20 kvadratmeter. 

    TANKRENGÖRING 
26 kap 1 § 74.10 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för rengöring av cisterner, tankar 
eller fat som i annan verksamhet än den egna 
används för förvaring eller transport av kemiska 
produkter och där någon kemisk produkt, 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Ke-
mikalieinspektionen har klassificerats med de 
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket 
giftig”, ”giftig”, 
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74.10-1 
 
 
 

74.10-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 

7 

”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, 
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 
2008 om klassificering, märkning och förpack-
ning av ämnen och blandningar, ändring och 
upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna 
för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet 
kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut 
toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet 
enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organ-
toxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frä-
tande för huden kategori 1A”, ”frätande för hu-
den kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 
1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”canceroge-
nitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”muta-
genitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet 
kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 
1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt 
för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för 
ozonskiktet”. 
 
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i 
annan verksamhet än den egna används för för-
varing eller transport av mer än 500 kubikmeter 
per kalenderår. 
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i 
annan verksamhet än den egna används för för-
varing eller transport av högst 500 kubikmeter 
per kalenderår. 

26 kap 2 § 74.20 6 C Anläggning för rengöring av cisterner, tankar 
eller fat som används för förvaring eller för 
transport av kemiska produkter. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 1 §. 
 

    HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 
27 kap 1 § 85.10 9 C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser. 

- 85.1001 6 U Sjukhus med högst 200 vårdplatser. 

27 kap 2 § 85.20 5 C Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, 
om etylenoxid används som steriliseringsmedel. 

- 85.3001 1 U Tandläkarmottagning. 

 85.4001 1 U Djursjukhus och liknande 

    RENING AV AVLOPPSVATTEN  
28 kap 1 §  90.10 

 
 
 
 

90.10-1 
 

90.10-2 
 
 

90.10-3 

 
 
 
 
 

20 
 

16 
 
 

12 

B Avloppsreningsanläggning som omfattas av 
lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och 
som tar emot avloppsvatten med en förorenings-
mängd som motsvarar 2 000 personekvivalenter 
eller mer. 
- mottagande av en föroreningsmängd som mots-
varar mer än 100 000 personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som mots-
varar mer än 20 000 personekvivalenter men 
högst 100 000 personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som mots-
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  varar mer än 2 000 personekvivalenter men högst 
20 000 personekvivalenter. 

28 kap 2 § 90.11 
 
 
 
 

90.11-1 
90.11-2 

 
90.11-3 

 
 
 
 
 

20 
16 

 
12 

 

B Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 
2 000 personer eller fler. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 
 
- Anslutning av fler än 100 000. 
- Anslutning av fler än 20 000 personer men 
högst 100 000 personer. 
- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 
20 000 personer. 

28 kap 3 § 90.15-i 16 B Avloppsreningsanläggning som tar emot av-
loppsvatten från en eller flera sådana anlägg-
ningar som avses i 1 kap. 2 § industriutsläpps-
förordningen (2013:250). 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

28 kap 4 § 90.16 
 

90.16-1 
 

90.16-2 

 
 
 
 

8 
 
 

7 

C Avloppsreningsanläggning som tar emot av-
loppsvatten med en föroreningsmängd som mot-
svarar mer än 200 men mindre än 2 000 perso-
nekvivalenter. 
-mottagande av en föroreningsmängd som mots-
varar mer än 500 personekvivalenter men högst 
2000 personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som mots-
varar mer än 200 personekvivalenter men högst 
500 personekvivalenter. 

- 90.2001 6 U Avloppsreningsanläggning som tar emot av-
loppsvatten med en föroreningsmängd som mot-
svarar mer än 100 men högst 200 personekviva-
lenter. 

- 90.2002 5 U Avloppsreningsanläggning som tar emot av-
loppsvatten med en föroreningsmängd som mot-
svarar mer än 25 men högst 100 personekviva-
lenter. 

 
 

90.2003 1 U Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer 
mm 

    AVFALL 
29 kap 1 §    Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för 

återanvändning, materialåtervinna avfall, bort-
skaffa avfall, samla in avfall och uttjänt bil avses 
i detta kapitel detsamma som i 15 kap. miljöbal-
ken. 

29 kap 2 §    Med farligt avfall och deponering avses i detta 
kapitel detsamma som i avfallsförordningen 
(2011:927). 

29 kap 3 §    Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma 
som i 3 a § förordningen (2001:512) om depone-
ring av avfall. 

29 kap 4 §    Med avfallsförbränningsanläggning och samför-
bränningsanläggning avses i detta kapitel det-
samma som i förordningen (2013:253) om för-
bränning av avfall.  

    Förbränning 
29 kap 7 § 90.190 10 B Samförbränningsanläggning där farligt avfall 

förbränns, om den tillförda mängden avfall är 
högst 10 ton per dygn men högst 2 500 ton per 
kalenderår. 

29 kap 8 § 90.191 10 B Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är 
högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per 
kalenderår. 
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29 kap 11 § 90.210-i 
 

20 B Samförbränningsanläggning där icke-farligt 
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall 
är  
1. mer än 3 ton per timme, eller 
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träav-
fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för-
ordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

 
29 kap 12 § 

90.211-i 
 

20 B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt 
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall 
är  
1. mer än 3 ton per timme, eller 
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träav-
fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för-
ordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

29 kap 13 § 90.212-i 13 B Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall 
förbränns om den tillförda mängden avfall är  
1. mer än 10 ton per dygn, eller 
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per 
kalenderår. 

29 kap 14 § 90.213-i 13 B Avfallsförbränningsanläggning där animaliskt 
avfall förbränns om den tillförda mängden avfall 
är  
1. mer än 10 ton per dygn, eller 
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per 
kalenderår. 

29 kap 15 § 90.220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.220-1 
 

90.220-2 
 

90.220-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 

8 
 

7 
 

B Samförbränningsanläggning där icke-farligt 
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall 
är  
1. högst 3 ton per timme, eller 
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per ka-
lenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träav-
fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för-
ordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 
 
- Den tillförda mängden avfall är större än  
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton 
men högst 1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 16 § 90.221 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.221-1 
 

90.221-2 
 

90.221-3 
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B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt 
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall 
är  
1. högst 3 ton per timme, eller 
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per ka-
lenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träav-
fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för-
ordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 
 
- Den tillförda mängden avfall är större än  
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton 
men högst 1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 17 § 90.230 3 C Samförbrännings- eller avfallsförbränningsan-
läggning där icke-farligt avfall förbränns yrkes-
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mässigt, om den tillförda mängden är högst 50 
ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte anläggning som 
endast förbränner rent träavfall eller avfall som 
anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) 
om förbränning av avfall 

- 90.23001 2 U Samförbrännings- eller avfallsförbränningsan-
läggning där icke-farligt avfall förbränns om den 
tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår. 
Punken gäller inte anläggning som endast för-
bränner rent träavfall eller avfall som anges i 17 
§ 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om för-
bränning av avfall 

    Deponering 
29 kap 18 § 90.271 

 
 

 
 
 

90.271-1 
 

90.271-2 

 
 
 
 
 
 

10 
 

7 

B Uppläggning av muddermassa 
1. på ett sätt som kan förorena mark, vattenom-
råde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte 
endast är ringa, eller 
2. i större mängd än 1 000 ton. 
 
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller 
i större mängd än 2 500 ton. 
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller 
i större mängd är 1 000 ton men högst 2 500 ton. 

29 kap 19 § 90.281 3 C Deponering av icke-farliga muddermassor på 
land längs små sund, kanaler eller vattenvägar 
som massorna har muddrats från, om 
1. mängden massor är högst 1 000 ton, och 
2. föroreningsrisken endast är ringa. 

- 90.28001 1 U Uppläggning av snö från gaturenhållning. 
29 kap 21 § 90.300-i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.300-i1 
 
 

90.300-i2 
 

90.300-i3 
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B Deponering av icke-farligt avfall som inte är 
inert, om  
1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton 
men högst 100 000 ton avfall per kalenderår, 
eller 
2. mängden avfall som deponeras är mer än 25 
000 ton. 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är 
tillståndspliktig enligt 20 §. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalen-
derår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 22 § 90.310 
 
 
 
 

90.310-1 
 

90.310-2 
 

90.310-3 
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B Deponering av icke-farligt avfall. 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 
20 eller 21 §. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton 
per kalenderår. 

29 kap 24 § 90.330-i 
 
 

18 B Deponering av farligt avfall, om 
1. den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 
500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår, 
eller 
2. mängden farligt avfall som deponeras är mer 
än 25 000 ton. 
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Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är 
tillståndspliktig enligt 23 §. 

29 kap 25 § 90.340 
 
 

90.340-1 
 

90.340-2 

 
 
 

12 
 

7 

B Deponering av farligt avfall, om deponeringen 
inte är tillståndspliktig enligt 23 eller 24 §. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 
ton men högst 2 500 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton 
per kalenderår. 

29 kap 26 § 90.341 3 C Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts 
enligt 32 § förordningen (2001:512) om depone-
ring av avfall, fram till dess åtgärder inte längre 
behöver vidtas enligt 33 § samma förordning. 

 90.34101 1 U Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmäl-
ningsplikt enligt 26 §. 

    Återvinning eller bortskaffande av avfall som 
uppkommit i egen verksamhet 

29 kap 27 § 90.381 
 

6 
 

B 1. Återvinning av farligt avfall som har upp-
kommit i egen verksamhet, om mängden avfall 
är mer än 500 ton men högst 2 500 ton per ka-
lenderår, eller 
2. Bortskaffning av farligt avfall som har upp-
kommit i egen verksamhet, om mängden avfall 
är högst 2 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är 
anmälningspliktig enligt 38 §. 

29 kap 28 § 90.383 6 B Behandling av farligt avfall som har uppkommit 
i egen verksamhet, om mängden avfall är mer än 
2 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är 
anmälningspliktig enligt 67 §. 

29 kap 29 § 90.391 4 C Återvinning av farligt avfall som har uppkommit 
i egen verksamhet, om 
1. mängden avfall är högst 500 ton per kalen-
derår, och 
2. behandlingen leder till materialåtervinning 

    Biologisk behandling 
29 kap 30 § 90.161 

 
7 B Behandling av icke-farligt avfall genom biolo-

gisk behandling om avfallet inte är park- och 
trädgårdsavfall och 
1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton 
men högst 18 750 ton per kalenderår, eller 
2. om behandlingen enbart sker genom anaerob 
biologisk nedbrytning och den tillförda mängden 
avfall är mer än 500 ton men högst 25 000 ton 
per kalenderår 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen 
1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller 
2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 
kap. 2 eller 3 § 

29 kap 31 § 90.171 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.171-1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

C Behandling av icke-farligt avfall genom biolo-
gisk behandling, om  
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och 
den tillförda mängden är mer än 10 ton men 
högst 500 ton per kalenderår, eller 
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den 
tillförda mängden är mer än 50 ton men högst 
18 750 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 
kap. 2 eller 3 § 
 
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och 
trädgårdsavfall är mer än 100 ton men högst 500 
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90.171-2 

 
90.171-3 

 

 
4 
 
 

3 
 

ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och 
trädgårdsavfall är mer än 10 ton men högst 100 
ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden park- och trädgårdsav-
fall är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår. 

- 90.17001 1 U Behandling av icke-farligt avfall genom biolo-
gisk behandling, om  
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och 
den tillförda mängden är högst 10 ton per kalen-
derår, eller 
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den 
tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår. 

    Animaliskt avfall 
29 kap 32 § 90.241-i 

 
 
 
 
 

90.241-i1 
 

90.241-i2 

 
 
 
 
 

16 
 

10 

B Behandling av animaliskt avfall på annat sätt än 
genom biologisk behandling eller förbränning, 
om den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton 
per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. 
 
- behandla mer än 10 000 ton animaliskt avfall. 
 
- behandla mer än 2 500 ton men högst  
10 000 ton animaliskt avfall. 

29 kap 33 § 90.251 10 C Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall på 
annat sätt än genom biologisk behandling eller 
förbränning, om den tillförda mängden avfall är 
högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per 
kalenderår. 

    Återvinning för anläggningsändamål 
29 kap 34 § 90.131 

 
 
 
 
 

90.131-1 
 

90.131-2 
 
 

90.131-3 
 
 

90.131-4 
 
 

90.131-5 
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B Återvinning av icke-farligt avfall för anlägg-
ningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten, om förorenings-
risken inte endast är ringa. 
 
- Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en 
och samma sammanhängande plats. 
- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt 
upplagda massor på en och samma samman-
hängande plats. 
- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt 
upplagda massor på en och samma samman-
hängande plats. 
- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upp-
lagda massor på en och samma sammanhängande 
plats. 
- Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och 
samma sammanhängande plats. 

29 kap 35 § 90.141 1 C Återvinning av icke-farligt avfall för anlägg-
ningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten, om förorenings-
risken är ringa. 

    Uppgrävda massor 
29 kap 36 § 90.361 

 
8 
 

B Behandling av farligt avfall som utgörs av upp-
grävda massor, om mängden avfall är högst 
2 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 25 eller 
37 §. 

29 kap 37 § 90.370 1 C Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda 
förorenade massor från den plats där behandling-
en sker, om behandlingen pågår under högst en 
tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig 
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enligt 21, 22, 23, 24 eller 25 §. 
    Konvertering av smittförande avfall 

29 kap 38 § 90.382 1 C Konvertera smittförande avfall på ett sjukhus 
    Avvattning 

29 kap 39 § 90.375 7 C Avvattning av icke-farligt eller farligt avfall, om 
mängden avfall som behandlas är högst 2 000 ton 
per kalenderår. 

    Mekanisk bearbetning och sortering 
29 kap 40 § 90.100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.100-1 
 

90.100-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 

12 

B Återvinning av mer än 10 000 ton icke-farligt 
avfall per kalenderår genom mekanisk bearbet-
ning. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. för att genom krossning, siktning eller motsva-
rande mekanisk bearbetning återvinna avfall för 
byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 
§. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är större än  
50 000 ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är större än  
10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 

29 kap 41 § 90.110 
 
 
 
 
 
 
 

90.110-1 
 
 

90.110-2 
 

90.110-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 

7 
 

1 

C 1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall 
genom mekanisk bearbetning, om den tillförda 
mängden avfall är högst 10 000 ton per kalen-
derår, eller 
2. genom krossning, siktning eller motsvarande 
mekanisk bearbetning återvinna avfall för bygg-
nads- eller anläggningsändamål. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är större än  
5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalen-
derår. 
- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 
ton avfall per kalenderår. 
- Tillfällig krossning/återvinning för byggnads- 
eller anläggningsandamål 

29 kap 42 § 90.70 
 
 
 
 

90.70-1 
 

90.70-2 

 
 
 
 
 

11 
 

10 

B Sortering av icke-farligt avfall, om mängden 
avfall är mer än 10 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall 
för byggnads- eller anläggningsändamål. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är mer än  
75 000 ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är mer än  
10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår 

29 kap 43 § 90.80 6 C Sortering av icke-farligt avfall, om mängden 
avfall är 
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet 
ska användas för byggnads- eller anläggningsän-
damål, eller 
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår i andra fall. 

- 90.8001 1 U Sortering av icke-farligt avfall, om mängden 
avfall är högst 1 000 ton per kalenderår. 

    Elavfall 
29 kap 44 § 90.90 6 C Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat 

sätt behandla avfall som utgörs av elektriska eller 
elektroniska produkter innan ytterligare behand-
ling. 
Anmälningsplikten gäller inte behandling av 
komponenter eller utrustning som innehåller 
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isolerolja. 
    Uttjänta fordon 

29 kap 45 § 90.119 
 
 
 
 
 
 

90.119-1 
 

90.119-2 

 
 
 
 
 
 
 

14 
 

8 

B Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmäss-
igt återvinna sådana uttjänta motordrivna fordon 
som inte omfattas av bilskrotningsförordningen 
(2007:186). 
Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är 
anmälningspliktig enligt 46 § 2. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är större än  
10 000 ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 
ton per kalenderår. 

29 kap 46 § 90.120 6 C Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmäss-
igt återvinna 
1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotnings-
förordningen (2007:186), eller 
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars total-
vikt inte överstiger 3 500 kilogram, om fordonen 
återvinns av en bilskrotare som är auktoriserad 
enligt bilskrotningsförordningen. 

    Förberedelse för återanvändning 
29 kap 47 § 90.29 1 C Yrkesmässigt förbereda avfall för återanvänd-

ning.   
    Lagring som en del av att samla in avfall 

29 kap 48 § 90.30 
 
 
 
 
 
 
 

90.30-1 
 
 
 

90.30-2 
 
 
 
 
 

90.30-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 

8 

B Lagring av icke-farligt avfall som en del av att 
samla in det, om mängden avfall vid något till-
fälle är 
1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas 
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i 
andra fall. 
 
-1. mer än 300 000 ton och avfallet ska användas 
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 100 000 ton i andra fall. 
 
-1. mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton 
och avfallet ska användas för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller 
2. mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton i 
andra fall. 
 
-1. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton och 
avfallet ska användas för byggnads- eller anlägg-
ningsändamål, eller 
2. mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton i 
andra fall. 
 

29 kap 49 § 90.40 6 C Lagring av icke-farligt avfall som en del av att 
samla in det, om mängden avfall vid något till-
fälle är 
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfal-
let ska användas för byggnads- eller anlägg-
ningsändamål, eller 
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat 
icke-farligt avfall i andra fall. 

- 90.4001 2 U Lagring av icke-farligt avfall som en del av att 
samla in det, om mängden avfall vid något till-
fälle är högst 10 ton. 
 

 90.4002 2 U Återvinningsplatser för producentavfall (för-
packningar) avsedda för allmänheten 
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29 kap 50 § 90.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.50-1 
 
 

90.50-2 
 
 
 
 

90.50-3 
 
 
 
 
 

90.50-4 
 
 
 
 
 

90.50-5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 

11 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 

6 

B Lagring av farligt avfall som en del av att samla 
in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 5 ton och utgörs av olja, 
2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 
3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller 
elektroniska produkter, 
4. mer än 30 ton och utgörs av impregnerat trä, 
5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna for-
don, eller 
6. mer än 1 ton i andra fall. 
 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle är 
mer än 50 ton 
 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 
uppgår till  
6. mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt 
avfall. 
 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 
uppgår till  
1. mer än 25 ton men högst 50 ton olja, eller 
6. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt 
avfall. 
 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 
uppgår till 
1. mer än 15 ton men högst 25 ton olja, eller 
6. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt 
avfall. 
 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 
uppgår till 
1. mer än 5 ton men högst 15 ton olja,  
2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier,  
4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat 
trä, eller  
6. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt 
avfall. 
 

29 kap 51 § 90.60 3 C Lagring av farligt avfall som en del av att samla 
in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och 
utgörs av olja, 
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och 
utgörs av blybatterier, 
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av 
elektriska eller elektroniska produkter, 
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och 
utgörs av impregnerat trä, 
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna for-
don, eller 
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra 
fall. 
 

 90.6001 1 U Lagring av farligt avfall som en del av att samla 
in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. högst 200 kilogram och utgörs av olja, 
2. högst 1 500 kilogram och utgörs av blybatte-
rier, 
3. högst 1 ton och utgörs av elektriska eller 
elektroniska produkter, 
4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat 
trä, 
5. högst 200 kilogram i andra fall. 
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    Långtidslagring, djupt bergförvar och under-
jordsförvar 

29 kap 55 § 90.458 20 B Underjordsförvara icke-farligt avfall 
    Lagring i avvaktan på återvinning eller bort-

skaffande 
29 kap 56 § 90.408-i 12 B Lagring av farligt avfall i avvaktan på sådan 

behandling som kräver tillstånd enligt 5, 6, 7, 8 
eller 67 §, om mängden avfall vid något tillfälle 
är mer än 50 ton. 

    Fartygsåtervinning 
29 kap 61 § 90.485 27 B Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, 

om mängden koldioxid som är planerad att lagras 
är högst 100 000 ton 

29 kap 62 § 90.500-i 27 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk 
lagring av koldioxid från industriutsläppsverk-
samheter som beskrivs i 1 kap 2 § industriut-
släppsförordningen (2013:250) 

29 kap 63 § 90.510 27 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk 
lagring av koldioxid från anläggningar som inte 
är tillståndspliktiga enligt 62 § 

29 kap 64 § 90.520 6 C Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämp-
lig för geologisk lagring av koldioxid 

    Andra verksamheter med återvinning eller 
bortskaffande 

29 kap 65 § 90.406-i 
 

14 B Återvinna eller både återvinna och bortskaffa 
icke-farligt avfall, om den tillförda mängden 
avfall är mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 
750 ton per kalenderår och verksamheten avser 
1. biologisk behandling, 
2. behandling innan förbränning eller samför-
bränning 
3. behandling i anläggning för fragmentering av 
metallavfall, eller 
4. behandling av slagg eller aska. 
Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk 
nedbrytning gäller tillståndsplikten endast om 
den tillförda mängden avfall är mer än 100 ton 
per dygn eller mer än 25 000 ton per kalenderår. 

29 kap 66 § 90.405-i 
 

12 B Bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 50 ton per dygn eller 
mer än 12 500 ton per kalenderår och verksam-
heten avser 
1. biologisk behandling, 
2. fysikalisk-kemisk behandling, 
3. behandling innan förbränning eller samför-
bränning 
4. behandling i anläggning för fragmentering av 
metallavfall, eller 
5. behandling av slagg eller aska. 

29 kap 69 § 90.420 
 
 
 
 
 
 

90.420-1 
 
 

90.420-2 
 

90.420-3 
 

90.420-4 

 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 

14 
 

10 
 

8 

B Behandling av icke-farligt avfall, om den till-
förda mängden avfall är mer än 500 ton men 
högst 100 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse 
i detta kapitel. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalen-
derår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 
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90.420-5 

 

 
7 

ton men högst 2 500 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton 
men högst 1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 70 § 90.430 3 C Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, 
om den tillförda mängden avfall är högst 500 ton 
per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen 
är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt någon 
annan bestämmelse i detta kapitel. 

29 kap 72 § 90.450 
 
 
 
 
 
 

90.450-1 
 
 

90.450-2 
 
 

90.450-3 
 

 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 

12 
 
 

8 
 

B Yrkesmässig behandling av farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse 
i detta kapitel. 
 
- den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 
ton men högst 2 500 ton per kalenderår 
 
- den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton 
men högst 1 000 ton per kalenderår 
 
- den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per 
kalenderår 

    SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR 

30 kap 1 § 92.10 7 B Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen 
(kaliber större än 20 millimeter) eller för spräng-
ningar av ammunition, minor eller andra spräng-
laddningar. 

30 kap 2 §  92.20 
 
 
 
 

92.20-1 
92.20-2 

 
92.20-3 

 
 
 
 
 

5 
4 
 

2 

C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för 
skjutning utomhus med skarp ammunition till 
finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 milli-
meter) för mer än 5 000 skott per kalenderår. 
 
- Mer än 100 000 skott per kalenderår. 
- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott 
per kalenderår. 
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per 
kalenderår. 

- 92.2001 1 U Skjutbana som är stadigvarande inrättad för 
skjutning utomhus med skarp ammunition till 
finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) 
för högst 5 000 skott per kalenderår. 

30 kap 3§ 92.30 4 C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för 
motorfordon. 

- 92.10001 6 U Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål. 
- 92.10002 4 U Golfbana med sammanlagt högst 18 hål. 
- 92.10003 2 U Golfbana med sammanlagt högst 9 hål. 
    TEXTILTVÄTTERIER 

31 kap 1 § 93.10 5 C Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till 
ett avloppsreningsverk som 
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2 §, eller 
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt  
19 kap. 4 §. 

- 93.1001 4 U Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn 
om utsläpp av vatten från verksamheten leds till 
ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt 
enligt 90.10. 

- 93.1002 1 U Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn. 
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    BEGRAVNINGSVERKSAMHET 
32 kap 1 § 93.20 7 B Krematorium. 

    ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAM-
HETER 

    Lackering m.m. 
- 100.1001 6 U Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller 

mer än 10 ton pulver per kalenderår. 
- 100.1002 3 U Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg 

eller lack eller minst 2 men högst 10 ton pulver 
per kalenderår. 

    Hantering av brom- eller fluorkarboner 
- 101.1001 6 U Omtappning av mer än 1 ton fullständigt haloge-

nerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 
- 101.1002 3 U Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton 

fullständigt halogenerade brom- eller klor-
fluorkarboner per år. 

- 101.1003 1 U Omtappning av högst 100 kg fullständigt haloge-
nerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 

- 101.1004 7 U Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halo-
generade brom- eller klorfluorkarboner per år. 

- 101.1005 3 U Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton 
ofullständigt halogenerade brom- eller klor-
fluorkarboner per år. 

- 101.1006 1 U Omtappning av högst 1 ton ofullständigt haloge-
nerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 
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Taxebilaga 3 
Avgiftsklasser för hälsoskyddsverksamhet 

Klassnings-
kod 

Av-
gifts-
klass Prövningsnivå Beskrivning 

 
Utbildningsverksamhet och liknande 

200.10-2 3 C Gymnasieskola 

200.10-4 4 C Internationell skola (Riksinternatskola, folkhögskola) 

200.10-5 3 C Grundskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående 
skola 

200.10-6 3 C Förskola och öppen förskola (familjedaghem) 

200.10-7 1 C Förskoleklass 

   Samlingslokaler och liknande 
200.20-1 1 U Samlingslokaler, universitet och högskolor 

200.20-2 2 C Fritidshem och öppen fritidsverksamhet 

   Skönhetsvård och liknande 
200.30-1 2 U 

Anmälningsplikt enligt 
strålskyddslagen Solarium 

200.30-2 1 U Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr. 

200.30-3 1 U Frisersalong 

   Vård och hälsa 
200.40-1 3 U Boende i vård och omsorg och lokaler för daglig verksam-

het, HVB-hem (Hem för vård eller boende) och liknande  

200.40-2 3 C Fotvård 

200.40-3 3 C Tatuering, akupunktur, piercing 

200.40-4 2 U Massage, kroppsvård, kiropraktik, naprapati, sjukgymnas-
tik, zonterapi etc. 

200.40-5 1 U Övriga alternativa behandlingar, vårdcentraler och tandlä-
kare  

   Idrott och liknande 
200.50-1 2 U Idrottsanläggning gym eller motsvarande. 

200.50-2 3 C Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som 
annars används av många människor 

200.50-3 3 U Strandbad 
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   Boende 
200.60-5 3 U Hotell 

200.60-6 3 U Camping/stuganläggning 

200.60-8 3 U Pensionat, flyktingförläggning och liknande 

   Förvaring av djur 
200.70-1 1 U Lokaler för förvaring av djur 

 



1 

 

Taxebilaga 4 
Inplacering i riskkolumn och årlig tillsynstid 
 
Årlig tillsynstid 
Verksamheten inplaceras först i en avgiftsklass enligt taxebilaga 2 och 3. Verk-
samheten inplaceras därefter i en riskkolumn med tillämpning av en riskbedöm-
ning enligt denna taxebilaga. Den årliga tillsynstiden för varje avgiftsklass och 
riskkolumn framgår riskbedömningstabellen. En erfarenhetsbedömning sker 
fortlöpande i samband med den ordinarie tillsynen för att fastställa ev. tillkom-
mande tillsynsavgifter eller förflyttningar i riskkolumnerna.  
 
Riskbedömning 
Den huvudsakliga verksamheten och eventuella övriga verksamheter placeras 
inledningsvis i riskkolumn 0 i sin avgiftsklass. Riskbedömningen görs endast för 
den huvudsakliga verksamheten. Varje fråga i riskbedömningen genererar ett 
antal poäng. Det finns 6 riskkolumner, men den maximala poängsumma som en 
verksamhet erhåller kan bli högre. Om en verksamhet skulle få fler än 6 poäng, 
placeras den i kolumn 6. Summan av poängen ligger till grund för inplacering i 
rätt riskkolumn inom den aktuella avgiftsklassen enligt riskbedömningstabellen. 
Verksamheten placeras in i rätt kolumn genom att det antal poäng som verk-
samheten erhåller i riskbedömningen motsvarar antalet kolumnsteg åt höger i 
tabellen med utgångspunkt från kolumn 0. För ett företag som omfattas av två 
eller flera miljöfarliga verksamheter (klassningskoder) tas full avgift ut för hu-
vudverksamheten. För övriga verksamheter reduceras avgiften med den pro-
centsats som anges i kommunalförbundets taxa. För hälsoskyddsverksamheter 
sker reducering på så sätt att det bara är huvudverksamheten som riskbedöms, 
men den tillförs extrapoäng för ev. övriga verksamheter som förekommer inom 
företaget. 
 
Erfarenhetsbedömning 
Erfarenhetsbedömning görs på verksamheter med årlig tillsynsavgift och de som 
har premierats från årlig tillsynsavgift till timavgift. Erfarenhetsbedömningen 
ger underlag för ställningstagande till ev. tillkommande avgifter utöver den fasta 
årliga avgiften för tillsynen. Den ger även underlag för en eventuell premierad 
kolumnförflyttning åt vänster i tabellen. För att en sådan kolumnförflyttning ska 
kunna ske även för verksamheter som i riskbedömningen placerats i kolumn 0, 
har två extra kolumner skapats – A och B – som används enbart för detta ända-
mål. En erfarenhetsbedömning kan tidigast göras efter första tillsynsbesöket och 
sker alltså i de flesta fall inte i samband med riskbedömningen. Uppgifterna i 
erfarenhetsbedömningen uppdateras efter varje genomfört tillsynsbesök, då man 
vunnit ny erfarenhet av verksamheten. 
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Riskbedömningstabell 
 

 Avgifts- Riskkolumner 

klass A B 0 1 2 3 4 5 6 

1 T T T T 2 3 4 5 6 

2 T T 2 3 4 5 6 7 8 

3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 

6 7 8 9 10 12 13 14 16 18 

7 9 10 12 14 15 16 17 20 25 

8 12 13 16 18 20 21 23 26 30 

9 15 17 20 23 25 26 29 33 40 

10 18 20 24 27 30 32 35 39 45 

11 21 23 28 32 35 37 40 46 55 

12 24 26 32 36 40 42 46 52 60 

13 27 30 36 41 45 47 52 59 70 

14 30 33 40 45 50 53 58 65 75 

15 33 36 44 50 55 58 63 72 85 

16 36 40 48 54 60 63 69 78 90 

17 39 43 52 59 65 69 75 85 100 

18 42 46 56 63 70 74 81 91 105 

19 45 50 60 68 75 79 86 98 115 

20 48 53 64 72 80 84 92 104 120 

21 51 56 68 77 85 90 98 111 130 

22 54 59 72 81 90 95 104 117 135 

23 57 63 76 86 95 100 109 124 145 

24 60 66 80 90 100 106 115 130 150 

25 66 73 88 99 110 116 127 143 165 

26 72 79 96 108 120 127 138 156 180 

27 78 86 104 117 130 137 150 169 195 
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 Avgifts- Riskkolumner 

klass A B 0 1 2 3 4 5 6 

28 84 92 112 126 140 148 161 182 210 

29 96 106 128 144 160 169 184 208 240 

30 108 119 144 162 180 190 207 234 270 

31 120 132 160 180 200 211 230 260 300 

32 135 149 180 203 225 237 259 293 340 

33 150 165 200 225 250 264 288 325 375 

 

T= Timavgift 

Kolumnerna A och B =se förklaring taxebilaga 4 

 

 

Riskbedömning 

Följande faktorer, bedömningsgrunder och riskpoäng används: 

Faktor och bedömningsgrund Poäng 
1. Markförhållanden, lokalisering m.m.  

a) Verksamhet som kan bidra med störningar och ligger nära bostäder, 
skola, förskola, sjukhus, vårdlokaler eller inom vattenskyddsområde 

1 

b) Påverkar miljökvalitetsnorm till vatten 1 

2. Kemiska produkter  

Särskilt farliga kemikalier, utfasningsämnen eller prioriterade risk-
minskningsämnen 

1 

3. Tilläggspoäng  

a) Använder ej förnybar energi 1 

b) Särskilt transportintensiv verksamhet (>50 transportrörelser till och 
från anläggningen per dygn av egna eller andras fordon för verksam-
hetens behov) 

1 

d) Ytterligare delar i en hälsoskyddsverksamhet som  
     medför ökade risker eller ökat tillsynsbehov 

1-6 
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Tabell över de ytterligare delar i en hälsoskyddsverksamhet som medför ökade 
risker eller ökat tillsynsbehov utöver övriga bedömningsfaktorer 

Verksamhetsdel eller liknande Kriterier Poäng 

Skolor, förskolor, undervisningslokaler Fler än 400 elever 1 

Skolor, förskolor, undervisningslokaler Kemi- och/eller fysiksal 1 

Skolor, förskolor, undervisningslokaler Slöjdsal 1 

Skolor, förskolor, undervisningslokaler Gymnastiksal 1 

Skolor, förskolor, undervisningslokaler Kvällsuthyrning 1 

Alla typer av verksamheter Extra lokal som utgör del av verksamheten 1 

Skolor, förskolor, undervisningslokaler Sal för yrkesinriktad utbildning (t ex verk-
stad) 

1 

Alla typer av verksamheter Bassäng, bubbelpool, floating, spa eller lik-
nande i annan verksamhet än badverksamhet 

1 

Badvatten Bad med högtempererad bassäng, t ex för 
babysim 

1 

Badvatten Bad med äventyrskaraktär 1 

Alla typer av verksamheter Användning av torrtoalett 1 

Skolor, förskolor, undervisningslokaler Förskola eller fritids med fler än 5 avdelning-
ar 

1 

Skolor, förskolor, undervisningslokaler Fritids i skol- eller förskolelokaler 1 

Tillfälligt boende Fler än 50 campingenheter eller stugor 1 

Tillfälligt boende Hotell etc. fler än 50 bäddar 1 

Idrottsanläggning Idrottsanläggning fler än 4 omklädningsrum 
med dusch 

1 

Alla typer av verksamheter Hög musik, över 85 dB(A) 1 

Samlingslokaler Samlingslokal för fler än 200 personer 1 

Solarium Fler än 5 solariebäddar 1 

Solarium Obemannat 1 

Badvatten Strandbad som är EU-bad 1 

Badvatten Närhet till utsläpp av dagvatten eller av-
loppsvatten 

1 

Vårdboende Fler än 5 avdelningar 1 

Yrkesmässig hygienisk verksamhet Mer än 4 utövare av hygienisk verksamhet 1 

 

Verksamhetsdel eller liknande Kriterier Poäng 
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Alla typer av verksamheter Verksamhet som bedrivs i bostad eller ut-
nyttjar vatten, WC etc. i bostad  

1 

Yrkesmässig hygienisk verksamhet Nagelvård, nagelskulptering och liknande 1 

Yrkesmässig hygienisk verksamhet Injicering av receptfria preparat 1 

Yrkesmässig hygienisk verksamhet Diatermi 1 

Alla typer av verksamheter Försäljning av hygieniska och kosmetiska 
produkter 

1 

Alla typer av verksamheter Användning av kemikalier som kan tas upp 
genom inandning eller hudkontakt och som 
är skadliga för människors hälsa 

1 

Yrkesmässig hygienisk verksamhet Återanvändning av stickande och skärande 
verktyg 

1 

Alla typer av verksamheter 

 

Verksamhet som ingår i den huvudsakliga 
verksamheten men har en annan klassnings-
kod 

1 per del 

 
Checklista för erfarenhetsbedömning – miljöfarlig verksamhet 
Följande faktorer, bedömningsgrunder används vid erfarenhetsbedömning: 

Efter varje ordinarie tillsynsbesök görs en erfarenhetsbedömning med ledning av följande 
frågor. 

Frågor med alternativa svar – miljöfarlig verksamhet Poäng 

1. Har verksamheten rutiner för egenkontroll?  

a) Rutiner för egenkontroll finns och följs 0 

b) Rutiner för egenkontroll finns och följs, men anmärkningar på  
    verksamheten som kan härledas till brister i egenkontrollen 
     finns 

1 

c) Rutiner för egenkontroll finns, men används inte eller endast i  
    obetydlig omfattning 

2 

d) Rutiner för egenkontroll saknas 3 

2. Erfarenheter sedan senaste tillsynsbesöket  

a) Ändamålsenliga åtgärder har vidtagits mot tidigare avvikelser 0 

b) Ändamålsenliga åtgärder har inte vidtagits mot samtliga tidigare 
    avvikelser 

2 

c) Ändamålsenliga åtgärder har inte vidtagits mot några tidigare  
    avvikelser 

 

3 

Frågor med alternativa svar – miljöfarlig verksamhet Poäng 
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3. Värdering av aktuell inspektion  

a) Inga brister upptäcks vid inspektionen 0 

b) Brister upptäcks, men endast smärre, ej allvarliga brister men som kan kräva extra 
tillsynstid  

1 

c) Brister upptäcks, måttliga som kan kräva extra tillsynstid 2 

d) En eller flera allvarliga brister som upptäcks vid inspektionen  
    av sådan art att de kräver extra tillsyn vid miljöfarliga  
    verksamheter  

7 

 
Erfarenhetsbedömningens påverkan på tillsynstid och avgift  
Utifrån ovanstående bedömning 
 

Poäng Resultat – miljöfarlig verksamhet 

1 Ingen omedelbar påverkan på tillsynstid eller avgift. 

2  Verksamhetsutövaren får en varning i inspektionsrapporten om att extra tillsynstid 
kan påföras om bristerna inte har åtgärdats inom meddelad tid. Timavgift påförs för 
den extra tillsynstiden det tar. 

3 Avgift för två timmars extra tillsynstid faktureras omedelbart. 

4 Avgift för fyra timmars extra tillsynstid faktureras omedelbart. 

5 Avgift för åtta timmars extra tillsynstid faktureras omedelbart. 

6 Avgift för tolv timmars extra tillsynstid faktureras omedelbart. 

Minst 7 Timavgift påförs för den extra tillsynstiden det tar 

Premiering 

 0 

Om ett företag med årlig tillsynstid på 4 timmar eller mer uppnått  
0 poäng vid två på varandra följande ordinarie tillsynsbesök flyttas företaget ett ko-
lumnsteg åt vänster. Fyra på varandra följande ordinarie tillsynsbesök 0 poäng ger 
ytterligare en kolumnstegsförflyttning åt vänster. 

Om ett företag med årlig tillsynstid på 3 timmar eller mindre uppnått 0 poäng vid 
första ordinarie tillsynsbesök flyttas företaget ett kolumnsteg åt vänster. Två på 
varandra följande ordinarie tillsynsbesök med 0 poäng ger ytterligare en kolumn-
stegsförflyttning åt vänster. 

Företaget förlorar dock ett ”premierat” kolumnsteg så snart som det vid någon av de 
påföljande inspektionerna erhåller 2 – 6 poäng. 
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Checklista för erfarenhetsbedömning – hälsoskyddsverksamhet 
Följande faktorer, bedömningsgrunder används vid erfarenhetsbedömning: 
 
Efter varje ordinarie tillsynsbesök görs en erfarenhetsbedömning med ledning av följande 
frågor. 

Frågor med alternativa svar – hälsoskyddsverksamhet Poäng 

1. Bedömning av verksamhetens egenkontrollrutiner  

a) Inga brister noterades i egenkontrollrutinerna 0 

b) Rutinerna för egenkontroll behöver förbättras 1 

c) Dokumentation av egenkontrollrutiner behöver kompletteras 1 

d) Dokumenterade rutiner för egenkontroll saknas trots krav enligt  
    förordning (1998:901) 

2 

2. Bedömning av åtgärder sedan senaste tillsynsbesöket  

a) Ändamålsenliga åtgärder har vidtagits mot tidigare avvikelser,   
    alt. Tidigare avvikelser har ej noterats. 

0 

b) Ändamålsenliga åtgärder har inte vidtagits mot samtliga tidigare 
    avvikelser 

1 

c) Ändamålsenliga åtgärder har inte vidtagits mot några tidigare  
    avvikelser 

2 

3. Bedömning i övrigt från aktuell inspektion   

a) Inga brister upptäcks vid inspektionen 0 

b) Mindre brister noterades, vilka vanligen inte kräver extra tillsynstid.  1 

c) Större brister noterades som kan kräva extra tillsynstid    2 
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Erfarenhetsbedömningens påverkan på tillsynstid och avgift 
Utifrån ovanstående bedömning 
 

Poäng Resultat – hälsoskyddsverksamhet 

1 Ingen omedelbar påverkan på tillsynstid eller avgift. 

2  Ingen omedelbar påverkan på tillsynstid eller avgift. 

3 Verksamhetsutövaren får en varning i inspektionsrapporten om att extra tillsynstid 
kan påföras om bristerna inte har åtgärdats inom meddelad tid. Timavgift påförs för 
den extra tillsynstiden det tar. 

4 Avgift för tre timmars extra tillsynstid faktureras omedelbart. 

5 Avgift för fyra timmars extra tillsynstid faktureras omedelbart. 

6 Avgift för sex timmars extra tillsynstid faktureras omedelbart. 

Premiering 

 0 

Om ett företags huvudsakliga verksamhet med årlig tillsynstid på 4 timmar eller mer 
uppnått 0 poäng vid två på varandra följande ordinarie tillsynsbesök flyttas företaget 
ett kolumnsteg åt vänster. Fyra på varandra följande ordinarie tillsynsbesök 0 poäng 
ger ytterligare en kolumnstegsförflyttning åt vänster. 

Om ett företags huvudsakliga verksamhet med årlig tillsynstid på 3 timmar eller 
mindre uppnått 0 poäng vid första ordinarie tillsynsbesök flyttas företaget ett ko-
lumnsteg åt vänster. Två på varandra följande ordinarie tillsynsbesök med 0 poäng 
ger ytterligare en kolumnstegsförflyttning åt vänster. 

Företaget förlorar dock ett ”premierat” kolumnsteg så snart som det vid någon av de 
påföljande inspektionerna erhåller 2 – 6 poäng. 
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Beslut 

1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för verksam 

het enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel att gälla från 

och med 1 januari 2021. 

2 Taxan överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande. 

Handlingar som ingår i beslutet 

• Taxa för verksamhet enligt lag om handel med vissa receptfria läkeme 

del den 13 september 2020 

• Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 13 september 2020 

Sammanfattning 

I taxan har tillägg gjorts med avgift för handläggning av delgivning. 

Timavgiften för receptfria läkemedel jämförs med timavgiften inom miljö 

balkens område då den taxan är knuten till övriga taxor inom miljö- och 

hälsoskydd. Enligt den utredning och beräkning som förbundskontoret 

gjort föreslås en höjning av timavgiften från 980 kronor till 1 060 kronor. 

Skickas till 

Förbundsmedlemmarna + handling 

Akten 

Sekreterarens sig n. Utdragsbestyrkande 
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Datum Beteckning 

2020-09-13 Dnr 60/2019-041 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

F örbundsdirektionen 

Förslag till Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 
för verksamhet enligt lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel 

Förslag till beslut 

1. Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för verksam 

het enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel att gälla från 

och med 1 januari 2021. 

2. Taxan överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande. 

Sammanfattning 

Enligt förbundsordningen ska förslag på förändrade taxor lämnas till 

medlemskommunerna senast 30 september. 

Förbundskontoret har upprättat ett förslag till reviderad taxa för verk 

samhet enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel. 

Inför 2021 har genomlysning och beräkning av handläggningskostnad 

(timavgift) för miljöbalkstaxan gjorts där det föreslås en höjning av ti 

mavgiften. Höjningen krävs för att bibehålla täckningen av kostnaderna 

för nuvarande debiterbara tillsynsverksamhet. Höjningen av miljöbalks 

taxan får även en indirekt effekt på miljö- och hälsoskyddsenhetens övriga 

taxor eftersom timtaxan för samtliga tillsynsområden är knuten till den 

nivå som gäller enligt miljöbalkstaxan. Samma höjning från 980 kronor till 

1 060 kronor föreslås gälla för taxa för verksamhet enlig lag om handel 

med vissa receptfria läkemedel. 

Förändringarna är gulmarkerade och har angetts med kursiv text. Text 

som ska tas bort har strukits över. 

Beslutsunderlag 

• Förslag till taxa för verksamhet enligt lag om handel med vissa re 

ceptfria läkemedel den 13 september 2020. 

Postadress 

Box 19 
732 21 Arboga 

Besöksadress 

Gunnarsrovägen 2 
Telefon 

0589-67 02 00 
0227-67 02 00 

Internet Bankgiro 

www.arboga.se 703-3707 
www.kungsor.se 
miljo.bygg@vmmf.se 

Org.nr 

222000-2881 
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Bedömning 

Nedan följer en kort redogörelse för förändringar i taxa för verksamhet 

enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Timavgiften för re 

ceptfria läkemedel jämförs med timavgiften inom miljöbalkens område då 

den taxan är knuten till övriga taxor inom miljö- och hälsoskydd. 

Tim avgift 

Timavgiften syftar till att ge kostnadstäckning för de delar av tillsynen 

som kan vara avgiftsgrundande. Som mest kan 70 % av tillsynen avgiftsfi 

nansieras (gäller miljöbalken). Resterande del är skattefinansierad då all 

tillsyn inte får debiteras, exempelvis rådgivning, obefogade klagomål och 

överprövningar och yttranden. 

Förbundsdirektionen har sedan det bildades 2011 haft ekonomiskt mål 

kring självfinansieringsgraden. Sedan 2017 har målet varit att verksamhet 

en ska vara 44 % självfinansierad. Ett mål som har nåtts och självfinansie 

ringsgraden har varit mellan 44-47 % (hela verksamheten miljö- och bygg). 

Självfinansieringsgraden enligt budget 2020 för alkohollagen, receptfria 

läkemedel och tobak är 58 % . 

2 (3) 

Senast en genomlysning och beräkning av timavgiften gjordes var 2011. 

Inför 2021 har genomlysning av timavgiften gjorts för att se om nuvarande 

timavgift täcker kostnaderna för tillsynen. Den mall som SKR har tagit 

fram som stöd för kommunernas beräkning av handläggningskostnad har 

använts. 

Enligt den utredning och beräkning som förbundskontoret gjort föreslås 

en höjning av timavgiften från 980 kronor till 1 060 kronor. 

Jämförelse timavgift 

Någon jämförelse av timavgift för receptfria läkemedel har inte gjorts utan 

jämförelse görs med timavgift för miljöbalkstillsyn. I enkätundersökning 

som SKR gjort vad gäller handläggningskostnad per timme redovisas att 

den genomsnittliga handläggningskostnaden för miljötillsyn i januari 2019 

var 984 kronor. En jämförelse i länet visar att den genomsnittliga hand 

läggningskostnad 2020 ligger på 980 kronor (890-1 096 kronor). 
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Taxa för verksamhet enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel 

I taxan har tillägg gjorts med avgift för handläggning av delgivning. 

Sammanfattande bedömning 

Enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel får avgift tas ut för 

tillsyn. En undersökning om nuvarande timavgift täcker kostnaderna för 

tillsyn enligt miljöbalken har gjorts. Timavgiften för receptfria läkemedel 

bör ligga i samma nivå som miljöbalkstaxan. Enligt den nya beräkningen 

och med stöd av självkostnadsprincipen bedöms det rimligt att höja ti 

mavgiften från 980 kronor till 1 060 kronor. 

Den föreslagna höjningen beror främst på de senaste årens ökade kostna 

der. Cirka 80 % av kostnaderna utgörs av personalkostnader och trots de 

generella satsningar som har gjorts ligger tillsynspersonalens löner under 

median i länet. Löpande kostnader för IT får en allt större betydelse, dels 

krav på upphandling av nya datasystem, utveckling av e-tjänster och kraf 

tigt ökade kostnader för IT, telefoni, lönehantering och upphandling. 

För samtliga verksamheter pågår kontinuerligt arbete med att utveckla 

arbetssätten i tillsynen, bland annat med syfte att hålla nere kostnaderna 

för företagen. 

Höjningen bedöms nödvändig för att få täckning av kostnaderna för nu 

varande debiterbara tillsynsverksamhet och för att fortsatt klara av att 

upprätthålla en effektiv och rättssäker tillsyn inom verksamheten handel 

med vissa receptfria läkemedel. 

3 (3) 
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1 Taxa för verksamhet enligt lag om handel med vissa 
receptfria läkemedel 

1.1 Inledande bestämmelser 
Avgift enligt denna taxa erläggs för Västra Mälardalens 
Myndighetsförbunds (nedan kallat förbundet) verksamhet enligt lag om 
handel med vissa receptfria läkemedel. 

Förbundet får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna 
taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats som 
anges i den ekonomiska flerårsplanen för det innevarande kalenderåret. 
Procentsatsen motsvarar ett genomsnitt av personalkostnadsökningar och 
konsumentprisindex. Utgångspunkt för indexuppräkningen är januari 
månad 2020. 

1.2 Avgiftsskyldig 
Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt 
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 

1.3 Timavgift 
Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan (timavgiften) 1 060 kronor 
per timme kontrolltid. För inspektioner, mätningar och andra kontroller 
som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, 
julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och 
helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
 
1.4 Avgift för kontroll i övrigt 
För förbundets kontroll i övrigt tas avgift ut enligt följande 

Årsavgift 2 x h 

Kontrollbesök och andra kontrollinsatser med 
anledning av att verksamhetsutövaren bryter 
mot villkor, eller inte åtlyder förelägganden eller 
förbud eller som föranleds av extraordinära 
händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften. 

timavgift 

Årsavgiften betalas i förskott och avser kalenderår.  Timavgift debiteras i 
efterhand efter utfört kontrollbesök. 

För handläggning och expediering med delgivningsman debiteras  
fast avgift:                   1 x h  
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1.5 Nedsättning av avgift 
Om samma verksamhet är avgiftsskyldig till förbundet för kontroll av 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, vissa receptfria läkemedel 
och/eller folköl tas hel avgift ut enligt en av taxorna. Avgiften enligt de 
övriga taxorna sätts då ned till hälften. 

Om det finns särskilda skäl får förbundet med hänsyn till verksamhetens 
omfattning, kontrollbehovet och övriga omständigheter sätta ned eller 
efterskänka avgiften. 

1.6 Avgiftens erläggande 
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till förbundet. Betalning ska 
ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

1.7 Verkställighetsfrågor 
Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut om avgift kan överklagas 
till Länsstyrelsen. 
 
 
 
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021. 
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Taxa för tillsyn över sprängämnesprekursorer exklusive 
tillståndsprövning 

Beslut 

1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för tillsyn en 

ligt lagen om sprängämnesprekursorer att börja gälla från och med 1 

januari 2021. 

2 Taxan överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande. 

Handlingar som ingår i beslutet 

• Taxa för tillsyn över sprängämnesprekursorer exklusive tillståndspröv 

ning den 13 september 2020 

• Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 13 september 2020 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har ansvar för tillsyn enligt lagen 

om sprängämnesprekursorer. Avgift får tas ut för tillsyn varför en ny taxa 

behöver antas. 

Timavgiften i taxan jämförs med timavgiften inom miljöbalkens område 

då den taxan är knuten till övriga taxor inom miljö- och hälsoskydd. 

Samma timavgift som för miljöbalken, 1 060 kronor, föreslås gälla för 
taxan om sprängämnesprekursorer. 

Skickas till 

Förbundsmedlemmarna + handling 

Akten 

J~~ssign 
Sekreterarens sign. Utdrags bestyrkande 
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Datum Beteckning 

2020-09-13 Dnr 41/2020-041 

F örbundsdirektionen 

Förslag till Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 
för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer 

Förslag till beslut 

1. Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för tillsyn 

enligt lagen om sprängämnesprekursorer att börja gälla från och med 1 

januari 2021. 

2. Taxan överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande. 

Sammanfattning 

Enligt förbundsordningen ska förslag på förändrade taxor lämnas till 

medlemskommunerna senast 30 september. 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) har upprättat ett förslag 

till ny taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer. 

Beslutsunderlag 

• Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer 

den 13 september 2020. 

Bedömning 

Förbundsordningen har nyligen reviderats och VMMF har fått ansvar för 

tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer. Avgift får tas ut för till 

syn varför en ny taxa behöver antas. Timavgiften för tillsyn enligt lagen 

om sprängämnesprekursorer jämförs med timavgiften inom miljöbalkens 

område då den taxan är knuten till övriga taxor inom miljö- och hälso 

skydd. Samma timavgift som för miljöbalken, 1 060 kronor, föreslås gälla 
för taxan om sprängämnesprekursorer. 
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1 Taxa för tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer  

1.1 Inledande bestämmelser 
Avgifter enligt denna taxa erläggs för Västra Mälardalens 
Myndighetsförbunds (nedan kallat förbundet) tillsyn enligt lagen 
(2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring 
och användning av sprängämnesprekursorer. 

Förbundet får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna 
taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats som 
anges i den ekonomiska flerårsplanen för det innevarande kalenderåret. 
Procentsatsen motsvarar ett genomsnitt av personalkostnadsökningar och 
konsumentprisindex. Utgångspunkt för indexuppräkningen är januari 
månad 2020. 

1.2 Avgiftsskyldig 
Avgiftsskyldiga är ekonomiska aktörer enligt förordningen EU/98/2013 
som tillhandahåller sprängämnesprekursorer till enskilda. 
 
1.3 Timavgift 
Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan (timavgiften) 1060 kronor 
per timme kontrolltid. För inspektioner, mätningar och andra kontroller 
som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, 
julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och 
helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
 

1.4 Avgift för tillsyn 
Avgift tas ut som timavgift och debiteras i 
efterhand. I de fall timavgift tas ut i förhållande 
till faktiskt nedlagd handläggningstid avses 
med handläggningstid den sammanlagda tid 
som varje tjänsteman vid förbundet har använt 
för inläsning av ärendet, kontakter med parter, 
samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner och kontroller i övrigt, beredning i 
övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.  
Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd 
handläggningstid. Om den sammanlagda 
handläggningstiden understiger en halv timme 
per år tas ingen avgift ut. 

 

timavgift 

 

 



 
 

6 
 

1.5 Avgift för tillsyn i övrigt 
För handläggning av ärenden där expediering med delgivningsman krävs 
debiteras fast avgift: 

1. Handläggning av expediering med delgivningsman               1 x h 
 

1.6 Nedsättning av avgift 
Om det finns särskilda skäl, får förbundet med hänsyn till verksamhetens 
omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter sätta ned eller 
efterskänka avgiften. 
 
1.7 Avgiftens erläggande m.m 
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till förbundet. Betalning ska 
ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 
 
1.8 Verkställighetsfrågor m.m 
Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut om avgift kan överklagas 
till Länsstyrelsen. 
 
 
 
 
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021. 
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§ 75 Dnr 61/2019-041 

Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen 

Beslut 

1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för verksam 

het enligt strålskyddslagen att gälla från och med 1 januari 2021. 

2 Taxan överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande. 

Handlingar som ingår i beslutet 

• Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen den 13 september 2020 

• Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 13 september 2020 

Sammanfattning 

I taxan har tillägg gjorts med avgift för handläggning av delgivning 

Timavgiften för strålskyddslagen jämförs med timavgiften inom miljöbal 

kens område då den taxan är knuten till övriga taxor inom miljö- och häl 

soskydd. Enligt den utredning och beräkning som förbundskontoret gjort 

föreslås en höjning av timavgiften från 980 kronor till 1 060 kronor. 

Skickas till 

Förbundsmedlemmarna + handling 
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Datum Beteckning 

2020-09-13 Dnr 61/2019-041 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

Förbundsdirektionen 

Förslag till Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 
för verksamhet enligt strålskyddslagen 

Förslag till beslut 

1. Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för verksam- 

het enligt strålskyddslagen att gälla från och med 1 januari 2021. 

2. Taxan överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande. 

Sammanfattning 

Enligt förbundsordningen ska förslag på förändrade taxor lämnas till 

medlemskommunerna senast 30 september. 

Förbundskontoret har upprättat ett förslag till reviderad taxa för verk 

samhet enligt strålskyddslagen. 

Inför 2021 har genomlysning och beräkning av handläggningskostnad 

(timavgift) för miljöbalkstaxan gjorts där det föreslås en höjning av ti 

mavgiften. Höjningen krävs för att bibehålla täckningen av kostnaderna 

för nuvarande debiterbara tillsynsverksamhet. Höjningen av miljöbalks 

taxan får även en indirekt effekt på miljö- och hälsoskyddsenhetens övriga 

taxor eftersom timtaxan för samtliga tillsynsområden är knuten till den 

nivå som gäller enligt miljöbalkstaxan. Samma höjning från 980 kronor till 

1 060 kronor föreslås gälla för taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen 

(solarietillsyn). 

Förändringarna är gulmarkerade och har angetts med kursiv text. Text 

som ska tas bort har strukits över. 

Besluts underlag 

• Förslag till taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen den 13 sep 

tember 2020. 

Postadress 

Box 19 
732 21 Arboga 

Besöksadress 

Gunnarsrovägen 2 
Telefon 

0589-67 02 00 
0227-67 02 00 

Internet Bankgiro 

www.arboga.se 703-3707 
www.kungsor.se 
miljo.bygg@vmmf.se 

Org.nr 

222000-2881 
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Bedömning 

Nedan följer en kort redogörelse för förändringar i taxa för verksamhet 

enligt strålskyddslagen. Timavgiften för strålskyddslagen jämförs med 

timavgiften inom miljöbalkens område då den taxan är knuten till övriga 

taxor inom miljö- och hälsoskydd. 

Tim avgift 

Timavgiften syftar till att ge kostnadstäckning för de delar av tillsynen 

som kan vara avgiftsgrundande. Som mest kan 70 % av tillsynen avgiftsfi 

nansieras (gäller miljöbalken). Resterande del är skattefinansierad då all 

tillsyn inte får debiteras, exempelvis rådgivning, obefogade klagomål och 

överprövningar och yttranden. 

Förbundsdirektionen har sedan det bildades 2011 haft ekonomiskt mål 

kring självfinansieringsgraden. Sedan 2017 har målet varit att verksamhet 

en ska vara 44 % självfinansierad. Ett mål som har nåtts och självfinansie 

ringsgraden har varit mellan 44-47 % (hela verksamheten miljö- och bygg). 

Självfinansieringsgraden enligt budget 2020 för solarietillsyn är 34 %. 

Senast en genomlysning och beräkning av timavgiften gjordes var 2011. 

Inför 2021 har genomlysning av timavgiften gjorts för att se om nuvarande 

timavgift täcker kostnaderna för tillsynen. Den mall som SKR har tagit 

fram som stöd för kommunernas beräkning av handläggningskostnad har 

använts. 

2 (3) 

Enligt den utredning och beräkning som förbundskontoret gjort föreslås 

en höjning av timavgiften från 980 kronor till 1 060 kronor. 

Jämförelse timavgift 

Någon jämförelse av timavgift för solarietillsyn har inte gjorts utan jämfö 

relse görs med timavgift för miljöbalkstillsyn. I enkätundersökning som 

SKR gjort vad gäller handläggningskostnad per timme redovisas att den 

genomsnittliga handläggningskostnaden för miljötillsyn i januari 2019 var 

984 kronor. En jämförelse i länet visar att den genomsnittliga handlägg 

ningskostnad 2020 ligger på 980 kronor (890-1 096 kronor). 

Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen 

I taxan har tillägg gjorts med avgift för handläggning av delgivning. 
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Sammanfattande bedömning 

Enligt strålskyddslagen får avgift tas ut för prövning och tillsyn av sola 

rier. En undersökning om nuvarande timavgift täcker kostnaderna för till 

syn enligt miljöbalken har gjorts. Timavgiften för solarietillsyn bör ligga i 

samma nivå som miljöbalkstaxan. Enligt den nya beräkningen och med 

stöd av självkostnadsprincipen bedöms det rimligt att höja timavgiften 

från 980 kronor till 1 060 kronor. 

3 (3) 

Den föreslagna höjningen beror främst på de senaste årens ökade kostna 

der. Cirka 80 % av kostnaderna utgörs av personalkostnader och trots de 

generella satsningar som har gjorts ligger tillsynspersonalens löner under 

median i länet. Löpande kostnader för IT får en allt större betydelse, dels 

krav på upphandling av nya datasystem, utveckling av e-tjänster och kraf 

tigt ökade kostnader för IT, telefoni, lönehantering och upphandling. 

För samtliga verksamheter pågår kontinuerligt arbete med att utveckla 

arbetssätten i tillsynen, bland annat med syfte att hålla nere kostnaderna 

för företagen. 

Höjningen bedöms nödvändig för att få täckning av kostnaderna för nu 

varande debiterbara tillsynsverksamhet och för att fortsatt klara av att 

upprätthålla en effektiv och rättssäker tillsyn inom strålskyddslagens om 

råde. 

0 

Eva Carlstedt Ståhl 

Förbundschef 

~fa;kJ--, 
Maria Frejhed 

Enhetssamordnare miljö 

och hälsoskyddsenheten 



Dnr 61/2019-041 

 
2020-09-13 

 
 

VM
M

F5
00

0,
 v

2.
0,

 2
01

1-
12

-1
0 

   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxa för verksamhet enligt 
strålskyddslagen 

 
 
Fastställd av kommunfullmäktige i Arboga den xx 2020, § xx 
Fastställd av kommunfullmäktige i Kungsör den xx 2020, § xx 

 
 

  



Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen 
 

3 
 

Innehåll 

1 Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen 5 
1.1 Inledande bestämmelser ............................................................................. 5 
1.2 Avgiftsskyldig .............................................................................................. 5 
1.3 Timavgift ....................................................................................................... 5 
1.4 Prövning ........................................................................................................ 5 
1.5 Avgift för tillsyn ........................................................................................... 5 
1.6 Nedsättning av avgift .................................................................................. 6 
1.7 Avgiftens erläggande m.m ......................................................................... 6 
1.8 Verkställighetsfrågor m.m .......................................................................... 6 



Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen 
 

5 
 

1 Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen 
1.1 Inledande bestämmelser 
Avgifter enligt denna taxa erläggs för Västra Mälardalens 
Myndighetsförbunds (nedan kallat förbundet) verksamhet enligt 
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier (SSMFS 2012:5). 

Förbundet får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna 
taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats som 
anges i den ekonomiska flerårsplanen för det innevarande kalenderåret. 
Procentsatsen motsvarar ett genomsnitt av personalkostnadsökningar och 
konsumentprisindex. Utgångspunkt för indexuppräkningen är januari 
månad 2020. 

1.2 Avgiftsskyldig 
Avgiftsskyldig är den som driver solarium eller tillhandahåller solarium 
med sollampor av kategori UV-typ 3 enligt Strålsäkerhetsmyndighetens 
nomenklatur. 

1.3 Timavgift 
Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan (timavgiften) 1 060 kronor 
per timme kontrolltid.  
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar 
mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, 
påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut 
med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

1.4 Prövning 
Handläggning av anmälan enligt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens 
föreskrift (SSMFS 2012:5) att bedriva verksamhet i vilken solarium upplåts 
till allmänheten. 

1.5 Avgift för tillsyn 
Återkommande tillsyn Årlig tillsynsavgift 

enligt taxebilaga 3 

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med 
anledning av att verksamhetsutövaren bryter 
mot villkor, eller inte åtlyder förelägganden 
eller förbud eller som föranleds av 
extraordinära händelser, ingår inte i den fasta 
årsavgiften. 

 

timavgift 

 

Årsavgiften betalas i förskott och avser kalenderår.   
Timavgift debiteras i efterhand. 
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1.6 Avgift för tillsyn i övrigt 
 

För handläggning och expediering med delgivningsman debiteras  
fast avgift:                   1 x h 
 
1.7 Nedsättning av avgift 
Om det finns särskilda skäl, får förbundet med hänsyn till verksamhetens 
omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter sätta ned eller 
efterskänka avgiften. 
 
1.8 Avgiftens erläggande m.m 
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till förbundet. Betalning ska 
ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 
 
1.9 Verkställighetsfrågor m.m 
Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut om avgift kan överklagas 
till Länsstyrelsen. 
 
 
 
 
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021. 
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För bundsdirektion 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2020-09-23 Blad 8 

§ 74 Dnr 66 / 2019-041 

Taxa för verksamhet enligt lag om tobak och liknande pro 
dukter 

Beslut 

1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för verksam 

het enligt lag om tobak och liknande produkter att gälla från och med 1 

januari 2021. 

2 Taxan överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande. 

Handlingar som ingår i beslutet 

• Taxa för verksamhet enligt lag om tobak och liknande produkter den 

13 september 2020 

• Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 13 september 2020 

Sammanfattning 

I taxan har tillägg gjorts med avgift för handläggning av delgivning. 

Timavgiften för lag om tobak och liknande produkter jämförs med ti 

mavgiften inom miljöbalkens område då den taxan är knuten till övriga 

taxor inom miljö- och hälsoskydd. Enligt den utredning och beräkning 

som förbundskontoret gjort föreslås en höjning av timavgiften från 980 

kronor till 1 060 kronor. 

Skickas till 

Förbundsmedlemmarna + handling 

Akten 

Or~sign. ~essign. 
Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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T JÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 

Datum Beteckning 

2020-09-13 Dnr 66/2019-041 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

F örbundsdirektionen 

Förslag till Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 
för verksamhet enligt lag om tobak och liknande produkter 

Förslag till beslut 

1. Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för verksam 

het enligt lag om tobak och liknande produkter att gälla från och med 1 

januari 2021. 

2. Taxan överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande. 

Sammanfattning 

Enligt förbundsordningen ska förslag på förändrade taxor lämnas till 

medlemskommunerna senast 30 september. 

Förbundskontoret har upprättat ett förslag till reviderad taxa för verk 

samhet lag om tobak och liknande produkter. 

Inför 2021 har genomlysning och beräkning av handläggningskostnad 

(timavgift) för miljöbalkstaxan gjorts där det föreslås en höjning av ti 

mavgiften. Höjningen krävs för att bibehålla täckningen av kostnaderna 

för nuvarande debiterbara tillsynsverksamhet. Höjningen av miljöbalks 

taxan får även en indirekt effekt på miljö- och hälsoskyddsenhetens övriga 

taxor eftersom timtaxan för samtliga tillsynsområden är knuten till den 

nivå som gäller enligt miljöbalkstaxan. Samma höjning från 980 kronor till 

1 060 kronor föreslås gälla för taxa för verksamhet enlig lag om tobak och 

liknande produkter. 

Förändringarna är gulmarkerade och har angetts med kursiv text. Text 

som ska tas bort har strukits över. 

Beslutsunderlag 

• Förslag till taxa för verksamhet enligt lag om tobak och liknande 

produkter den 13 september 2020. 

Postadress 

Box 19 
732 21 Arboga 

Besöksad ress 

Gunnarsrovägen 2 
Telefon 

0589-67 02 00 
0227-67 02 00 

Internet Bankgiro 

www.arboga.se 703-3707 
www.kungsor.se 
miljo.bygg@vmmf.se 

Org.nr 

222000-2881 
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Bedömning 

Nedan följer en kort redogörelse för förändringar i taxa för verksamhet 

enligt lag om tobak och liknande produkter. Timavgiften för lag om tobak 

och liknande produkter jämförs med timavgiften inom miljöbalkens om 

råde då den taxan är knuten till övriga taxor inom miljö- och hälsoskydd. 

Tim avgift 

Timavgiften syftar till att ge kostnadstäckning för de delar av tillsynen 

som kan vara avgiftsgrundande. Som mest kan 70 % av tillsynen avgiftsfi 

nansieras (gäller miljöbalken). Resterande del är skattefinansierad då all 

tillsyn inte får debiteras, exempelvis rådgivning, obefogade klagomål och 

överprövningar och yttranden. 

Förbundsdirektionen har sedan det bildades 2011 haft ekonomiskt mål 

kring självfinansieringsgraden. Sedan 2017 har målet varit att verksamhet 

en ska vara 44 % självfinansierad. Ett mål som har nåtts och självfinansie 

ringsgraden har varit mellan 44-47 % (hela verksamheten miljö- och bygg). 

Självfinansieringsgraden enligt budget 2020 för alkohollagen, receptfria 

läkemedel och tobak är 58 % . 

2 (3) 

Senast en genomlysning och beräkning av timavgiften gjordes var 2011. 

Inför 2021 har genomlysning av timavgiften gjorts för att se om nuvarande 

timavgift täcker kostnaderna för tillsynen. Den mall som SKR har tagit 

fram som stöd för kommunernas beräkning av handläggningskostnad har 

använts. 

Enligt den utredning och beräkning som förbundskontoret gjort föreslås 

en höjning av timavgiften från 980 kronor till 1 060 kronor. 

Jämförelse timavgift 

Någon jämförelse av timavgift för tobak och liknande produkter har inte 

gjorts utan jämförelse görs med timavgift för miljöbalkstillsyn. I enkätun 

dersökning som SKR gjort vad gäller handläggningskostnad per timme 

redovisas att den genomsnittliga handläggningskostnaden för miljötillsyn 

i januari 2019 var 984 kronor. En jämförelse i länet visar att den genom 

snittliga handläggningskostnad 2020 ligger på 980 kronor (890-1 096 kro 

nor). 

Taxa för verksamhet enligt lag om tobak och liknande produkter 

I taxan har tillägg gjorts med avgift för handläggning av delgivning. 
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Sammanfattande bedömning 

Enligt lag om tobak och liknande produkter får avgift tas ut för prövning 

och tillsyn. En undersökning om nuvarande timavgift täcker kostnaderna 

för tillsyn enligt miljöbalken har gjorts. Timavgiften för tobakstillsyn bör 

ligga i samma nivå som miljöbalkstaxan. Enligt den nya beräkningen och 

med stöd av självkostnadsprincipen bedöms det rimligt att höja timavgif 

ten från 980 kronor till 1 060 kronor. 

3 (3) 

Den föreslagna höjningen beror främst på de senaste årens ökade kostna 

der. Cirka 80 % av kostnaderna utgörs av personalkostnader och trots de 

generella satsningar som har gjorts ligger tillsynspersonalens löner under 

median i länet. Löpande kostnader för IT får en allt större betydelse, dels 

krav på upphandling av nya datasystem, utveckling av e-tjänster och kraf 

tigt ökade kostnader för IT, telefoni, lönehantering och upphandling. 

För samtliga verksamheter pågår kontinuerligt arbete med att utveckla 

arbetssätten i tillsynen, bland annat med syfte att hålla nere kostnaderna 

för företagen. 

Höjningen bedöms nödvändig för att få täckning av kostnaderna för nu 

varande debiterbara tillsynsverksamhet och för att fortsatt klara av att 

upprätthålla en effektiv och rättssäker tillsyn inom området tobak och lik 

nande produkter. 

Eva Carlstedt Ståhl 

Förbundschef 

Maria Frejhed 

Enhetssamordnare miljö 

och hälsoskyddsenheten 
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1 Taxa för verksamhet enligt lag om tobak och liknande 
produkter 

1.1 Inledande bestämmelser 
Avgifter enligt denna taxa erläggs för Västra Mälardalens 
Myndighetsförbunds (nedan kallat förbundet) verksamhet enligt lag om 
tobak och liknande produkter. 

Förbundet får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna 
taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats som 
anges i den ekonomiska flerårsplanen för det innevarande kalenderåret. 
Procentsatsen motsvarar ett genomsnitt av personalkostnadsökningar och 
konsumentprisindex. Utgångspunkt för indexuppräkningen är januari 
månad 2020. 
 

1.2 Avgiftsskyldig 
Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig eller 
tillståndspliktig näringsverksamhet med tobak och liknande produkter. 
 

1.3 Timavgift 
Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan (timavgiften) 1 060 kronor 
per timme kontrolltid. För inspektioner, mätningar och andra kontroller 
som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, 
julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och 
helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
 
1.4 Prövning 
Avgift för handläggning av ansökan om 
tillstånd enligt 5 kap. 1 § lag om tobak och 
liknande produkter tas avgift ut med 
följande belopp 
 

Avgift för handläggning av anmälan enligt 
5 kap. 15 § lag om tobak och liknande 
produkter tas avgift ut med följande belopp 
 

8 x 1 

 

 

 
1 x h 
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1.5 Avgift för tillsyn i övrigt 
För förbundets tillsyn i övrigt tas avgift  
ut enligt följande 

Årsavgift (tillstånd) 

Årsavgift (anmälan) 

5 x h 

                                        2 x h 

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med 
anledning av att verksamhetsutövaren 
bryter mot villkor, eller inte åtlyder 
förelägganden eller förbud eller som 
föranleds av extraordinära händelser, ingår 
inte i den fasta årsavgiften. 

timavgift 

Årsavgiften betalas i förskott och avser kalenderår.  Timavgift debiteras i 
efterhand efter utfört tillsynsbesök. 

För handläggning och expediering med delgivningsman debiteras  
fast avgift:                    1 x h 
 
1.6 Nedsättning av avgift 
Om samma verksamhet även är avgiftsskyldig till förbundet för kontroll 
av vissa receptfria läkemedel och/eller folköl tas hel avgift ut enligt lag 
om tobak och liknande produkter. Avgiften enligt de övriga taxorna sätts 
då ned till hälften. 

Om det finns särskilda skäl får förbundet med hänsyn till verksamhetens 
omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter sätta ned eller 
efterskänka avgiften. 
 

1.7 Avgiftens erläggande 
Avgift för prövning ska erläggas av sökanden. Avgift tas inte ut för en 
ansökan som återkallats innan handläggningen har påbörjats. En halv 
avgift tas ut för en ansökan som återkallas där handläggningen har 
påbörjats. Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. 

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till förbundet. Betalning ska 
ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 
 

1.8 Verkställighetsfrågor m.m. 
Västra Mälardalens myndighetsförbunds beslut om avgift kan överklagas 
till Länsstyrelsen. 

 

 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2020-11-16    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten,  

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 
Revidering av förbundsordning för Västra 
Mälardalens KommunalFörbund (VMKF) 
(KS 2020/400) 
Med anledning av att Räddningstjänstverksamheten inom VMKF 
kommer att ingå i Mälardalens Brand- och räddningsförbund 
(MBR) från och med 1 januari 2021 revideras nuvarande 
förbundsordning, reglemente, revisionsreglemente och 
fördelningstal 

Förändringen i förbundsordningen och förbundsordning, 
reglemente, revisionsreglemente och fördelningstal är att 
räddningstjänstverksamhetens områden har utgått samt mindre 
redaktionella förändringar. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Utkast till ny förbundsordning, reglemente, 

revisionsreglemente och fördelningstal för VMKF. 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-10-27 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
  
 Kommunfullmäktige godkänner föreslagen förbundsordning med 

tillhörande reglemente, revisionsreglemente samt fördelningstal 
för Västra Mälardalens KommunalFörbund att gälla från och med 
den 1 januari 2021. 

 
 Beslutet gäller under förutsättning att de godkänns av övriga 

medlemskommuner. 
 
 
 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2020-10-27 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 

Reviderad förbundsordning Västra Mälardalens Kommunalförbund 
 

Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) bildades 2004 som ett Räddningstjänstförbund. 
Förbundet ombildades under 2006 då ytterligare en förvaltning med olika verksamheter inom 
administration tillkom samt 2012 då Surahammars kommun tillkom. 

Med anledning av att Räddningstjänstverksamheten inom VMKF kommer att ingå i Mälardalens 
Brand- och räddningsförbund (MBR) från och med 1 januari 2021 revideras nuvarande 
förbundsordning och bilagor. Berörda dokument är Förbundsordning för Västra Mälardalens 
kommunalförbund, bilaga 1; Reglemente för förbundsdirektionen i Västra Mälardalens 
kommunalförbund, bilaga 2; Revisionsreglemente för Västra Mälardalens kommunalförbund samt 
bilaga 3; Fördelningstal för Västra Mälardalens kommunalförbund. 

 

Förändringen i förbundsordningen och dess bilagor är att räddningstjänstverksamhetens områden har 
utgått samt mindre redaktionella förändringar. 

  
 
 
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige under förutsättning att motsvarande beslut fattas i 
övriga medlemskommuner, godkänna förslag till reviderad förbundsordning för Västra Mälardalens 
Kommunalförbund.  

Förbundsordningen gäller från och med 1 januari 2021. 
 

 
 
 

Claes-Urban Boström    
Kommundirektör  
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Förbundsordning för Västra Mälardalens Kommunalförbund 
Nedanstående förbundsordning ersätter tidigare förbundsordning för Västra Mälardalens 
Kommunalförbund som antogs av förbundsmedlemmarnas fullmäktige att gälla från och med den 1 
juli 2019. Denna förbundsordning samt bilagor träder i kraft från den 1 januari 2021 och har innan dess 
antagits i medlemskommunernas fullmäktige. Förbundsordningen har reviderats med anledning av att 
Räddningstjänsten ingår i ett nytt förbund. 

 

Namn och Säte 

1.§ Kommunalförbundets namn är Västra Mälardalens Kommunalförbund, nedan kallat förbundet. 
Förbundet har sitt säte i Köping. 

Medlemmar 

2.§ Medlemmar i kommunalförbundet är Köping, Arboga, Kungsörs och Surahammars kommuner 
(förbundsmedlemmar). 

Förbundets ändamål mm 
 
3.§ Förbundet ska ansvara för driftfrågor, administrativ service, handläggning och konsultativt stöd till 
förbundsmedlemmarna inom nedanstående områden. Förbundet ska teckna överenskommelser med 
respektive medlemskommun som beskriver åtaganden och ersättningar mellan kommunerna och 
VMKF samt ersättningar för dessa tjänster. 

IT – drift, support 
Förbundet ansvarar för en gemensam organisation för teknisk utrustning, drift och support. 
 
Systemförvaltning 
Förbundet ansvarar för en organisation som förvaltar de kommungemensamma systemen. 
 
Telefoni 
Förbundet ansvarar för en organisation för telefoni innefattande teknisk utrustning inklusive support, 
växel och reception. 
  
Personal- och löneadministration 
Förbundet ansvarar för personal- och löneadministration, support, utbildning samt 
systemförvaltning kopplade till lönehantering. 
 
Ekonomiadministration 
Förbundet ansvarar för en gemensam organisation gällande skanning av leverantörsfakturor 
(fakturaskanning) 
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Inköp och upphandling 
Förbundet ansvarar för en gemensam inköps- och upphandlingsfunktion med uppgift att samordna 
upphandlingar av varor och tjänster över direktupphandlingsgräns samt tillgodose behov av 
specialistkompetens inom upphandlingsområdet. Upphandlingsfunktionen kan agera inköpscentral 
där så är lämpligt. 
 
Arkiv 
Förbundet ansvarar för en gemensam specialistfunktion som stöd för arkivfrågor. 

Säkerhet  
Förbundet ansvarar för att tillhandahålla gemensam resurs för säkerhetsfrågor som stöd till 
förbundsmedlemmarna i kommuners arbete med säkerhetssamordning.  

Krisberedskap  
Förbundet ansvarar för att tillhandahålla gemensamma resurs för krisberedskapsfrågor som stöd till 
förbundsmedlemmarna i deras uppgifter enligt lagen (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid 
hos kommuner och landsting m. m.  

Bostadsanpassningsbidrag för personer med en funktionsnedsättning  
Förbundet ansvarar för handläggning och beslut i ärenden om bostadsanpassningsbidrag.  

Parkeringstillstånd för personer med en funktionsnedsättning  
Förbundet ansvarar för handläggning och beslut vad avser parkeringstillstånd 

 
Tillkommande uppgifter 
Förbundet får tillhandahålla ytterligare tjänster med nära koppling till ovanstående områden eller 
andra administrativa tjänster för att tillgodose förbundsmedlemmarnas specifika behov. 
 
 
Övrigt 

4.§ För kommunalförbundet och dess verksamheter gäller föreskrifterna i kommunallagen, de lagar 
och andra författningar som reglerar verksamheterna samt denna förbundsordning, bilagda reglemente 
för förbundsdirektionen (bilaga 1) samt bilagda revisionsreglemente (bilaga 2). 

 

5.§ Enligt lag om extraordinär händelse i fredstid hos kommunerna, har krisledningsnämnden rätt att 
överta hela eller delar eller verksamhetsområden i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till 
den extraordinära händelsens art och omfattning. Vid en sådan händelse ska kommunalförbundet 
VMKF ställa sina resurser till förfogande.  

 

• VMKF ska medverka i kommunernas krisberedskapsarbete och totalförsvarsplanering. 
• VMKF ska bedriva kontinuitetshantering i de verksamheter som kommunerna är beroende 

av för att deras samhällsviktiga verksamheter ska fungera. 
• VMKF ska ställa sina resurser till förfogande vid en samhällsstörning och extraordinära 

händelse. 
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Är fler av medlemskommunerna drabbade så avgör förbundschefen i VMKF i samråd med 
medlemskommunerna hur resurserna ska prioriteras.   

 

Organisation 

6.§ Förbundet ska vara ett kommunalförbund med förbundsdirektion.  

 

7.§ Direktionen ska bestå av 10 ledamöter och 10 ersättare. Förbundsmedlemmarnas fullmäktige väljer 
representanter i direktionen för en mandatperiod på fyra år räknat från och med den 1 januari året efter 
det val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. Platserna i direktionen fördelas enligt följande: 

 
Köpings kommun  3 ledamöter och 3 ersättare.  
Arboga kommun  3 ledamöter och 3 ersättare.  
Kungsörs kommun  3 ledamöter och 3 ersättare  
Surahammars kommun  1 ledamot och 1 ersättare 
 
Ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande utses av direktionen. Posterna som 
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande ska rotera vartannat år mellan 
medlemskommunernas företrädare från Köping, Arboga och Kungsör.  
 
Utgångspunkten är att beslut ska fattas i enighet. 
 
Direktionens beslut fattas enligt majoritetsbeslut i samtliga ärenden. Förutsättningen för att delta i 
votering är att medlemskommunen representeras i berörd verksamhet.  
 

8.§ Bestämmelserna i kommunallagen 3 kap 23 och 24 §§ samt 4 kap 23 a § om valbarhet och sättet 
att utse ledamöter och ersättare ska i övrigt tillämpas när förbundsmedlemmarna förrättar val av 
direktion. 

 

9.§ Inför varje mandatperiod bestämmer förbundsmedlemmarna den ordning i vilken ersättarna ska 
inkallas till tjänstgöring i direktionen. 

 

10.§ Stödfunktioner exempelvis HR-stöd till förbundet kan samordnas via medlemskommunerna.  

 

Ledningsgrupp 

11.§ Medlemskommunerna ska inrätta en ledningsgrupp bestående av 
kommundirektörer/kommunchefer från respektive kommun. Uppdraget innebär att samordna 
budgetprocess, bereda ärenden samt vara den sammanhållande instansen för att samordna dialog och 
kommunikation mellan medlemskommunerna och förbundet. Kommundirektören/kommunchefen i 
ordförandekommunen har ett särskilt ansvar att förbereda ärenden till direktionen tillsammans med 
förbundschefen inom förbundet. 
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Revision 

12.§ För granskning av förbundets verksamhet enligt bestämmelserna i kommunallagen och 
revisionsreglementet ska förbundet ha fyra revisorer. Kommunfullmäktige i respektive 
medlemskommun utser en revisor. Valet ska föregås av samråd med övriga förbundsmedlemmar. 
Revisorer väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen.  

 

Initiativrätt 

13.§ Ärenden i direktionen får väckas av ledamot i direktionen samt förbundsmedlem genom 
framställning av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. 

 

Närvarorätt 

14.§ Direktionen avgör själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare har rätt att närvara 
och yttra sig vid direktionens sammanträde. 

Kommunstyrelsens ordförande i respektive medlemskommun har dock alltid rätt att närvara och yttra 
sig vid direktionens sammanträden. 
 
 

Kungörelser och tillkännagivanden 

15.§ Förbundets kungörelser, tillkännagivanden om protokollsjustering och övriga tillkännagivanden 
ska anslås på förbundets officiella anslagstavla samt för kännedom även på övriga 
förbundsmedlemmars officiella anslagstavlor. 

I ett kommunalförbund med förbundsdirektion ska enligt 9 kap § 10. kommunallagen det sammanträde 
vid vilket budgeten fastställs vara offentligt. Direktionen ska kungöra detta genom förbundets 
officiella anslagstavla en vecka före sammanträdesdagen. 
 

Lån, borgen och andra ansvarsförbindelser 

16.§ Förbundet får ta upp lån för sina investeringar. 

17.§ Förbundet får inte ingå borgen. Förbundet får inte ingå andra ansvarsförbindelser utan 
förbundsmedlemmarnas godkännande. 

 

 Andel i förbundets tillgångar och skulder 

18.§ Envar förbundsmedlem har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 
förhållande till vad förbundsmedlemmen tillskjutit i bidrag till verksamheterna. Vid skifte av 
förbundets behållna tillgångar ska samma grund som sägs i första meningen tillämpas. 
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 Finansiering av verksamheten 

19.§ Kostnaderna för förbundets verksamheter enligt § 3 ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, 
finansieras genom ersättning från förbundsmedlemmarna.  

Förbundet ska teckna överenskommelser med respektive medlemskommun som beskriver åtaganden 
mellan kommunerna och VMKF samt ersättningar för dessa tjänster. I det fall de kommunala bolagen 
eller förbund köper tjänster från VMKF ska det upprättas en överenskommelse med dem. 

 
Kostnaderna fördelas utifrån de principer som redovisas i bilaga 3. 
 
Respektive medlemskommun ska fullt ut svara för kostnaderna för beviljade bostadsanpassningsbidrag 
hänförliga till den egna kommunen. 
 
 

Budget och ekonomisk styrning 

20.§ Direktionen har att årligen fastställa budget för förbundet inom den ram för respektive enhet som 
förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige enats om och som de angivit före juni månads utgång. 
Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för 
ekonomin under den kommande treårsperioden. 

 

Direktionens budgetförslag ska hållas tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap 10 § 
kommunallagen. 

 
Direktionen ska fastställa budgeten under senast oktober månad för kommande år. 
 
När budgeten fastställs bestäms storleken på ersättningen som förbundsmedlemmarna ska erlägga till 
förbundet enligt grunderna i bilaga 3, fördelningstal. 
 
Innan direktionen fattar beslut om avtal av större vikt eller om större investeringar ska samråd ske med 
förbundsmedlemmarna/kommunstyrelserna. 
 

Direktionen ska avlämna delårsbokslut över verksamheten till förbundsmedlemmarna. 

 
Avsättningar och kostnader för pensioner  
Avsättningar för förmånsbestämd ålderspension (FÅP) ingår inte i medlemsbidraget. Fördelning av 
kostnader och avsättningen sker i proportion till befolkningsmängden i medlemskommunerna. 
Befolkningsmängden mäts per den 1 november året före budgetåret. För gjorda utbetalningar gällande 
förmånsbestämd ålderspension (FÅP) fakturerar förbundet de faktiska kostnaderna till 
medlemskommunerna. Kostnaderna faktureras 4 gånger per år/varje kvartal.  
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Ersättningar till förtroendevalda 

21.§ Sammanträdesarvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i direktionen 
samt till revisorerna och ska bestämmas enligt de ersättningsregler som gäller för förtroendevalda i 
Köpings kommun. 

 

Varaktighet och likvidation 

22.§ Förbundet är bildat för obestämd tid. 

För förbundsmedlem som önskar utträda ur förbundet är uppsägningstiden två år räknat från det 
årsskifte som inträffar närmast efter uppsägningen. Vid avtal om utträde skall de kvarvarande 
medlemmarna anta de ändringar i förbundsordningen som föranleds av utträdet. I övrigt ska 
kommunallagens föreskrifter om likvidation, utträde och upplösning tillämpas. 
 

Tvister 

23.§ Tvist mellan förbundet och en eller flera förbundsmedlemmar ska, om parterna inte kan nå en 
frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande (SFS 1999:116). 
Meningsskiljaktigheter mellan förbundsmedlemmarna ska i möjligaste mån lösas i samförstånd och 
via beredning av ledningsgruppen (se § 11). 

 

Bildandet och ändringar i förbundsordningen 

24.§ Förbundet är ombildat från och med den 1 juli 2012. Förbundsordningen har reviderats med 
anledning av ny mandatperiod samt översyn av fördelningstal 2019. Ny förbundsordningsordning 
första januari 2021 med anledning av Räddningstjänstens utträde ur förbundet. Ändring eller tillägg till 
förbundsordningen beslutas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. 

 
Direktionen får väcka fråga om ändring av förbundsordningen hos 
förbundsmedlemmarna/kommunstyrelserna. 
 
Om fråga om ändring av förbundsordningen väcks av en förbundsmedlem/ kommunstyrelse, ska 
direktionen beredas tillfälle att yttra sig om ändringen. 
 

Ikraftträdande 

25.§ Denna förbundsordning samt bilagor träder i kraft från den 1 januari 2021 när den beslutats av 
samtliga förbundsmedlemmar. 

   
   

 



 

 
 

 

Reglemente för förbundsdirektionen i Västra Mälardalens Kommunalförbund 

 

Allmänna bestämmelser 

1 § Förbundsdirektionen (direktionen) är Västra Mälardalens Kommunalförbunds 
beslutande, förvaltande och verkställande organ. 

Direktionen fullgör de uppgifter som ankommer på både kommunfullmäktige och 
sådana nämnder som föreskrivs i de lagar och författningar som reglerar förbundets 
verksamhet. 

2 § För direktionen gäller förbundsordningen och detta reglemente. 

3 § Direktionen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på förbundets utveckling 
och ekonomiska ställning samt hos förbundsmedlemmarna och statliga myndigheter 
göra de framställningar som direktionen anser påkallade. 

 

 

Det åligger vidare direktionen att 

1. Fastställa mål och planer för förbundets verksamhet, personalbehov och ekonomi, samt 
redovisa detta för förbundsmedlemmarna / kommunstyrelserna. 

2. Övervaka att de fastställda målen och planerna efterlevs. 

3. Informera förbundsmedlemmarna/kommunstyrelserna om den allmänna planläggningen av 
förbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. 

4. Till förbundsmedlemmarnas kommunstyrelser lämna redovisningar och prognoser om 
verksamheten och ekonomin. 

5. Se till att förbundets organisation är ändamålsenlig och att verksamheten bedrivs effektivt. 

6. Planera för förbundets verksamhet under höjd beredskap eller liknande förhållanden, samt 
samordna förbundets planering med den planering som sker hos förbundsmedlemmarna vad 
gäller det civila försvaret. 

7. Verka för sådana förenklingar i verksamheten som kan underlätta enskildas kontakter med 
förbundet. 

8. Informera allmänheten och förbundets anställda om den egna verksamheten. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomisk förvaltning 

Budget 

4 § Direktionen ska varje år fastställa en plan för verksamheten och ekonomin (budget) för 
nästa kalenderår (budgetåret). Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för 
en period av tre år. Budgetåret ska därvid alltid vara planeringsperiodens första år. 

 Samråd ska ske mellan förbundsmedlemmarna/kommunstyrelserna och direktionen före 
utgången av maj månad inför förbundsmedlemmarnas fastställande av budgetram i 
enlighet med förbundsordningens § 20. 

5 § Direktionen ska under budgetåret lämna de upplysningar om prognoser för det 
ekonomiska utfallet av verksamheten som förbundsmedlemmarna / kommunstyrelserna 
begär. 

6 §  Om direktionen under budgetåret konstaterar eller förväntar kostnadsöverskridanden 
eller andra betydelsefulla avvikelser från budgeten ska direktionen till 
förbundsmedlemmarna/kommunstyrelserna redovisa orsakerna till avvikelserna och de 
korrigeringar som har vidtagits eller kommer att vidtas. 

 

Medelsförvaltningen 

7 § Direktionen ska sköta förbundets medelsförvaltning så att krav på god avkastning och 
säkerhet tillgodoses. 

8 § Direktionen ska se till att förbundets inkomster inflyter i rätt tid och vidta de åtgärder 
som behövs för att driva in obetalda och förfallna fordringar. 

9 §     Direktionen ska meddela föreskrifter om medelsförvaltningen. 

 

Räkenskapsföring och redovisning 



 

 

 

 

 

 

 

10 § Direktionen ska fortlöpande föra räkenskaper över de medel som den förvaltar. 

11 §  Direktionen ska avsluta räkenskaperna med ett årsbokslut och sammanfatta detta i en 
årsredovisning. 

 Årsredovisningen ska upprättas med iakttagande av god redovisningssed. 

12 § I årsredovisningen ska upplysning lämnas om utfallet av verksamheten, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. 

13 §  Sedan årsredovisningen godkänts av direktionen ska den snarast överlämnas till 
förbundets revisorer och senast den 1 april till varje förbundsmedlem/ kommun-
styrelserna. 

14 § Direktionen ansvarar för att årsredovisningen finns tillgänglig för allmänheten på 
kommunkanslierna i de fyra medlemskommunerna. 

 Direktionen ansvarar för att det på varje förbundsmedlems officiella anslagstavla 
kungörs var årsredovisningen finns tillgänglig. 

 

Egendomsförvaltning 

15 § Direktionen ska vårda och förvalta förbundets egendom väl. 

16 § Direktionen ska se till att förbundets behov av försäkringsskydd är tillgodosett. 

 

Personalpolitik 

17 §  Direktionen är förbundets personal- och arbetsgivarorgan samt löne- och 
pensionsmyndighet. 

18 § Direktionen ska följa de förhållanden som kan inverka på förbundets personal- och 
lönepolitik, och hos förbundsmedlemmarna samt myndigheter och organisationer göra 
de framställningar som är påkallade. 

 

Arbetsordning 

Tjänstgöring 



 

 

 

 

 

 

 

19 § Om varken ordföranden, 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan närvara vid 
ett sammanträde med direktionen, utser direktionen en annan ledamot att för tillfället 
vara ordförande. Tills valet har förrättats, fullgör den till levnadsåren äldste ledamoten i 
direktionen ordförandens uppgifter. 

20 § Om ordföranden på grund av sjukdom eller annars för längre tid är förhindrad att 
fullgöra uppdraget, får direktionen utse en annan ledamot att ersätta ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

21 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till direktionens kansli som kallar in den 
ersättare som står i tur att tjänstgöra. 

 Om tiden medger ska ersättaren kallas skriftligen. 

 Det som sägs i första stycket gäller också för en ersättare som har kallats att tjänstgöra. 

22 §  Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra 
under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det, bör 
dock inträde ske under pågående behandling av ett ärende. 

Sammanträden 

23 §  Direktionen bestämmer sammanträdesdagarna för varje år. Direktionen sammanträder 
också när ordföranden anser att det behövs eller när minst två av ledamöterna begär det. 

24 § En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen, ställas till ordföranden och 
ges in till direktionens kansli. 

En sådan begäran ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som ledamöterna önskar 
att direktionen ska behandla. 

Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med 
1:e vice ordföranden och 2:e vice ordföranden. 

25 § Om det föreligger särskilda skäl för det får ordföranden, efter samråd med 1:e vice 
ordföranden och 2:e vice ordföranden, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller 
tiden för ett sammanträde. 

 Om ordföranden beslutar att ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 
ett sammanträde, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om 
beslutet. 



 

 

 

 

 

 

 

26 § Om direktionen inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden i samråd med 1:e vice 
ordföranden och 2:e vice ordföranden plats för sammanträdena. 

 Sammanträdena bör förläggas omväxlande till orter inom de kommuner som är 
förbundsmedlemmar. 

27 § En ersättare som är närvarande vid ett sammanträde utan att tjänstgöra har rätt att delta i 
överläggningarna men inte i besluten. 

28 § Om direktionen inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden i vilken ordning de 
personer får delta i överläggningarna som har kallats att närvara vid ett sammanträde för 
att lämna upplysningar. 

29 § Ordföranden låter kalla till varje sammanträde. Kallelsen ska vara skriftlig, om inte 
särskilda skäl föranleder annat. 

30 § Inför varje sammanträde låter ordföranden i en föredragningslista förteckna de ärenden 
som direktionen ska behandla på sammanträdet. Föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen till sammanträdet, om inte särskilda skäl föranleder annat. 

31 § De handlingar som hör till ärendena på föredragningslistan ska tillställas ledamöterna 
och ersättarna före sammanträdet, om inte särskilda skäl föranleder annat. 

32 § Om direktionen inte beslutar något annat, behandlar direktionen ärendena i den 
turordning som de har tagits upp i föredragningslistan. Om direktionen inte beslutar 
annat, bestämmer ordföranden när ett ärende som inte är upptaget på föredragningslistan 
ska behandlas under ett sammanträde. 

Protokoll 

33 § Vid ett sammanträde med direktionen ska ordföranden på sitt ansvar låta föra protokoll. 

 Protokollet ska justeras av ordföranden och minst en annan ledamot som direktionen 
utser vid början av varje sammanträde. 

Om flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, ska varje 
ledamot justera de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna 
som ledamoten varit ordförande för. 

34 § Direktionen får besluta att en paragraf i protokollet ska förklaras omedelbart justerad. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan direktionen justerar den. 



 

 

 

 

 

 

 

35 § Om direktionen beslutar att vid ett sammanträde justera protokollet från ett föregående 
sammanträde, bestämmer direktionen för varje sådant tillfälle hur justeringen ska gå till. 

36 § Om en ledamot som har reserverat sig mot ett beslut vill motivera reservationen, ska 
ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas till direktionens kansli inom en 
vecka efter sammanträdet. Om direktionen beslutar att omedelbart justera den paragraf i 
protokollet som upptar det beslut som reservationen gäller, ska motiveringen lämnas 
innan sammanträdet avslutas. 

37 § En ledamot har rätt att anteckna sin mening till protokollet (särskilt uttalande). Anmälan 
om anteckning ska göras, innan sammanträdet avslutas. 

38 § Protokollet från varje sammanträde ska tillställas kommunstyrelsen i respektive 
medlemskommun och förbundets revisorer. 

 Utdrag ur protokoll ska tillställas de kommunala nämnder, andra myndigheter och 
enskilda som berörs av besluten i protokollet. 

 

Delegering av beslutanderätt 

39 § Direktionen beslutar om delegering av beslutanderätt. 

 Direktionen bör i ett särskilt beslut förteckna de beslutsuppdrag som direktionen lämnar 
till förtroendevalda och anställda (delegeringsordning). 

 

Delgivning 

40 § Delgivning med direktionen sker med ordföranden eller med någon anställd i förbundet 
som direktionen bestämmer. 

 

Undertecknande av handlingar 

 

41 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som utfärdas i direktionens namn ska 
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av den eller de anställda som 
direktionen bestämmer. 



 

 

 

 

 

 

 

Vid förfall för ordföranden ska 1:e vice ordföranden underteckna de handlingar som 
sägs i första stycket i ordförandens ställe. Vid förfall för både ordföranden och 1:e vice 
ordföranden ska 2:e vice ordföranden fullgöra uppgiften. 

 



 

 

 
 

 

 

Revisionsreglemente för Västra Mälardalens Kommunalförbund 
 

Revisionens formella reglering 
§ 1 

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, förbundsordning samt detta 
reglemente. 

God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden. 
Revisionsarbetet i förbundet ska bedrivas minst med utgångspunkt från den goda sed som senast är 
uttolkad och uttryckt i skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet” (Sveriges kommuner och 
regioner). 

 

Revisorernas antal och organisation 
§ 2  

För granskning av förbundets verksamhet enligt bestämmelserna i kommunallagen och 
revisionsreglementet ska förbundet ha fyra revisorer. Kommunfullmäktige i respektive 
medlemskommun utser en revisor. Valet ska föregås av samråd med övriga förbundsmedlemmar. 
Revisorer väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen.  

Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det 
fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden inleds därför 
med dubbla grupper revisorer. 

§ 3 

Revisorerna ska, för den tid man själva bestämmer, välja en sammankallande och en vice 
sammankallande. Rollen är att leda gemensamma sammankomster och sammanträden 

§ 4 

I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig. 

 

Revisorernas ekonomi och förvaltning  
§ 5 

Revisorernas budget skall beredas av en grupp bestående av kommunfullmäktiges ordförande i 
samtliga medlemskommuner. 

§ 6 

För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de regler som 
gäller för kommunal nämnd. 



 

 

§ 7 

Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av den beredning som fullmäktige utsett för 
revisorernas budget. 

Revisorernas sakkunniga biträden 
§ 8 

Revisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra 
granskningen enligt god revisionssed. Vid upphandling tillämpas förbundets upphandlingsregler. 
Revisorerna beslutar själva om upphandling. 

§ 9 

Bestämmelserna i kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga 
som biträder revisorerna. 

 

Revisorernas arbetsformer  
§ 10 

Sammankallande kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden i 
ärenden om sin förvaltning och om jäv. Revisorerna får kalla även sakkunniga och andra experter samt 
förtroendevalda i direktionen till dessa sammankomster. 

§ 11 

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. Sammankallande 
ansvarar för att anteckningar upprättas. 

§ 12 

De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. 
Sammankallande ansvarar för att protokoll upprättas. 

Protokollet justeras av sammankallande och en annan revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i 
protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den. 

§ 13 

En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är 
eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av sammankallande och av ytterligare en person som 
revisorerna utser. 

 

Revisorernas rapportering 
§ 14 

Revisionsberättelsen lämnas till samtliga medlemmars fullmäktige senast den 1 april varje år. 

Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas 
granskning. 

§ 15 

Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till direktionen senast två veckor efter att den 
upprättats. 

§ 16 



 

 

Revisorerna ska löpande redovisa resultatet av sin granskning till direktionen. De sakkunnigas 
rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs fullmäktiges presidium i samtliga 
medlemskommuner så snart en granskning är avslutad. Fullmäktiges presidium svarar för vidare 
spridning till fullmäktiges alla ledamöter. 

Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska bifogas 
revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till fullmäktige och 
som formellt hör till revisionsberättelsen. 

 

Revisorerna och direktionen 
§ 17 

Revisorerna och företrädare för direktionen har regelbundna överläggningar, minst en gång varje år. 

§ 18 

Revisorerna kan initiera ärende i direktionen i anledning av sin granskning och om sin förvaltning, när 
de bedömer att så behövs. Direktionens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till 
behandling, så snart möjligt efter att beredning har skett. 

 

Revisorernas arkiv 
§ 19 

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av direktionen fastställt 
arkivreglemente. 

 

Reglementets giltighet 
§ 20 

Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2021 och tills dess fullmäktige i 
medlemskommunerna fattar annat beslut. 
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Fördelningstal 
 
 
 
 
Beräkningsmodeller: 
 

• Befolkningstal  
 

• Där ett tydligt antal av en exempelvis produkt finns att utgå ifrån används 
styckepris 

 
• Övriga modeller tillämpas där fördelningsgrunden delas mellan 

exempelvis kommunerna och dess bolag. 
 
 
 
Beräkningsmodellerna tillämpas för att räkna kostnaden för VMKF:s 
verksamheter för respektive kommun, bolag eller kommunalförbund. 
Kommunen bestämmer hur kostnaden ska fördelas inom sin kommunkoncern. 
 
Avstämningar inför nytt budgetår 
Inför varje budgetår stämmer VMKF av antalet organisationer som ska dela på 
kostnaden, befolkningsmängd, beräkningsgrunden till styckepris samt 
volymnyttjandet av tjänst.  
 
Moderbolag som ej bedriver egen verksamhet finns inte med som finansiär. 
 
Befolkningsmängd som beräkningsgrund 
 

• Krisberedskap 
• Bostadsanpassning och parkeringstillstånd 
• Säkerhetssamordnare 
• Arkivverksamhet 

 
Styckepris som beräkningsgrund: 
 

• IT  
• Telefoni 
• Lön 
• Skanning 
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Övrigt: 
 
 

• Upphandling: Kostnad fördelas 60/40 mellan kommun och bolag. 
Kommunens 60% fördelas utifrån befolkning. 
Av bolagens 40% fördelas 20% på en fast del samt 20% på 
volymnyttjande bolag. 
 

• Systemförvaltning Kommungemensamma system 
Kommun: Kostnaden för kommungemensamma system och dess 
investeringskostnader fördelas enligt befolkningstal.  
Kommun + bolag, kommunalförbund: Deltar även bolag fördelas 
kostnaden enligt antal PC på bordet som respektive organisation har. 
Investeringskostnader fördelas enligt principen att kommunerna står för 
två andelar och bolag en andel.  

  
Tillkommer ett bolag och det blir fler organisationer som ska dela på 
kostnaden läggs organisationen till i beräkningsmallen. Nytt bolag som 
träder in betalar del av investering enligt aktuellt restvärde som avstäms 
31/12 året innan inträde. 

 
Definition av kommungemensamt system: Där kommunalförbundet 
VMKF tar ansvar för system och där flera kommuner deltar så ska dessa 
kallas för kommungemensamma system.  
 
 

• Verksamhetssystem:  Kostnader fördelas direkt till respektive 
kommun/förvaltning. 

 
• Direktion, ledning och stödfunktioner, kostnader för oförutsett: 

Nuvarande kommunbidrag fördelas ut på respektive verksamhet.  
Avdelningarna betalar sedan OH till ovanstående enligt separat nyckel. 
 

• Revision: Fördelas 25% per medlemskommun. 
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Akten,  

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 
Taxa 2021 Mälardalens Brand- och 
Räddningsförbund (MBR) 
(KS 2020/389) 
Med anledning av att räddningstjänstverksamheten från och med 1 
januari 2021 har beslutats ingå i Mälardalens Brand- och 
räddningsförbund (MBR) behöver de blivande medlems-
kommunernas kommunfullmäktige ta beslut om MBR:s taxa för 
2021.  

I samband med att nuvarande medlemskommunernas 
kommunfullmäktige antog taxan för 2019 togs även beslut om att 
taxan årligen ska justeras enligt förändringar i SKL:s prisindex för 
kommunal verksamhet PKV. Denna delegering behöver också 
antas av respektive fullmäktige. 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Missiv och prislista från MBR 2020-10-15 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
  

Kommunfullmäktige antar taxan för 2021 och beslutar att till 
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund delegera beslutsrätten 
att årligen justera taxan med SKL:s prisindex för kommunal 
verksamhet PKV. 
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021-398272 Arboga kommun 
manuela.wester.johansson@mbrf.se Köping kommun  

    

      

 

 

 

Taxa för MBR verksamhetsåret 2021 

I samband med att de blivande medlemskommunernas kommunfullmäktige antar 

förbundsordningen och söker inträde i MBR behöver det även tas beslut om MBR:s taxa för 

2021 i respektive kommunfullmäktige.  

I samband med att nuvarande medlemskommunernas kommunfullmäktige antog taxan för 2019 

togs även beslut om att taxan årligen ska justeras enligt förändringar i SKL:s prisindex för 

kommunal verksamhet PKV. Denna delegering behöver också antas av respektive fullmäktige. 

 

 

Fullmäktige föreslås besluta 

 

att anta taxan för 2021. 

att till Mälardalens Brand- och Räddningsförbund delegera beslutsrätten att årligen justera  

taxan med SKL:s prisindex för kommunal verksamhet PKV. 

 

 

Per Vikner 

Förbundsdirektör      

    Manuela Wester Johansson   

    Controller 



MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUNDS TAXA FÖR 2021

Priser exklusive moms samt inklusive administrationspålägg om inget annat har angivits.

Minimiersättning för att fakturering skall ske är 100 kr, om inget annat har angivits

Akuttaxa: Om en kund önskar få ett arbete utfört omedelbart då gäller

normal personaltaxa  2,4

Omfattande konsulttjänster offereras separat

1. PERSONALTAXA (INKLUSIVE PO-PÅLÄGG)

Påbörjad halvtimme räknas alltid som hel halvtimme.

Brandman heltid, Brandman RIB,

Administratör, Handläggare eller

Samordnare inom personal/ekonomi 768 kr/tim

Styrkeledare (RLA), Skeppare (Klass B) 847 kr/tim

Brandmästare, brandinspektör, Insats-

ledare, Inre befäl (samtliga utifrån roll) 953 kr/tim

Brandingenjör, Controller, HR-specialist 1191 kr/tim

Avdelningshefer (vid avdelningsöver-

gripande uppdrag) 1271 kr/tim

Förbundsdirektör/Räddningschef,

Bitr/stf, produktionschef/operativchef 1694 kr/tim

Vattendykare Se nedan

För vattendykning debiteras 5283 kr/påbörjad timme räknat från att dykarna lämnar brand-

stationen till dess att dykuppdraget är slutfört på plats. Vid akut arbete debiteras 2,4 gånger

taxan. Debitering innefattar i övrigt fordon och utrustning för hel dykgrupp. Vid användning

av dykrobot debiteras 610 kr/tim extra.

2. FORDON OCH MATERIEL

Fordon förutsätter medverkan av förbundets egen personal.  Övrig brand- och räddnings-

materiel förutsätter ibland medverkan av förbundets egen personal, exempelvis dykroboten.

Utlåning av materiel får ej ske om detta kan inverka menligt på utrycknings- eller övnings-

verksamheten. Materiel får ej användas av personal som saknar erforderlig kompetens om

materielen (bedöms av förbundet).

Förbrukad eller förkommen materiel debiteras enligt personaltaxan för tid för åter-

anskaffning + materielkostnad.

Minimiersättningen är det  minst belopp som debiteras. Belopp överstigande minimi-

ersättningen beräknas efter timkostnad.



Materiel var inköpspris överstiger  1 500 000 kronor

Exempel på materiel Ersättning Minimidebitering

Högfordon 1222 kr/tim 1 tim

Basbil "- "-

Lastväxlarfordon "- "-

Materiel var inköpspris överstiger  700 000 kronor

Exempel på materiel Ersättning Minimidebitering

Eldsnabben 627 kr/tim 1 tim

Terrängfordon "- "-

Superfläkt "- "-

Dykrobot "- Taxan räknas från det att dykarna utgår 

från stationen till dess att uppdraget på

plats är slutfört. Utlåning förutsätter 

personalmedverkan från MBR, se pkt 1

Materiel var inköpspris mellan 100 000 kronor och 700 000 kronor

Exempel på materiel Ersättning Minimidebitering Dygn 2-

Transportfordon 110 kr/mil 110 kr/mil

Vattencontainer, skumcontainer 321 kr/tim 2 tim 1936 kr/dygn

samt övriga containrar

Materiel var inköpspris mellan 10 000 kronor och 100 000 kronor

Exempel på materiel Ersättning Minimidebitering Dygn 2-

Motorspruta kl 1-2 160 kr/tim 3 tim 960 kr/dygn

Generator "- "- "-

Lättskumsaggregat med tillbehör "- "- "-

Busterbåt "- "- "-

Superfläkt "- "- "-

Kempump "- "- "-

Andningsapparat "- "- "-

Helskyddsdräkt "- "- "-

Materiel var inköpspris understigande ca 10 000 kronor

Exempel på materiel Ersättning Minimidebitering Dygn 2-

Länspump 90 3 tim 643 kr/dygn

Kapverktyg "- "- "-

Sågverktyg "- "- "-

Explosimeter "- "- "-

Domkraft "- "- "-

Vattenkanon "- "- "-

Skarvstege "- "- "-

Rökfläkt "- "- "-

Oljelänsa Ersättning Minimidebitering Dygn 2-

54 kr/läng/tim 273 kr 314 kr/dygn

Brandslang

Dag 1-2 314 kr/dag/längd

Dag 3- 78 kr/dag/längd



3. AUTOMATISKA BRANDLARM

Nyanslutningsavgift*) 5931 kr

Extra besöksavgift då kund ej fullgjort sina åtaganden 1536 kr/besök

* en rörlig timtaxa kan tillkomma vid tidskrävande ärenden

3.1.  Årsavgift

Årsavgift 5560 kr/år

3.2 Avgift onödiga larm

Åtgärdsavgift/Teknisk service vid "onödig larmsignal" 7352 per larm

4. LUKTSANERING

Lägenhet/bostad

< 2 rum + kök , normal takhöjd (upp till 2,50 m) 903 kr

>2 rum + kök , normal takhöjd (upp till 2,50 m) 1363 kr

< 2 rum + kök , högt till tak (över 2,50 m) 1363 kr

>2 rum + kök , högt till tak (över 2,50 m) 1802 kr

Industri/skola/övriga byggnader 19 kr/kvadratmeter golvyta

5 KONSULTTJÄNSTER

Offereras separat



6. LOKALER

Samtliga taxor gäller exklusive servicpersonal och förbrukningsmateriel som gasol, diesel,

spånskivor m.m. Övriga servicefunktioern som mat eller dryck ingår heller inte.

Rabatter: Kunder med flerdagsbehov av våra tjänster offereras på begäran

Lokal/Område

Fågelbacken

Skolbyggnad Ugglan 2118 kr/dag (max 20 personer)

Gasolcontainer/Fibrös brand 5294 kr /dag (=per uppvärmningstillfälle)

Övningshus brand 5294 kr/dag (=per uppvärmningstillfälle)

Skjutbana 1059 kr/dag 

Hela övningsfältet (exkl. byggnader) 10588 kr/dag 

Hela övningsfältet (inkl. byggnader) 21177 kr/dag 

Brandstationen Vallby

Lektionssal (inkl. digital utrustning) 583 kr/tim 3176,52 kr/dag

(max 50 personer)

Sammanträdesrum (inkl. digital utrustn.) 371 kr/tim 2118 kr/dag

(max 25 personer)

Verksamhetsrum (inkl. digital utrustn.) 106 kr/tim 635 kr/dag

(max 10 personer)

Myggbo rökövningshus 3177 kr/dag (=per uppvärmningstillfälle)

Brandstation Brandthovda

Lektionssal (inkl. digital utrustning) 371 kr/tim 2118 kr/dag

RIB stationer

Lektionssalar Hallstahammar eller 

Surahammar 371 kr/tim 2118 kr/dag

Lektionssalar Skultuna, Kolbäck, Virsbo 106 kr/tim 635 kr/dag



7. VATTENDYKNING

Dykarbete 5283 kr/påbörjad timme

Se kommentar under pkt 1 personaltaxa och punkt 2 material.

8. SERVICEÅTAGANDEN

8.1. Rökskyddet

Luftfyllning 150 atö 200 atö 300 atö

Flaska volym

Mindre än 8 liter 76 kr 87 kr 105 kr

10 liter 87 kr 105 kr

20 liter 105 kr 154 kr

40 liter 187 kr 227 kr

50 liter 215 kr 273 kr

Paket, volym

2x4 liter 68 kr 83 kr

2x5 liter 82 kr 99 kr

2x6 liter 99 kr 112 kr

2x7 liter 110 kr 126 kr

8.2 Slangvårdsservice

Tvättning, provtryckning, torkning sam omveckning av slang 160 kr/slang

Lagning av slang 90 kr/hål

Montering av slangkoppling 149 kr/st

Under behandlingstiden kan, efter särskild prövning, motsvarande mängd slang lånas från

räddningstjänsten

9. TILLSYNSTAXOR

9.1 Tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor

Grundavgift*): 8 timmar á brandinspektörstaxa enligt fastslagen prislista

Platsbesök: Löpande brandinspektörstaxa per påbörjad timme enligt fastslagen prislista.

9.2 Gemensamt tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor samt Lag om brandfarliga och

explosiva varor

Grundavgift*): 9 timmar á brandinspektörstaxa enligt fastslagen prislista

Platsbesök: Löpande brandinspektörstaxa per påbörjad timme enligt fastslagen prislista.

9.3  Bostadshustillsyn

Grundavgift*): 4 timmar á brandmanstaxa enligt fastslagen prislista

Platsbesök: Löpande brandmanstaxa per påbörjad timme enligt fastslagen prislista

*)förarbete, resekostnader, efterarbete, administrativa åtgärder i form av diarie-

föring, fakturering samt efterkontroll



10. TILLSTÅND Nytt tillstånd Förnyat tillstånd

GT HF AF Totalt GT HF AF Totalt

Brandfarlig vara

Hantering, icke publik verksamhet

1 cistern 953 6,5 2 8100 953 3,5 2 5241

2 - 4 cisterner 953 8,5 3 10959 953 4 3 6671

5 - cisterner  953 13 4 16200 953 5,5 4 9053

Tillägg för förvaring i lösa behållare,

även endast lösa behållare 953 3,5 2 5241 953 2 2 3812

Hantering, publik verksamhet

1 cistern 953 11 2 12388 953 5,5 2 7147

2 - 4 cisterner 953 14 3 16200 953 7 3 9530

5 - cisterner 953 17 4 20012 953 7,5 4 10959

Tillägg för förvaring i lösa behållare, 

även endast lösa behållare 953 6,5 2 8100 953 3,5 2 5241

Explosiva varor

Hantering, icke publik verksamhet

< 5 kg 953 2 0 1906 953 1 0 953

5-60 kg 953 2 2 3812 953 1 2 2859

60< kg 953 3 3 5718 953 1 3 3812

Hantering, publik verksamhet

(Nytt 1 år, förnyat 5 år)

< 49 kg 953 4 2 5718 953 2 2 3812

50-149 kg 953 5 3 7624 953 2,5 3 5241

150< kg 953 6 4 9530 953 3 4 6671

Mindre komplettering till ett 

gällandetillstånd (ej utökad tid) 953 1 1 1906

Avslag 953 2 0 1906 953 2 0 1906

* Rörlig timavgift 953 953

*) Rörlig timavgift: kan tas ut utöver ordinarie taxa vid komplicerad hantering av ansökan, 

komplicerad hantering av brandfarlig/explosiv vara eller bristfällig ansökan. Minimideb. 1h.

Tillståndstaxa: GT(HF+AF)

GT: Grundtaxa= timtaxa brandinspektör

HF: Hanteringsfaktor

AF: Avsyningsfaktor

Godkännande av föreståndare för explosiv vara enligt 9§ LBE debiteras enligt rörlig timavgift



11. ÖVRIGA TJÄNSTER

Säkerhetsvakt 953 kr/tim Minimideb. 3 timmar

Svetsvakt 953 kr/tim Minimideb. 3 timmar

Hetaarbetstillstånd 1133 kr/tillfälle

Flagglina, fast pris 768 kr

Katt i träd, fast pris 768 kr

Nedeldning av övningsobjekt (=hus) Enligt offert

Lyfthjälp 2086 kr/tim.Minimideb 1 timme

Rullbandstest (inkl. moms) 400  kr

Kopiering 5 per kopia
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§  
Upptagning av gamla sjögullsramar (KS 
2020/408) 
 
Mellan år 2010 och 2017 pågick olika försök för att bekämpa sjögull 
i Kungsörs kommun, vilket resulterade i att flytande ramar försedda 
med fiberduk lades ut utanför Ekudden. Ramarna har börjat gå 
sönder och vissa har sjunkit. Det är därför angeläget att ramarna tas 
upp innan ännu fler av dem sjunker och blir svårare att bärga.  
En entreprenör har lämnat offert som visar att det skulle kosta 
maximalt 100 000 kronor att ta upp ramarna.  
 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-15 

 

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beviljar medel till upptagning av gamla ramar för 
sjögull med maximalt 100 000 kronor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2020-10-15  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
 Kommunstyrelsen 
  
Vår handläggare  
  
  
 
 
 

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 

Upptagning av gamla sjögullsramar 
 

 
Mellan år 2010 och 2017 pågick olika försök för att bekämpa sjögull i Kungsörs kommun, vilket 
resulterade i att flytande ramar försedda med fiberduk lades ut utanför Ekudden. Avsikten var att dessa 
skulle underhållas och flyttas årligen. Kommunekologen slutade dock och något underhåll har inte 
skett de senaste åren. Ramarna har börjat gå sönder och vissa har sjunkit. Det är därför angeläget att 
ramarna tas upp innan ännu fler av dem sjunker och blir svårare att bärga. Risken, om förfallet tillåts 
fortgå, är en oerhörd nedskräpning då stora delar av botten täcks samt en blockering för båttrafik. 
Kommuninvånare har klagat och också framfört risken med att de sjunka ramarna finns i närheten av 
ett dagvattenutsläpp. 
 
En entreprenör har lämnat offert som visar att det skulle kosta maximalt 100 000 kronor att ta upp 
ramarna.  
 
Sökande, Kungsörs Kommunteknik AB, leder arbetet. 

 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslås avsätta medel om 100 000 kronor för att ta upp ramarna. 

 
 

  
Rune Larsen     Julia Löndal Jonsson 
tf Teknisk chef    Kommunekolog 
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§ 
Kungsörs Ridklubb önskar utbyggnad av ny 
ridsportsanläggning vid Klämsbo 
(KS 2020/191) 

 
Kungsörs Ridklubb har inkommit med en skrivelse gällande 
utbyggnad av ridhuset. De skriver bland annat att de ser en tydlig 
trend i att fler vill börja rida och för att kunna ta emot fler elever 
krävs fler ridhus..   

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-19 
• Skrivelse från Kungsörs ridklubb 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslutar att kultur- och fritid tillsammans med 

Kungsörs kommun Teknik AB får i uppdrag att utreda 
förutsättningarna gällande utbyggnad av ridhuset samt att ta fram 
en ekonomisk kalkyl. Kalkylen ska presenteras med ett förslag på 
eventuell åtgärd till kommunstyrelsen senast maj 2021. 



 

Tjänsteskrivelse 
 Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2020-10-19 KS 2020/191 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsen 
  
Vår handläggare 
Mikael Nilsson 

 

Kultur- och fritidschef  
  
 
 
 

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 

Utbyggnad av ridskolan i Klämsbo 
 

Kungsörs Ridklubb har inkommit med en skrivelse gällande utbyggnad av ridhuset. I vilken de  
skriver:  
 
Vi ser en tydlig trend i att fler vill börja rida. För att kunna ta emot fler elever krävs fler ridhus. I 
dagsläget har vi kö till rid grupperna, men inte möjlighet att starta fler grupper på grund av platsbrist. 
Vi ser också ett ökat intresse från privatryttare som vi inte kan möta med nuvarande tillgänglighet i 
befintligt ridhus. Dessa söker sig idag till ridhus utanför kommunens gräns och skulle gärna träna i 
hemkommunen om tillgänglighet finns. Det finns en dispens framtagen för gamla stall att få fortsätta 
att ha hästar i spiltor. Upphävs dispensen får vi inte fortsätta med den hästhantering vi har idag, vilket 
skulle innebära förödande konsekvenser för oss som verksamhet. Stallet behöver byggas om eller 
byggas till för uppstallning i box. Det är en stor säkerhetsrisk att ha våra barn och ungdomar i stall 
med spiltor. Det blir trångt och risken att någon blir sparkad eller klämd av en häst är stor. 
 
 
 
 

Förslag till beslut 
                Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

Att Kultur- och fritid tillsammans med Kungsörs kommun Teknik AB får i 
uppdrag att utreda förutsättningarna gällande utbyggnad av ridhuset samt att ta 
fram en ekonomisk kalkyl. Kalkylen ska presenteras med ett förslag på eventuell 
åtgärd till kommunstyrelsen senast maj 2021. 
 
 
 
 

              Claes-Urban Boström       Mikael Nilsson 
               Kommundirektör        Kultur- och fritidschef 

 
 
 



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

 
 

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

 



Till Kungsörs Kommun  

Kommunstyrelsen 

 

Vad avser ärende kring Kungsörs Ridklubb och utbyggnad av fastigheten vid Klämsbo som Kungsörs 
ridklubb arrenderar. 

Vi vill arbeta fram en ny ridsportanläggning som är anpassad efter våra och samhällets behov och 
regler. Vi har tillsammans tagit fram en målbild för en mer tillgänglig förening i vår verksamhetsplan 
och den är en del av vår drivkraft. 

Projektet drivs av Kungsörs Ridklubbs styrelse och ridskolechef tillsammans med sakkunniga och 
ideella. Våra idrottsutövare och personal behöver duschar och omklädningsrum. Det behövs lokaler 
som stimulerar till inlärning och social samvaro. 

Vår nuvarande anläggning är problematisk att besöka om man har en funktionsnedsättning, sitter i 
rullstol eller kommer med barnvagn. Har du en i familjen som är allergiker kan du idag inte rida hos 
oss då det inte finns möjlighet till omklädning/dusch. 

Idag uppfyller vi inte kraven som ställs på en arbetsplats ,dusch och omklädningsrum saknas och 
likaså vilorum. En automatisering av stallarbetet är viktigt, nu bedrivs stallarbetet till stor del på 
samma sätt det alltid har gjort helt utan att nyttja någon av de automatiserade funktioner som mer 
ändamålsenliga anläggningar använder idag. 

Det är en stor säkerhetsrisk att ha våra barn och ungdomar i stall med spiltor. Det blir trångt och 
risken att någon blir sparkad eller klämd av en häst är stor. 

Det finns en dispens framtagen för gamla stall att få fortsätta att ha hästar i spiltor. Upphävs 
dispensen får vi inte fortsätta med den hästhantering vi har idag, vilket skulle innebära förödande 
konsekvenser för oss som verksamhet. Stallet behöver byggas om eller byggas till för uppstallning i 
box. 

Vi ser en tydlig trend i att fler vill börja rida. För att kunna ta emot fler elever krävs fler ridhus. I 
dagsläget har vi kö till rid grupperna, men inte möjlighet att starta fler grupper på grund av platsbrist. 
Vi ser också ett ökat intresse från privatryttare som vi inte kan möta med nuvarande tillgänglighet i 
befintligt ridhus. Dessa söker sig idag till ridhus utanför kommunens gräns och skulle gärna träna i 
hemkommunen om tillgänglighet finns. 

 

Bifogar en presentation med mer utvecklat underlag som stöd för ärendet i Kommunstyrelsen. 

 

Agnes Karlsson                                            Christoffer Nyman Myhr 

För Styrelsen i Kungsörs Ridklubb           Ridskolechef  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kungsörs KommunTeknik AB, kommunstyrelsens 
ekonom, utvecklingsenheten Stefan Leijerdal, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Antagande av ändrad detaljplan för Almen 5 
(KS 2019/281) 
Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med 
planförfattaren arbetat fram förslag till ändrad detaljplan för del av 
Kungsör 3:1, Almen 5. Den ändrade detaljplanen syftar till att 
möjliggöra uppförande av parkeringsplatser och parkering för 
rörelsehindrade samt garage, carportar och förråd. 
Gällande detaljplan för området tillåter en markanvändning för 
bostäder och detta behöver ändras genom en ny detaljplanför att 
kunna tillåta uppförande av ytor för parkeringsändamål. 

  
Det ändrade detaljplaneförslaget är förenligt med översiktsplanens 
allmänna intentioner. 
 
Ändring av detaljplanen handläggs med standardförfarande och att 
granskning har skett i samrådskrets. Yttranden har sammanställts i 
ett granskningsutlåtande där dessa yttranden har inarbetats och 
tillgodosetts i antagandehandlingen. 
 
Beslutet kan vinna laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet 
har tillkännagivits. 
 
Sökanden, Kungsörs Fastighets AB, bekostar plan- och 
genomförande.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Tekniska chefens tjänsteskrivelse 2020-10-13 

med tillhörande granskningsutlåtande, behovsbedömning, 
samrådsredogörelse, planbeskrivning, dagvattenutredning och 
plankarta  
 

Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar ny detaljplan för del av 
Kungsör 3:1, Almen 5 enligt bifogad 
Antagandehandling upprättad 2020-10-09. 

  
Sökanden, Kungsörs Fastighets AB, bekostar plan- och 
genomförande.  
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Datum Vår beteckning 
2020-10-13 KS 2019/281 

 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
 Kommunstyrelsen 
  
Vår handläggare  
Stig Tördahl 
Teknisk rådgivare 
0227-600 115 
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Antagande av ändrad detaljplan för del av Kungsör 3:1,  
Almen 5, Kungsörs kommun     

 
Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med planförfattaren arbetat fram förslag till ändrad 
detaljplan för del av Kungsör 3:1, Almen 5. Den ändrade detaljplanen syftar till att möjliggöra 
uppförande av parkeringsplatser och parkering för rörelsehindrade samt garage, carportar och förråd. 
Gällande detaljplan för området tillåter en markanvändning för bostäder och detta behöver ändras 
genom en ny detaljplanför att kunna tillåta uppförande av ytor för parkeringsändamål. 
 
Planområdet är ca 6 500 kvm och består till största delen av oexploaterat naturområde. 
På platsen har det tidigare stått flerbostadshus. Den tidigare detaljplan som ändras är från 1952. 
Parkeringsytorna kommer att omgärdas av grönstruktur i form av träd och buskar. 
 
Det ändrade detaljplaneförslaget är förenligt med översiktsplanens allmänna intentioner. 
 
Ändring av detaljplanen handläggs med Standardförfarande och att granskning har skett i 
samrådskrets. Yttranden har sammanställts i ett Granskningsutlåtande där dessa yttranden har 
inarbetats och tillgodosetts i Antagandehandlingen (bif). 
 
Beslutet kan vinna Laga Kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har tillkännagivits. 
 
Sökande, Kungsörs Fastighets AB, bekostar plan- och genomförande.  

 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslås anta ny detaljplan för del av Kungsör 3:1, Almen 5 enligt 
bifogad Antagandehandling upprättad 2020-10-09. 

 
 

  
Claes-Urban Boström   Rune Larsen 
Kommundirektör   tf Teknisk chef 
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Granskningsutlåtande 
2020-10-09 

Detaljplan för Almen 5, Kungsörs kommun 
Förslagets syfte och huvuddrag 
Planen syftar till att möjliggöra uppförande av parkeringsplatser och 
parkering för rörelsehindrade samt garage, carportar och förråd.  

Gällande plan för området tillåter en markanvändning för bostäder och 
detta behöver ändras genom en ny detaljplan för att kunna tillåta 
uppförande av parkeringsytor. 

Hur samrådet har bedrivits: 
Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden fr.o.m. 30 juni 
2020 t.o.m. 27 augusti 2020. Samtliga handlingar och yttranden finns i 
arkivet hos Kungsörs kommun. 

Inkomna yttranden med kommentarer: 

Länsstyrelsen 
Bedömning enligt 11 kap- 10 § PBL 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 
10 § PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen 
inte kommer att prövas. 

Synpunkter kring nytillkommen information i planhandlingarna 
Förändringarna i planförslaget sedan den föregående granskningen har 
inte föranlett att Länsstyrelsens ställningstagande till planen har 
ändrats.  

Natur 

Länsstyrelsens kommentarer från den tidigare granskningen kring 

naturmark kvarstår. I samrådsyttrandet framförde Länsstyrelsen att 

det är lämpligt att använda planbestämmelsen ”natur” för att 

motverka att mer natur tas bort och hårdgörs än vad som behövs. 

Länsstyrelsen bedömer att kommunens nuvarande förslag att införa 

egenskapsbestämmelsen n1 (träd med en stamdiameter över 20 cm 

får ej fällas av annat skäl än säkerhetsrisk eller sjukdom, PBL 4 kap. 10 

§) kombinerad med marklovsplikt för trädfällning inte är tillräckligt för 
att bevara de gröna värdena inom planområdet. Länsstyrelsen

https://kungsor.se/
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vidhåller att delar av planen borde omfattas av planbestämmelsen 
”natur” för att underlätta bevarandet av den tätortsnära gröna 
infrastrukturen och utveckla ekosystemtjänster.  
 
På Boverkets hemsida går det att läsa mer om tillämpningen av 
planbestämmelser framför vegetationsbestämmelser i syfte att bevara 
och säkerställa grönytor och vegetation inom ett planområde. 
(https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/egenskapsb
estammelser-for-kvartersmark/mark/). 
 

Övrigt 
Markföroreningar  
I det fall misstänkta markföroreningar upptäcks vid schaktning bör 
arbetet avbrytas och tillsynsmyndigheten enligt miljöbalken 
informeras. 
 
Kommentar: 
Då planens sydöstra del inte upplevs som direkt allmän i dagsläget och 
det inte är aktuellt att reglera platsen som sådan samt att de 
ekologiska värdena framförallt är kopplade till träden bedömer 
kommunen att egenskapsbestämmelsen n1 i detta fall är tillräcklig. 
 

Information angående markföroreningar är noterad. 
 
Lantmäteriet 

Lantmäteriet har inga synpunkter på aktuellt planförslag, 
 
Kommentar: 
Noterat 
 
MälarEnergi AB 
Mälarenergi Värme: Fjärrvärme finns på aktuell fastighet och runt den, 
ledningar ska beaktas och ingen byggnation får ske ovan ledning. Flytt 
av ledning bekostas av exploatören och kontakt med Mälarenergi ska 
ske i tidigt skede för utredning om ev. flytt. 

 
Mälarenergi Vatten: Ingen att erinra. Mälarenergi har inga VA-
ledningar i Kungsör. 
 
Fibra AB: Inget att erinra. Utanför vårt område. 
 
Mälarenergi Elnät AB: Mälarenergi Elnät vill även fortsatt upplysa om 
att vi har låg- och mellanspänningskablar vid intilliggande Runnavägen 
samt Kvarngatan. Kablarna är dock inte inmätta, så ledningsvisning 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/egenskapsbestammelser-for-kvartersmark/mark/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/egenskapsbestammelser-for-kvartersmark/mark/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/egenskapsbestammelser-for-kvartersmark/mark/
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med utsättning krävs om arbetsområdet är i närheten av kablarna. 
Förnyelse och reparation av kablar får inte försvåras eller förhindras av 
tillkommande bebyggelse. Eventuell flytt av kablarna bekostas av 
exploatör, vilket inte framgår av planbeskrivningen. Kontakta 
Mälarenergi Elnät Marknad & Mättjänster för offert när eventuellt 
behov av omläggning av kablar klarställts. 
 
Planbeskrivningen har efter samrådet kompletterats med ett avsnitt 
benämnt ”Elförsörjning” under rubriken ”Konsekvenser”, medan det 
tidigare avsnittet benämnt ”Elförsörjning och fjärrvärme” under 
rubriken ”Förutsättningar” verkar vara ojusterat. För att undvika 

tvetydigheter föredrar Mälarenergi Elnät istället att det nytillkomna 
avsnittet utgår och att texten i det ursprungliga avsnittet ”Elförsörjning 
och fjärrvärme” justeras för att förtydliga att det finns ett befintligt 
elnät i området, men att det kan behöva förnyas och/eller 
kompletteras med ytterligare kablar från närliggande 
transformatorstation beroende på effektbehovet till den planerade 
parkeringen samt garage. Även transformatorstation i närområdet kan 
behöva ersättas innan en anslutning kan ske. 
 
I övrigt har Mälarenergi inget att erinra.  
 
Kommentar: 

Kommunen bedömer att ett förnyande eller komplettering av elnätet 
på platsen är en konsekvens av detaljplanens genomförande och att 
avsnittet därför passar bäst under vald rubrik. Ingen ändring sker. 

 
Planbeskrivningen förtydligas med informationen att även flytt av 
elkabel bekostas av exploatör. 
 
Skanova 
Skanovas teleanläggningar berörs inte av planförslaget och har därför 
inget att invända. 
 
Kommentar: 
Noterat 

 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inga ytterligare 
synpunkter gällande detaljplanen. 
 
Kommentar: 
Noterat 
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Synpunkter inkomna under samråd  

Detaljplanen var ute för samråd under perioden 4 mars 2020 – 26 mars 
2020. Under samrådet inkom totalt 14 yttranden, varav 3 
godkännanden från fastighetsägare. Länsstyrelsen framförde 
rådgivande synpunkter kring utformning av plankarta och dess 
kopplingar till naturvärden på platsen samt säkerställande att 
markföroreningar inte föreligger. Även Lantmäteriet framförde 
synpunkter om plankartans möjliga reglering av naturmark samt 
redaktionella synpunkter.  
 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund efterfrågar förtydliganden om 
alternativ uppvärmning samt dagvattenhanteringen.  
 
Övrigt mottagna synpunkter gällde information kring ledningar och 
dess placering. 
 
Synpunkterna föranledde följande ändringar av planförslaget: 

- Naturvärden säkerställdes genom att begränsa möjligheten att 
fälla träd. 

- Planbeskrivning uppdaterades gällande uppgifter om el och 
fjärrvärme.  

 
 

Kommunens sammanvägda ställningstagande  
Inkomna synpunkter föranleder endast redaktionella ändringar.  
 
Kommunen föreslår att förslag till detaljplan antas. 

 

 

 

 

Rune Larsen  Gustav Carlsbrand / Monika Stenberg 
Teknisk chef  Planarkitekt 



  Datum  1/5 
2019-06-28   

    
    
    

 

 
Postadress Besöksadress Tfn/Mobil/Fax Org 
Kungsörs kommun 
736 85 Kungsör 
 

Drottninggatan 34 
 

0227-600000 
 
 

Org nr 212000-2056 
info@kungsor.se 
www.kungsor.se 

 

Undersökning av detaljplan Almen 5, Kungsörs 
kommun 
 
Undersökningen ska utgöra underlag för bedömning om genomförandet av 
kommande detaljplan/-er kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Om så 
är fallet ska kommunen göra en strategisk miljöbedömning av planen och 
upprätta en skriftlig redogörelse, miljökonsekvensbeskrivning (MKB).  
 
Undersökningen bör även avgränsa vilka frågor som ska behandlas i en 
miljökonsekvensbeskrivning i enlighet med 6 kap Miljöbalken (MB) och 4 kap 
34 § Plan- och bygglagen (PBL) alternativt behandlas i planbeskrivningen. 
 
Beslut om detaljplanen togs av kommunstyrelsen 2019-02-25. 
 

Syfte med detaljplan  

Planen syftar till att möjliggöra uppförande av parkeringsplatser och parkering 
för rörelsehindrade samt garage, carportar och förråd.  
 
Gällande plan för området tillåter en markanvändning för bostäder. 
Regleringen behöver ändras genom en ny detaljplan för att kunna tillåta 
uppförande av parkeringsytor. 
 

 
Ortofoto med ungefärligt planområde markerat i rött. 

  

https://kungsor.se/
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Ställningstagande till strategisk miljöbedömning och avgränsning av 
MKB 

Planområdet ligger cirka 700 meter väster om centrala Kungsör. Till 
järnvägsstationen i Kungsör är det cirka 1,3 km. Planområdet är cirka 6500 
kvm och består till största del av oexploaterad naturmark; gräsmatta samt en 
bergsknalle omgärdad av en del lövträd. 
 
Planområdet innefattar fastigheten Almen 5, samt gatumark på delar av 
fastigheten Kungsör 3:1, och avgränsas i söder av Karlavägen och i norr av 
Runnavägen. Öster om planområdet, inom samma kvarter, ligger ett antal 
villatomter. Kvarteret avgränsas i öster av Birkagatan och i väster av 
Kvarngatan. Strax väster om området rinner Runnabäcken som har sitt utlopp 
i Arbogaån 300 meter norr om planområdet. 
  
Översiktsplan för Kungsörs kommun antogs 8 december 2014 (§ 54). För det 
nu aktuella planområdet anges inget specifikt i översiktsplanen. Området 
ligger inom Kungsörs tätort.  
  
Detaljplanen anses vara i linje med översiktsplanen. En tydlig strategi för 
översiktsplanen är att skapa förutsättningar för attraktiva bostäder i 
kommunen. Då en stor del av befolkningen i arbetsför ålder använder bilen 
som främsta transportmedel till och från jobb är tillgången till parkeringar av 
vikt för att behålla attraktiviteten i det befintliga bostadsbeståndet.  
 
Inga riksintressen, skyddad natur eller Natura 2000-habitat bedöms påverkas 
av planen. MKN riskerar inte att överskridas om åtgärder sker enligt 
dagvattenutredningen. Hänsyn till trafiksäkerhet, dagvattenhantering, 
ljusstörningar tas i planförslaget. 
 
Den samlade bedömningen av ovanstående aspekter och deras kumulativa 
effekter är att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
En strategisk miljöbedömning med tillhörande MKB behöver därför inte 
upprättas.  
 

 
 
Bilagor 

- Bilaga 1 Checklista för behovsbedömning med miljöaspekter och 
kommentarer. 

 
 
 
 
 
Stig Tördahl  Gustav Carlsbrand 
Teknisk chef  Monika Stenberg

 Plankonsulter, Ramboll
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Bilaga 1 Checklista för behovsbedömning 

MILJÖASPEKT Kan ett genomförande av 
planen antas medföra 
betydande miljöpåverkan 

KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

JA OSÄKER NEJ 

Verksamheter enligt 4 
kap 34  § PBL eller 
enligt Förordning om 
MKB 3 § eller 
bilaga 3  

  x  

Biologisk mångfald     

Riksintresse naturvård   x Ingen påverkan. 

Natura 2000-habitat   x Ingen påverkan. 

Skyddad natur   x Ingen påverkan. 

Värdefull/känslig natur  x  Runnabäcken som är listad i 
Naturvårdsplanen för 
Västmanlands län rinner strax 
väster om planområdet. Här 
finns ett antal noterade 
naturvärden. 
Dagvattenutredning tas fram 
så att ingen påverkan sker från 
planområdet. 

Grönstruktur  x  Ej utpekad grönstruktur. 
Minskad grön yta. Ej 
betydande miljöpåverkan. 

Friluftsliv     

Riksintresse friluftsliv   x Ingen påverkan. 

Strandskydd   x Ingen påverkan. 

Värdefullt friluftsområde   x Ingen påverkan. 

Befolkning     

Jämställdhet   x  

Integration   x   

Barns perspektiv   x  Planens syfte innebär ökad 
trafik inom planområdet. En 
säker miljö vad gäller sikt och 
utfarter eftersträvas. 

Ålderssammansättning   x  

Människors hälsa     

Buller   x Ingen påverkan 

Vibrationer   x Ingen påverkan 

Magnetiska fält   x Ingen påverkan 

Radon   x Inga byggnader där människor 
stadigvarande befinner sig 
planeras 

Miljöfarlig verksamhet   x Ingen påverkan. 

Föroreningar   x Ingen påverkan 

Markföroreningar   x Ej känt 

Fysisk tillgänglighet   x Ingen påverkan 

Rekreation och friluftsliv    x   

Människors säkerhet     

Ras och skred   x Ej aktuellt 
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Översvämning  x  Dagvattenutredning tas fram 
och eventuella åtgärder vidtas. 

Trafiksäkerhet  x  Planens syfte innebär ökad 
trafik inom planområdet. En 
säker miljö vad gäller sikt och 
utfarter beaktas.  

Farligt gods/ 
skyddsavstånd 

  x Ej aktuellt 

Trygghet och säkerhet  x  Större parkeringsytor kan 
upplevas ödsliga nattetid. Ej 
betydande miljöpåverkan. 

Djur och växtliv     

Natura 2000-fågel   x Ingen påverkan 

Fridlysta/rödlistade arter   x Inga kända i närområdet 

Värdefulla/känsliga arter   x Inga kända i närområdet 

Mark     

Geologi och jordarter   x  

Topografi   x  

Erosion   x  

Vatten     

MKN Avrinningsområde  x  Vatten från planområdet 
avrinner västerut mot 
Runnabäcken, som mynnar i 
Arbogaån. Rening av 
dagvatten krävs. 

Skyddsområde   x  

Ytvatten   x  

Grundvatten   x  

Dagvatten   x Dagvattenutredning tas fram 
och eventuella åtgärder vidtas. 

Spillvatten   x  

Luft      

Miljökvalitetsnorm 
utomhusluft 

  x  

Klimatfaktorer     

Lokalklimat   x  

Ljusförhållanden  x  Störningar från strålkastarljus 
beaktas genom lämplig 
placering av 
parkeringsplatserna. Ej 
betydande. 

Hushållning 
mark/resurser 

    

Energianvändning el och 
uppvärmning 

  x  

Energianvändning 
transporter och 
kommunikationer 

  x  

Kollektivtrafikförsörjning   x  

Gång och cykel   x  

Naturresurser    x  

Landskap     

Landskapsbild   x  

Bebyggelse     
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Stadsbild   x Planen medför viss påverkan 
på stadsbilden. 

Gestaltning   x  

Kulturmiljö      

Riksintresse   x Ingen påverkan. 

Fornminne   x Inga fornminnen finns 
registrerade 

Byggnadsminne   x Inga byggnadsminnen finns 
registrerade 

Övrig värdefull 
kulturhistorisk miljö 

  x Ingen påverkan. 

     

Samlad bedömning  

Inga riksintressen, skyddad natur eller Natura 2000-habitat bedöms påverkas av planen. MKN 
riskerar inte att överskridas om åtgärder sker enligt dagvattenutredningen. Hänsyn till 
trafiksäkerhet, dagvattenhantering, ljusstörningar tas i planförslaget. 
 
Den samlade bedömningen av ovanstående aspekter och deras kumulativa effekter är att 
planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning 
med tillhörande MKB behöver därför inte upprättas.  

 
 
Referensmaterial som har använts vid denna bedömning 

Titel Källa Aktualitet 

Översiktsplan för Kungsörs kommun Kungsörs 
kommun 

Antogs 2015 

Dagvattenutredning ÅF 2019 
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Samrådsredogörelse 
2020-05-08 

Detaljplan för Almen 5, Kungsörs kommun 
Förslagets syfte och huvuddrag 
Planen syftar till att möjliggöra uppförande av parkeringsplatser och 
parkering för rörelsehindrade samt garage, carportar och förråd.  

Gällande plan för området tillåter en markanvändning för bostäder och 
detta behöver ändras genom en ny detaljplan för att kunna tillåta 
uppförande av parkeringsytor. 

Hur samrådet har bedrivits: 
Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden fr.o.m. 4 mars 2020 
t.o.m. 26 mars 2020. Samtliga handlingar och yttranden finns i arkivet 
hos Kungsörs kommun.

Inkomna yttranden med kommentarer: 

Länsstyrelsen 
Samråd om undersökning för Almen 5, Kungsörs kommun 

Rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen för samråd kring 
undersökning enligt 6 kap 6 § Miljöbalken. 

Med den information som Länsstyrelsen har idag, delar Länsstyrelsen 
kommunens bedömning att planförslaget inte innebär sådan 
betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 5 § Miljöbalken och att 
miljökonsekvensbeskrivningen enligt 4 kap 34 § Plan- och bygglagen 
därför inte är nödvändig.  

Överensstämmelse med översiktsplan  

Enligt 4 kap 33 § PBL ska planbeskrivningen innehålla en redovisning 

om planen avviker från översiktsplanen, på vilket sätt den i så fall gör 

det och skälen för avvikelsen. Länsstyrelsen bedömer att detaljplanen 

inte avviker från översiktsplanen och är därmed i linje med 

översiktsplanens intensioner och mål.  

Råd enligt 2 kap. PBL 
Natur  

https://kungsor.se/
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Enligt planbeskrivningen finns natur av bevarandevärde längs den 
sydöstra plangränsen, men hela planen har fått planbestämmelsen 
”kvartersmark, bostadskomplement, parkering”. För att utveckla 
ekosystemtjänster och grön infrastruktur är det viktigt med gröna stråk 
genom tätorterna. Med planbestämmelsen ”natur” på del av området 
kan kommunen styra och motverka att mer natur tas bort och 
hårdgörs än vad som behövs. De befintliga naturvärdena kan då 
fortsätta att utvecklas till ännu mer värdefulla naturvärden.  
 
Miljö  
Föroreningar  

På ortofotot från 1975 framgår att det i planområdets västra del har 
legat två flerbostadshus, vilka nu är rivna. Länsstyrelsen anser att 
kommunen bör säkerställa att det inte finns kvarlämnade 
markföroreningar, t.ex. icke sanerade oljetankar från 
uppvärmningssystemen m.m. 
 
Kommentar: 
Kommunen håller med om att ekosystemtjänster och den gröna 
infrastrukturen är viktig. Att avsätta en del av planområdet som 
”natur” bedömer kommunen dock inte vara aktuellt då allmän plats 
inte eftersträvas inom planområdet. Del av plankartan kommer 
däremot uppdateras med en planbestämmelse för trädfällningsförbud 

vilket kommer säkra naturvärden på platsen. 
 
Efter Länsstyrelsens yttrande angående markföroreningar har 

kommunen undersökt tidigare rivningslov för Almen 5. I rivningslovet 
framgår vad som ska rivas och hur det ska omhändertas. Det nämns 
inte något om oljetank eller liknande, vilket tyder på att någon sådan 
inte förekommit inom fastigheten. Kommunen har dessutom tagit del 
av uppgifter från Mälarenergi som anger att tidigare bostadshus på 
platsen varit anslutna till fjärrvärmenätet och alltså inte värmts upp 
med hjälp av oljetankar. 
 
Lantmäteriet 
Grönytor inom kvartersmark 

På s. 10 i planbeskrivningen står det att naturmarken längs med den 
sydöstra plangränsen har ett bevarandevärde och att nya träd planeras 
att planteras här. Enligt situationsplanen verkar det vara ett större 
område som ska bevaras som natur. Det finns dock ingen 
planbestämmelse som säkerställer att naturmarken ska bevaras. Om 
det är av vikt att naturmarken bevaras och sköts om bör området 
läggas ut som allmän plats, natur, istället för kvartersmark.  
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Huvudmannaskap 
Huvudmannaskap är en administrativ bestämmelse och ska således 
läggas in bland de administrativa bestämmelserna i plankartan. 
 
Kommentar: 
Kommunen avser att uppdatera plankartan med en planbestämmelse, 
som innebär trädfällningsförbud på del av planområdet, så att den i 
större utsträckning beaktar och skyddar naturvärden. 
  
Plankartan uppdateras med korrekta uppgifter vad gäller 
huvudmannaskap. 

 
Trafikverket 
Trafikverket har inget att erinra i ärendet. 
 
Kommentar: 
Noterat 
 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Yttrande 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar följande synpunkter på 
förslag till detaljplan DP 206 för Almen 5 och del av Kungsör 3:1 i 
Kungsörs kommun. 

1. Om några av de större träden anses ha ett bevarandevärde kan 
det vara lämpligt att förtydliga vilka träd det gäller samt vad det 
i praktiken innebär med bevarandevärde. 

2. Ur energisynpunkt bör det finnas ett förtydligande/diskussion 
gällande alternativ uppvärmning så som fjärrvärmeanslutning 
alternativt bergvärme eller liknande. 

3. I området är det tänkt att anläggas regnbäddar. Att klargöra 
hur dessa regnbäddar ska skötas för att få önskad effekt på 
nedbrytningen av föroreningar som förväntas öka så som 
kadmium och krom vore önskvärt. Det nämns även ett filter 
som kan anpassas för rening, även här vore det önskvärt att 
förtydliga var dessa ska placeras samt skötsel av dessa filter. 

 

Kommentar: 
Planhandlingarna uppdateras vad gäller naturvärden på platsen.  
 
Detaljplanen medger endast parkering utan större 
uppvärmningsbehov, därav anser kommunen att en diskussion kring 
alternativa uppvärmningsbehov inte behövs. 
 
Det filter som nämns i dagvattenutredningen nämns endast som ett 
komplement vid behov av ökad rening. Då den systemlösning som 
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tagits fram anses uppfylla de krav som finns gällande fördröjning och 
rening av vattnet anser inte kommunen att det är nödvändigt att 
ytterligare förklara eventuellt filers placering och skötsel. Vad gäller 
regnbäddarna så avser kommunen att förtydliga dess skötsel och 
ansvarsområden kring det. 
 
MälarEnergi AB 
Mälarenergi Vatten: Inget att erinra 
 
Mälarenergi Elnät AB: Mälarenergi Elnät (MEE) vill upplysa om att vi 
har låg- och mellanspänningskablar vid intilliggande Runnavägen samt 

Kvarngatan. Kablarna är dock inte inmätta, så ledningsvisning med 
utsättning krävs om arbetsområdet är i närheten av kablarna. 
Förnyelse och reparation av kablar får inte försvåras eller förhindras av 
tillkommande bebyggelse. Eventuell flytt av kablarna bekostas av 
exploatör. Kontakta Mälarenergi Elnät Marknad & Mättjänster för 
offert när eventuellt behov av omläggning av kablar klarställts. 
 
I detaljplanen framgår det under rubriken ”Elförsörjning” att det finns 
el i angränsande gata där påkoppling kan ske. MEE vill dock förtydliga 
att befintligt lågspänningsnät i området kan behöva förnyas och/eller 
kompletteras med ytterligare kablar från närliggande 
transformatorstation beroende på effektbehovet till den planerade 

parkeringen samt garage. Även transformatorstationen i närområdet 
kan behöva ersättas innan en anslutning kan ske. 
 

ME Värme: Fjärrvärme finns på aktuell fastighet och runt den, 
ledningar ska beaktas och ingen byggnation får ske ovan ledning. Flytt 
av ledning bekostas av exploatören och kontakt med Mälarenergi ska 
ske i tidigt skede för utredning om flytt ska ske. 
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I övrigt har Mälarenergi inget att erinra. 
 
Kommentar: 
Planbeskrivning kompletteras med uppgifter angående el och 
fjärrvärme. 

 
Räddningstjänsten VMKF 
Räddningstjänsten har inte några synpunkter gällande detaljplanen. 

 
Kommentar: 
Noterat 
 
VafabMiljö Kommunalförbund 
VafabMiljö har tagit del av rubricerat ärende och har inga synpunkter 
på planförslaget. 
 
Kommentar: 
Noterat 

 
Vattenfall Eldistribution AB 
Vattenfall Eldistribution AB har ingen elanläggningar inom 
planområdet och har därför inget att erinra. 
 
Kommentar: 
Noterat 
 
Telia 
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Telia har inga invändningar. 
 
Kommentar: 
Noterat 
 
Postnord 
Postnord har inget att anmärka och godkänner den föreslagna 
detaljplanen. 
 
Kommentar: 
Noterat 

 
 
Fastighetsägare 
Borraren 1 
Fastighetsägaren till Almen 3 godkänner förslaget. 
 
Kommentar: 
Noterat 
 
Kaptenen 18 och Kaptenen 2 
Fastighetsägaren för Kaptenen 18 och Kaptenen 2 godkänner förslaget. 
 

Kommentar: 
Noterat 
 

Kungsör 3:1 
Fastighetsägaren till Kungsör 3:1, angränsande vägar, godkänner 
förslaget.  
 
Kommentar: 
Noterat 
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Synpunkter inkomna under samråd  
Under samrådet inkom totalt 14 yttranden, varav 3 godkännanden från 
fastighetsägare. Länsstyrelsen framförde rådgivande synpunkter kring 
utformning av plankarta och dess kopplingar till naturvärden på 
platsen samt säkerställande att markföroreningar inte föreligger. Även 
Lantmäteriet framförde synpunkter om plankartans möjliga reglering 
av naturmark samt redaktionella synpunkter. 
 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund efterfrågar förtydliganden om 
alternativ uppvärmning samt dagvattenhanteringen. 
 

Övrigt mottagna synpunkter gällde information kring ledningar och 
dess placering. 
 
Kommunens sammanvägda ställningstagande  
Inkomna synpunkter föranleder följande ändringar av planförslaget: 

- Säkerställande av naturvärden genom att begränsa möjligheten 
att fälla träd. 

- Uppdatering av planbeskrivning gällande uppgifter om el och 
fjärrvärme. 

 
Utöver detta sker en del redaktionella ändringar.  
 
Kommunen föreslår att detaljplanen, efter redigeringar, tas vidare för 

granskning. 
 

 

 

 

 

Rune Larsen  Gustav Carlsbrand / Monika Stenberg 
Teknisk chef  Planarkitekt 
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Inledning 

Planhandlingar 

- Plankarta med bestämmelser 

- Planbeskrivning inklusive genomförandefrågor (denna 

handling) 

- Fastighetsförteckning 

 

Där höjder förekommer redovisas dessa i höjdsystemet Kungsörs 

lokala. 

Bakgrund och syfte 

Planen syftar till att möjliggöra uppförande av parkeringsplatser 

och parkering för rörelsehindrade samt garage, carportar och 

förråd.  

 

Gällande plan för området tillåter en markanvändning för 

bostäder och detta behöver ändras genom en ny detaljplan för att 

kunna tillåta uppförande av parkeringsytor. 

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. MB 

Planen bedöms inte innebära att några miljökvalitetsnormer 

överskrids eller vara i konflikt med några riksintressen. Planen 

bedöms därför vara förenlig med innehållet i ovan nämnda 

lagrum. 

Förfarande 

Detaljplanearbetet påbörjades efter beslut av kommunstyrelsen 

2019-02-25 och hanteras enligt PBL 2010:900 i dess lydelse vid 

detta datum.  

 

I framtagandet av förslag till ny detaljplan kommer 

standardförfarande att tillämpas. 

Plandata  

Planområdet ligger cirka 700 meter väster om centrala Kungsör. 

Till järnvägsstationen i Kungsör är det cirka 1,3 km. Planområdet 

är cirka 6500 kvm och består till största del av ett oexploaterat 

naturområde; gräsmatta samt en bergsknalle omgärdad av en del 

lövträd och buskage. På platsen har det tidigare stått 

flerbostadshus då markanvändningen är avsedd för bostäder men 
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dessa är sedan några år tillbaka rivna. I planområdet ingår även 

mark för gata, delar av Runnavägen i norr och Kvarngatan i 

väster regleras i detaljplanen.  

 

Planområdet innefattar fastigheten Almen 5, samt gatumark på 

delar av fastigheten Kungsör 3:1, och avgränsas i söder av 

Karlavägen och i norr av Runnavägen. Öster om planområdet, 

inom samma kvarter, ligger ett antal villatomter. Kvarteret 

avgränsas i öster av Birkagatan och i väster av Kvarngatan. Strax 

väster om området rinner Runnabäcken som har sitt utlopp i 

Arbogaån 300 meter norr om planområdet. 

 

 
Ortofoto med ungefärligt planområde markerat med röd streckad linje.  

 

Tidigare ställningstaganden  

Riksintressen 

Planområdet omfattas inte av riksintresse. 

Strandskydd 

Område berörs inte av något strandskydd.  

Översiktsplan för Kungsörs kommun 

Översiktsplan för Kungsörs kommun antogs 8 december 2014 (§ 

54). För det nu aktuella planområdet anges inget specifikt i 

översiktsplanen. Området ligger inom Kungsörs tätort.  
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Detaljplanen anses vara i linje med översiktsplanen. En tydlig 

strategi för översiktsplanen är att skapa förutsättningar för 

attraktiva bostäder i kommunen. Då en stor del av befolkningen i 

arbetsför ålder använder bilen som främsta transportmedel till 

och från jobb är tillgången till parkeringar av vikt för att behålla 

attraktiviteten i det befintliga bostadsbeståndet.  

  

Översiktsplanens målsättningar för boende är bland annat:  

• Att skapa förutsättningar för fler attraktiva bostäder. Fler 

unga vuxna måste lockas att bosätta sig på orten så att 

befolkning och skattekraft kan öka. Framför allt bedöms 

sjö- och naturnära boende kunna locka nya 

kommuninvånare.  

• Kungsör ska ha en fungerande bostadsmarknad med ett 

attraktivt utbud och fungerande flyttkedjor.  

  

Planförslaget bedöms förenligt med översiktsplanens allmänna 

intentioner. 

Program 

Program för detaljplanen har bedömts inte behövas. 

Detaljplan 

Planområdet omfattas av detaljplanen A19 från 1952. Denna 

detaljplan tillåter en markanvändning för bostadsändamål i öppet 

byggnadssätt. 

 

 
Gult område visar befintlig detaljplan, röd streckad linje visar denna plans 

utbredning. 
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Beslut om planläggning 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-25 (§22) att ge ett positivt 

planbesked i enlighet med ansökan. Ny detaljplan bekostas av 

sökande. 

 

Förutsättningar 

Terrängförhållanden och markanvändning 

Planområdet består till största delen av natur. Planområdets 

nordvästra del utgörs av en plan gräsyta, där två lamellhus i 

vinkel fanns. Dessa byggnader är idag rivna. 

  

I den södra delen är området något mer kuperat, här finns några 

bergknallar med berg i dagen och viss växtlighet i form av 

lövträd som ek och björk. Inom planområdet finns idag två 

befintliga parkeringsplatser, en längs Karlavägen i den östra 

delen och en längs Kvarngatan i sydväst. I övrigt är planområdet 

obebyggt trots att markanvändningen, enligt gällande detaljplan, 

tillåter uppförande av bostäder. 

 

 
Historisk jämförelse över planområdet, markerat med rött. Till vänster syns ett 

ortofoto över planområdet som det ser ut idag. Till höger visas en bild över 

samma område från 1975, här kan de byggnader som tidigare låg på platsen 

ses. 

Bebyggelse i omgivningarna 

Planområdet är en del av Kungsörs tätort och gränsar till flertalet 

fastigheter med bostadsbebyggelse. Söder och norr om området 

ligger det flerbostadshus med upp till 5 våningar byggda under 

60- och 70-talet. Vidare västerut sträcker ett större villaområde ut 
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sig. Detta område karaktäriseras av låga enbostadshus i en eller 

två våningar med sadeltak. 

Geotekniska frågor  

Enligt SGU:s jordartskarta består de ytliga jordlagren i 

planområdet främst av glacial lera och morän. Vid platsbesök 

identifierades även berg i dagen. 

 

 
Det ungefärliga planområdet markerat med svart linje på SGU:s 

jordartskarta. 

Området är längs den norra plangränsen relativt flackt och 

varierar mellan cirka +8 och +10 (RH 2000). Längs den södra 

plangränsen är det kraftigare höjdskillnader, Karlavägen stiger 

från cirka +8 till +14 längs med gatans sträckning. 

Fornlämningar 

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Om fornfynd 

eller fornlämning påträffas i samband med eventuella 

markarbeten måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan 

göras till Länsstyrelsen. 

Naturvärden 

Planområdet består till största del av naturmark och 

karaktäriseras framförallt av den gräsyta där det tidigare stod två 

flerbostadshus. Denna gräsyta fortsätter söderut längs 

Karlavägens sträckning, här har det tidigare också stått 

bostadshus som rivits. Gräsytorna bedöms inte ha något nämnvärt 

naturvärde. 
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Längs områdets sydöstra gräns växer ett antal större träd, främst 

ek och björk, varav några är av bevarandevärde. 

 

 
Bild över växtligheten längs Karlavägen i planområdets sydöstra del. 

Kulturmiljö 

Inom planområdet finns det inte någon utpekad miljö av 

kulturhistoriskt värde. 

Gator och trafik  

Planområdet angörs från centrum via Karlavägen som är en 

huvudgata. Även Runnavägen ansluter till området, via denna 

väg kan Kungsgatan nås. Kungsgatan är huvudleden in till 

Kungsör och löper strax norr om planområdet.   

 

Delar av Runnavägen och Kvarngatan har tagits med i 

detaljplanen. De är en rest från samma detaljplan som idag gäller 

för hela det aktuella planområdet. Genom att införliva även dessa 

områden i detaljplanen skapas ett mer enhetligt område rent 

planmässigt. 

 

Inom området finns även en upptrampad stig som ansluter 

befintlig parkeringsplats längs Karlavägen med bebyggelse i norr. 

Markföroreningar 

Inga kända markföroreningar finns inom planområdet enligt 

WebbGIS, Länsstyrelsen i Västmanlands län. Rivningslov för 

tidigare byggnader på platsen har studerats för att undersöka om 

oljepanna förekommit. Inget nämns i handlingarna och 

byggnaderna bör, enligt Mälarenergi, ha varit uppvärmda med 
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fjärrvärme. Något som ytterligare tyder på avsaknad av oljepanna 

och markföroreningar kopplade till en sådan. 

Hydrologiska förhållanden 

Recipient för dagvatten från området är Mälaren. Vattnet från 

området rinner via ledningssystem, diken och vattendrag och 

mynnar först ut i Arbogaån. Arbogaån mynnar sedan ut i Mälaren 

efter cirka en kilometer.  

 

Planområdet sluttar lätt åt sydväst mot korsningen Runnavägen 

och Kvarngatan, enligt det underlag som erhållits av Kungsörs 

kommun varierar höjderna i området mellan 8,05 m och 13,94 m. 

Områdets lågpunkt är belägen i det västra hörnet vid korsningen 

Runnavägen och Kvarngatan, områdets högsta punkt är belägen 

på den befintliga parkeringen i områdets östra del. Det dagvatten 

som inte infiltreras i området leds idag till dagvattenbrunnar 

belägna i Karlavägen och Runnavägen, därifrån leds vattnet via 

ledningar ut i Runnabäcken som slutligen når Mälaren. 

 

 
Befintlig avrinning inom planområdet, planområdet markerat med rött.  

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Planområdet ligger inom vattenförekomsten Mälaren-Galten.  

 

Enligt VISS (vatteninformationssystem Sverige) har Arbogaån 

och Mälaren-Galten måttlig ekologisk status och uppnår ej god 

kemisk ytvattenstatus. Miljökvalitetsnormer som ska uppnås för 
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ytvattenförekomsten är god ekologisk status 2027 och god 

kemisk ytvattenstatus 2021.  

Dagvattenstrategi 

Kungsörs kommuns dagvattenpolicy ska styra hur arbetet med 

dagvatten i kommunen ska ske inom sammanhållen bebyggelse 

samt planlagt område. I policyn anges bland annat att:  

 

• Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska 

eftersträvas vid nyplanering, avrinning från en tomt eller 

markområde bör inte öka efter exploatering.  

• Allt dagvatten som har låga eller måttliga 

föroreningshalter bör infiltreras eller fördröjas.  

Vatten/avlopp 

Området kopplas till det kommunala vatten- och avloppssystemet 

vid anslutningspunkt i angränsande gata. 

Elförsörjning och fjärrvärme 

Nätsystemet är sedan tidigare utbyggt. El finns draget i 

angränsande gata där påkoppling kan ske. 

 

Fjärrvärme finns draget till aktuell fastighet. 

 

Planförslag 

Bebyggelse 

Det nya planförslaget innebär att parkering för intilliggande 

bostäder kan uppföras. Planområdet kommer när det är 

färdigbyggt att innehålla cirka 70 nya parkeringsplatser, varav 

cirka 25 kommer bestå av garage. Det kommer även vara möjligt 

att uppföra carport samt förråd på platsen. Utöver det planeras 

inga andra typer av byggnader för planområdet.  

 

Detaljplaneförslaget tillåter totalt 1000 m2 byggnadsarea inom 

området och varje byggnad begränsas till att vara maximalt 200 

m2. Nockhöjden är reglerad till 4 meter. 

 

Den befintliga parkeringsplatsen längs Karlavägen kommer 

behållas i sin nuvarande utformning. Parkeringen längs 

Kvarngatan föreslås däremot minskas och flyttas något längre in i 

området, som kan ses på situationsplanen nedan. Genom att göra 
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detta blir det möjligt att plantera träd och anlägga en regnbädd för 

upptag av dagvatten där parkeringen idag ligger.  

 

 
Situationsplan över föreslagen utbyggnad. 

 

 
Principskiss över föreslagen bebyggelse.  

Grönytor 

Som situationsplanen ovan visar föreslås parkeringsplatserna att i 

huvudsak förläggas längs den norra plangränsen. Här är marken 

plan och innehar inte heller några naturvärden, ingrepp på 

grönytor bedöms bli som minst med denna placering.  
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Längs den sydöstra plangränsen finns natur av visst 

bevarandevärde. För att säkerställa att naturvärden sparas införs 

trädfällningsförbud och krav på marklov för trädfällning för träd 

med stamdiameter över 20 centimeter. 

 

Nya planteringar av träd föreslås inom planområdet, framförallt 

längs områdets utkanter, som en motvikt till den ökade mängd 

hårdgjord yta som detaljplanens genomförande innebär. Utöver 

detta kommer nya planteringar och sparande av grönyta bidra till 

ett bättre upptag av dagvatten, något som förväntas öka med en 

exploatering på platsen. 

Gator och trafik  

I planen ingår delar av Runnavägen och Kvarngatan som angör 

planområdet i norr och väst. Inga förändringar föreslås för 

vägområdena.  

 

Ett genomförande av detaljplanen medför att nya 

parkeringsplatser byggs, nya utfarter kommer därför anläggas 

mot både Runnavägen och Karlavägen. Enligt föreslagen 

situationsplan kommer tre nya utfarter angöra mot Runnavägen 

och två nya utfarter mot Karlavägen. För att skapa utfarter som är 

trafiksäkra och med god sikt regleras plankartan med prickmark 

längs områdets utkanter. Ett avstånd på 5 meter, där byggnader 

inte får uppföras och sikten behålls, skapas på så sätt till 

vägområdet. För att den gångstig som går längs planområdets 

nordöstra gräns ska behållas har prickmark även placerats längs 

denna plangräns och därigenom hålls också ett respektavstånd 

mot befintlig bebyggelse med denna reglering.  

Dagvatten 

I samband med framtagande av detaljplanen har en 

dagvattenutredning utförts av ÅF (2019). I utredningen har 

flödesberäkningar gjorts utifrån ett 20-årsregn med varaktighet på 

10 minuter. Hänsyn tas till ökade flöden till följd av 

klimatförändringarna. 

 

Dagvattenutredningen redogör hur situationen för dagvatten ser 

ut före respektive efter exploatering. Utredningen har även 

undersökt föroreningsmängder och hur dessa påverkas av den nya 

verksamheten. Med det som bakgrund har förslag på hur 

dagvattnet ska omhändertas inom området tagits fram. 

Lösningarna presenteras utifrån ett platsspecifikt perspektiv och 

med hänsyn till lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).  
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Enligt kommunens strategi för dagvattenhantering ska flödet från 

området inte öka efter exploatering, det innebär att cirka 28 m3 

vatten behöver fördröjas inom området innan anslutning till 

kommunalt ledningsnät eller utsläpp till recipient sker. 

Dagvattnet föreslås efter exploatering ledas från tak och 

parkeringsytor till nedsänkta växtbäddar som fördröjer och renar 

dagvattnet. För exakt presentation av föroreningsmängder och 

lösningar för dagvattenhanteringen hänvisas till rapporten. 

 

I bilden nedan illustreras systemöversikten över föreslagna 

dagvattenlösningar samt förmodade framtida vattenvägar efter 

exploatering. I området föreslås tre stycken nedsänkta växtbäddar 

anläggas, se placering och föreslagen ytstorlek för växtbäddarna i 

bilden. Där garageplatser ansluter mot befintlig naturmark 

föreslås vattnet rinna till och infiltreras i grönytan. 

 

 
Systemöversikt över föreslagna dagvattenlösningar samt förmodade framtida 

vattenvägar efter exploatering.  
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Planbestämmelser 

 

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap 

GATA – Gata 

Användningen gata inrymmer körbana och gångbana/trottoar. 

 

Kvartersmark 

B1 – Bostadskomplement, parkering 

 

Bebyggandets omfattning 

e1 – Största exploatering är 1000 kvadratmeter byggnadsarea 

 

e2 – Största exploatering per byggnad är 200 kvadratmeter 

byggnadsarea 

 

  Marken får inte förses med byggnad 

Prickmark har använts i planen för att styra placeringen av 

byggnader. För att skapa utfarter med god sikt får inte byggnader 

placeras för nära vägområdet. 

 

 Högsta nockhöjd i meter 

Bestämmelsen om högsta nockhöjd fungerar som en begränsning 

för hur höga byggnader som får anläggas. Nockhöjden har satts 

på ett sådant sätt att det är möjligt att uppföra 

komplementbyggnader som garage, carport eller förråd. 

 

Markens anordnande och vegetation 

n1 – Träd med en stamdiameter över 20 cm får ej fällas av annat 

skäl än säkerhetsrisk eller sjukdom. Denna bestämmelse 

kompletteras med en administrativ bestämmelse som innebär att 

marklov krävs för trädfällning. 
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Konsekvenser 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Planförslaget bedöms inte ge upphov till betydande 

miljöpåverkan vilket innebär att en miljöbedömning med 

tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte kommer att 

göras.  

 

Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. 

Dagvatten/Skyfall 

Dagvatten ska renas och fördröjas inom planområdet. 

Fastighetsägare ansvarar för skötsel av de system som planeras 

för dagvattenhanteringen inom planområdet. 

 

Vid kraftigare regn finns en risk att vattnet inte kan avledas 

tillräckligt snabbt via dagvattensystemet på fastigheten. Marken 

höjdsätts så att vattnet avrinner från byggnaderna mot områden 

som kan översvämmas utan skador på byggnader. Avrinningen 

sker då lämpligast i riktning mot närliggande gator. Dessa 

avrinningsvägar ska dock ses som sekundära då dagvattnet i 

första hand ska omhändertas inom planområdet. 

Påverkan på vatten 

Genomförandet av planförslaget får inte medföra en ökning av 

föroreningshalterna i recipienten Mälaren. Reningen ska utgå från 

miljökvalitetsnormerna samt recipientens behov.  

 

Med hjälp av förslagen dagvattenlösning kommer förorenings-

koncentrationerna efter exploatering bli lägre än i dagsläget med 

undantag för fosfor, kväve, kadmium och krom som har ett högre 

värde för den årliga mängden jämfört med befintlig situation. 

Utöver det har föroreningsvärden bra marginal till riktvärdet om 

dagvattenlösningen genomförs. Om ytterligare fördröjning och 

rening önskas kan t.ex. gröna tak eller genomsläpplig beläggning 

på parkeringar anläggas. Detta har inte tagits med i några 

beräkningar. För att öka reningseffekten ytterligare kan man 

använda sig av specifika växtarter som har en högre retention av 

de ämnen som man vill ha ökad rening på. Det går även att 

använda sig utav ett filter som kan anpassas för rening av en 

specifik förorening.  

Landskapsbild/stadsbild 

Planområdet karaktäriseras idag av den öppna gräsytan, denna 

försvinner vid en exploatering. 
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Buller från trafik 

Bullret från vägarna bedöms inte öka då parkeringen kommer 

användas av befintliga boende i området. 

 
Barnperspektiv 

Det är viktigt att beakta trafiksäkerheten så att inte utfarter eller 

trafikrörelser utgör ett hot för lekande barn. 

Elförsörjning 

Beroende på effektbehovet till planerad parkering och garage kan 

det befintliga lågspänningsnätet behöva kompletteras. Även 

transformatorstationen kan behöva ersättas innan en anslutning 

kan ske. 

Genomförande 

Ansvarsfördelning 

För utbyggnad av gator, VA-ledningar samt diken för dagvatten 

svarar kommunen. 

Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän plats, gata.   

Ekonomiska frågor 

Detaljplanens framtagande bekostas av sökande. 

 

Kostnader för anslutning till el- och telenät uttages separat av 

respektive ledningshavare. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Inga nya fastigheter bildas i och med detaljplanens 

genomförande. 

Tekniska frågor 

Fjärrvärmeledningar ska beaktas och ingen byggnation får ske 

ovan ledning. Flytt av ledning eller elkabel bekostas av exploatör 

och kontakt med Mälarenergi ska ske i tidigt skede för utredning 

om flytt ska ske. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år efter det att planen fått laga kraft.  

Tidplan 

Preliminär tidplan  

Planuppdrag, februari 2019 
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Sammanfattning 

Kungsör kommun planerar att anlägga garage, förråd samt parkeringsplatser på 

fastigheten Almen 5 i Kungsör. Fastigheten är cirka 0,63 hektar stor och består idag av 30 

stycken parkeringsplatser samt naturmark innehållande busk- och lövskogspartier med 

stenhällar. Enligt det översiktliga planförslaget som tagits fram kommer cirka 44 % av ytan 

inom området att hårdgöras i form av tak och asfalt. Den förändrade verksamheten 

kommer leda till ökade dagvattenflöden med ett förändrat föroreningsinnehåll. 

Den här dagvattenutredningen har utrett hur situationen för dagvatten ser ut före 

respektive efter exploatering. Utredningen har även undersökt föroreningsmängder och 

hur dessa påverkas av den nya verksamheten. Med det som bakgrund har förslag på hur 

dagvattnet ska omhändertas inom området tagits fram. Den här utredningen presenterar 

lösningar utifrån ett platsspecifikt perspektiv med hänsyn till lokalt omhändertagande av 

dagvatten (LOD).  

Enligt kommunens strategi för dagvattenhantering ska flödet från området inte öka efter 

exploatering, det innebär att cirka 28 m3 vatten behöver fördröjas inom området innan 

anslutning till kommunalt ledningsnät eller utsläpp till recipient sker. Dagvattnet föreslås 

efter exploatering ledas från tak och parkeringsytor till nedsänkta växtbäddar som 

fördröjer och renar dagvattnet.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Utredningsområdet ligger på fastigheten Almen 5 som är belägen ca 750 meter väster 

om centrala Kungsör. Området är ca 0,63 hektar stort och brukas idag som parkering 

samt naturmark innehållande busk- och lövskogspartier med stenhällar. 

För fastigheten finns idag en befintlig detaljplan som anger att bostäder får uppföras. 

Kungsör kommun avser nu att ändra den befintliga detaljplanen, ändringen kommer  

medföra att garage, carportar, förråd och parkering kan uppföras. Totalt avser Kungsör 

kommun uppföra 27 garageplatser, 42 parkeringsplatser samt ett förråd. Se figur 1 för 

placering av planområdet. 

Den förändrade verksamheten kommer innebära att oexploaterade ytor tas i anspråk 

och hårdgörs vilket bl.a. leder till ökade dagvattenflöden med ett förändrat 

föroreningsinnehåll. 

Med det som bakgrund har ÅF Infrastructure fått i uppdrag att utreda 

omhändertagandet av dagvatten för den nya verksamheten inom planområdet.  

 

Figur 1. Översiktskarta över planområdet, markerad med en röd linje (hitta.se, 2019). 

1.2 Uppdragsbeskrivning 

Syftet med uppdraget är att ta fram en dagvattenutredning för att klarlägga hur 

omhändertagandet av dagvatten bör ske inom planområdet. Utgångspunkten är att den 

ursprungliga vattenbalansen inom området ska bibehållas efter planens utförande. Alla 

beräkningar och förslag ska göras enligt Svenskt Vatten publikation P110: Avledning av 

dag-, drän- och spillvatten. 
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Vid behov ska följande punkter identifieras och beskrivas i utredningen: 

• Befintliga förhållanden avseende avrinningsområden. 

• Förutsättningar för 100 % dagvattenfördröjning. 

• Ytor lämpliga för fördröjning och rening. 

• Dimensionering av dagvattenflöden vid befintliga markförhållanden. 

• Dimensionering av dagvattenflöden efter exploatering. 

• Förslag till utformning av dagvattensystem för lokalt omhändertagande av dagvatten. 

• Redovisning av lämplig placering av renings- och fördröjningsanläggningar inom 

planområdet. 

• Redovisning av hur området beter sig vid ett 20-årsregn. 

2 Förutsättningar 

2.1 Underlag 

Följande underlag från beställaren har använts i denna utredning: 

Underlag Datum 

Uppdragsbeskrivning och offert 2019-05-06 

Översiktskarta / baskarta / grundkarta över utredningsområdet 2019-05-06 

Primärkarta 2019-05-06 

Underlag av VA-ledningar (allmänna VA-ledningar / fastighetens 
ledningar samt höjder) 

2019-05-06 

VA-plan för Kungsörs kommun 2013-02-11 

Dagvattenpolicy för Kungsörs kommun 2013-02-11 

Följande dokument och villkor har använts i denna utredning: 

Underlag Utgivare Publikationsår 

P83 Svenskt Vatten 2001 

P104 Svenskt Vatten 2011 

P105 Svenskt Vatten 2016 

P110 Svenskt Vatten 2016 

VISS, Vatteninformationssystem Sverige Länsstyrelsen 2019 

WebbGIS Länsstyrelsen 2019 

Jordartskarta SGU 2019 

Jorddjupskarta SGU 2019 

2.2 Dagvattenstrategi 

Kungsörs kommuns dagvattenpolicy ska styra hur arbetet med dagvatten i kommunen 

ska ske inom sammanhållen bebyggelse samt planlagt område. I policyn anges bl.a. att: 

• Dagvatten ska användas på ett positivt sätt i samhällsplaneringen. 

• Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska eftersträvas vid nyplanering, avrinning 

från en tomt eller markområde bör inte öka efter exploatering. 

• Ledningar ska dimensioneras enligt Svenskt Vattens anvisningar och med hänsyn till den 

förväntade klimatförändringens effekter. 
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• Allt dagvatten som har låga eller måttliga föroreningshalter bör infiltreras eller fördröjas. 

2.3 Hydrologiska beräkningsmetoder 

Flödesberäkningar görs för ett 20-årsregn med varaktighet på 10 minuter. Hänsyn tas till 

ökade flöden till följd av klimatförändringarna. För olika återkomsttider förväntas 

ökningen bli cirka 5 – 30 % vilket ger ett spann på klimatfaktorn för det beräknade regnet 

på 1,05 – 1,30 (Svenskt Vatten AB). 

2.3.1 Flöden 

För beräkning av regnintensitet har nedanstående ekvation enligt Svenskt Vatten P110 

kap 10.1 använts. Formeln gäller för regnvaraktigheter upp till ett dygn. 

𝑖Å = 190 ∗ √Å
3

∗
ln(𝑇𝑅)

𝑇𝑅
0,98 + 2 

Där: 

𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑙/𝑠, ℎ𝑎] 

𝑇𝑅 = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟] 

Å = å𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑡𝑖𝑑 [𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟] 

Vid beräkning av dagvattenflöden före och efter exploatering används rationella metoden 

med regnintensitet enligt Dahlströms formel ovan. Dagvattenflödena beräknas med 

följande formel. (Svenskt Vatten AB) 

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝑖𝐴 ∗ 𝑘 

Där: 

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑙/𝑠] 

𝐴 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎 [ℎ𝑎] 

𝜑 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [−] 

𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑙/𝑠, ℎ𝑎] 

𝑘 = 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

 

2.3.2 Föroreningsberäkningar 

Föroreningsberäkningar tas fram med hjälp av programmet StormTac där en 
sammanställning av schablonvärden används vilket uppdateras kontinuerligt vid ny 
information. Schablonvärdena sammanställs i form av årliga avrinningskoefficienter och 
schablonhalter för olika markanvändning. Schablonhalterna är baserade i stort på 
långvariga flödesproportionella provtagningar och avser årsmedelhalter vilket redovisas 
under respektive markanvändning i programmet. Beräkning av den årliga 
föroreningsbelastningen från avrinningsområden utgår från halter från olika 
markanvändningar, den årliga nederbörden, area, årligt flöde och 
volymavrinningskoefficient. Där den årliga nederbörden är korrigerad och hänsyn tas  
för avdunstning, vind och vidhäftning. 
 
Framtagandet av schablonhalterna tar hänsyn till tidstrender, kalibreringar utifrån 
fallstudier samt en jämförelse mellan information från olika markanvändningar. 
Schablonhalterna beskriver inte alltid ett medianvärde utifrån flödesproportionell 
provtagning utan schablonhalterna kan beskriva en sammanställning av flera studier, där 
källorna väger mer i jämförelse med andra referenser. Här har för den största delen 
svenska undersökningar använts vilket ger en högre trovärdighet för svenska 
förhållanden. Dock finns det fortfarande brist på data för vissa föroreningar och 
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markanvändningar vilket har lett till att internationella studier har fått användas. 
Trovärdigheten för de olika bostadsområdena, genomfartsväg, partiklar (SS), 
näringsämnen och metaller  (undantag kvicksilver) är generellt högst, där spridningen är 
minst. Vid t.ex.  en markanvändning med radhusområde ska lokalgator inte räknas 
separat utan dessa gator ingår. Bedömning av säkerhet för respektive schablonhalter 
finns framtaget på Stormtac.com (Stormtac, 2019).   
 

2.4 Miljökrav på recipient för dagvatten 

Recipient för dagvatten från området är Mälaren. Vattnet från området rinner via 

ledningssystem, diken och vattendrag och mynnar först ut i Arbogaån. Arbogaån mynnar 

sedan ut i Mälaren efter cirka en kilometer, se figur 2. 

 

Figur 2. Recipient, utredningsområdet markerat med svart (www.viss.lansstyrelsen.se) 

2.4.1 Miljökvalitetsnormer för dagvatten 

EU:s vattendirektiv, ramdirektivet för vatten, införlivades i svensk lagstiftning år 2004 som 

Vattenförvaltningen. Arbetet med Vattenförvaltningen utförs med hjälp av så kallade 

miljökvalitetsnormer, normerna fungerar som ett juridiskt styrmedel som införts i svensk 

lag för att komma tillrätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor. Normerna för 

vatten beskriver vilken vattenkvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. 

Varje vattenförekomst statusklassificeras sedan i syfte att beskriva vattenförekomstens 

vattenkvalitet i dagsläget. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå god status 

eller potential innan år 2021 samt att ingen vattenförekomsts status får försämras, den 

ska istället förbättras eller bevaras. Miljökvalitetsnormer klassas inom två områden för 

vattenförekomster, ekologisk status och kemisk status. (HaV, 2016; VISS) 

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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Efter att EU-domstolen meddelade den så kallade Weserdomen har kraven skärpts på att 

vattenkvaliteten inte får försämras samt att målen gällande kemisk och ekologisk status 

ska uppnås. Det innebär att statusen för en enskild kvalitetsfaktor, som används för 

statusklassificering av vattenförekomsten, inte får försämras. Projekt eller verksamheter 

som orsakar en försämring riskerar således att inte tillåtas. 

Den aktuella recipienten för området framgår i figur 3. 

 

Figur 3. Översiktskarta för recipienten Mälaren-Galten (VISS, 2019) utredningsområdet markerat i svart. 

Både Arbogaån och Mälaren är enligt vattendirektivet vattenförekomster och klassas i 

VISS enligt tabell 1 och 2. Statusklassificeringen för ekologisk och kemisk status sattes år 

2017 i samband med skiftet av den andra och tredje förvaltningscykeln. Den sträcka av 

Arbogaån som berör utredningen benämns i VISS som ”Arbogaån mellan Galten/Mälaren 

och mynningen till Lillån”. Delen av Mälaren som berör utredningen benämns 

som ”Mälaren-Galten”. 

Tabell 1. VISS statusklassificering av Arbogaån: mellan Galten/Mälaren och mynningen till Lillån från 2017-02-23. 

Vattenförekomst 

Ekologisk status Kemisk status 

Status 

(dagsläge) 

MKN 

(framtida mål) 

Status 

(dagsläge) 

MKN 

(framtida mål) 

Arbogaån: 

mellan 

Galten/Mälaren 

och mynningen 

till Lillån 

SE658684-

557298 

Måttlig ekologisk 

status 

God ekologisk status 

2027 

 

Uppnår ej god 

kemisk 

ytvattenstatus 

God kemisk 

ytvattenstatus 2027 

 

  



 

Sida 6 av 26 

 

Tabell 2. VISS statusklassificering av Mälaren-Galten från 2017-02-23. 

Vattenförekomst 

Ekologisk status Kemisk status 

Status 

(dagsläge) 

MKN 

(framtida mål) 

Status 

(dagsläge) 

MKN 

(framtida mål) 

Mälaren-Galten 
SE659229-

151821 

Måttlig ekologisk 

status 

God ekologisk status 

2027 

Uppnår ej god 

kemisk 

ytvattenstatus 

God kemisk 

ytvattenstatus 2027 

Den ekologiska statusen i Arbogaån bedöms som måttlig. Då biologiska undersökningar 

saknas i vattenförekomsten är det mätningar av näringsämnen, som är avgörande för 

bedömningen (VISS, 2019). 

Den kemiska statusen för Arbogaån uppnår inte god status med avseende på 

polybromerade difenyletrar (PBDE) och kvicksilver. 

Den ekologiska statusen i Mälaren-Galten bedöms som måttlig. Det är undersökningar av 

växtplankton (2007-2011) och makrofyter (2011), som är avgörande för bedömningen 

(VISS, 2019). 

Den kemiska statusen för Mälaren-Galten bedöms inte uppnå god status med avseende 

på polybromerade difenyletrar (PBDE) och kvicksilver. 

3 Områdets förutsättningar 

3.1 Markförhållanden 

Ett utdrag ur SGU:s jordartskarta visas i figur 4, enligt kartan består de ytliga jordlagren i 

undersökningsområdet främst av glacial lera samt morän. 

 

Figur 4. Jordartskarta, utredningsområdet markerat med svart (www.sgu.se). 

http://www.sgu.se/
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Som figur 5 visar varierar jorddjupet till berg mellan 0-5 meter inom det planlagda 

området. 

 

Figur 5. Jorddjupskarta, utredningsområdet markerat med svart (www.sgu.se). 

3.2 Avrinning 

Planområdet sluttar lätt åt sydväst mot korsningen Runnavägen och Kvarngatan, enligt 

det underlag som erhållits av Kungsörs kommun varierar höjderna i området mellan 8,05 

m och 13,94 m. Områdets lågpunkt är belägen i det västra hörnet vid korsningen 

Runnavägen och Kvarngatan, områdets högsta punkt är belägen på den befintliga 

parkeringen i områdets östra del. I figur 6 illustreras områdets avrinning utifrån befintliga 

höjder, pilarna visar ytliga avrinningsvägar. De befintliga höjderna kommer, enligt 

planförslaget till viss del att förändras vid anläggning av den nya verksamheten. Vid mer 

detaljerad höjdsättning är det viktigt att se till att avrinningen från området ej påverkas 

negativt. 

http://www.sgu.se/
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Figur 6. Befintlig avrinning inom planområdet (planområdet markerat i rött). 

Det dagvatten som inte infiltreras i området leds idag till dagvattenbrunnar belägna i 

Karlavägen och Runnavägen, därifrån leds vattnet via ledningar ut i Runnabäcken som 

slutligen når Mälaren, se befintliga dagvattenledningar i figur 7. 
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Figur 7. KKTAB:s befintliga dagvattenledningar i anslutning till fastigheten Almen  5. 

4 Flödesberäkningar 

4.1 Befintlig situation 

Utredningsområdet består idag av 30 stycken parkeringsplatser samt naturmark 

innehållande busk- och lövskogspartier med stenhällar. Naturmarken anses vara värdefull 

då den innehåller miljöer som bidrar till den biologiska mångfalden samt bidrar till naturlig 

fördröjning och rening av dagvatten som uppstår i området. 

4.1.1 Markanvändning 

Tabell 3 beskriver den befintliga markanvändningen genom att redovisa ytans totala area, 

avrinningskoefficient samt dess reducerande yta. 

Tabell 3. Areaberäkning för befintlig markanvändning inom planområdet. 

Markanvändning Yta [m2] Avrinningskoefficient Reducerad yta [ha] 

Grönyta 5250 0,1 0,05 

Asfalt 1050 0,8 0,08 

4.1.2 Flöden 

Flödesberäkningar har utförts enligt ekvationer i   avsnitt 2.3.1 samt reducerade ytor 

enligt tabell 4. Regnintensitet har beräknats med specifikt flöde för ett 20-årsregn med en 

regnvaraktighet på 10 minuter. 
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• 𝑖20−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10𝑚𝑖𝑛 = 287 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎 

För att beakta de ökande nederbördsmängderna har dagvattenflödet beräknats med en 

klimatfaktor på 1,25. Resultatet för planområdet redovisas i tabell 4. 

Tabell 4. Beräknade dagvattenflöden och dess volym för befintlig situation vid ett 20-årsregn. 

Flöden [l/s] Volym  [m3] 

20-årsregn 20-årsregn 

48 29 

4.2 Planerad utformning 

Den nya detaljplanen möjliggör uppförande av 27 garageplatser, 42 parkeringsplatser 

samt ett förråd. Garage, parkeringsplatser samt förråd placeras så att träd och befintlig 

naturmark kan bevaras i största möjliga mån. Infart med bil till området sker från både 

Runnavägen och Karlavägen, se planerad utformning i figur 8. 

Området kommer enligt planförslaget att utgöras av: 

Yta Storlek (m2) 

Garage och förråd 500 

Asfalt 2300 

Grönyta 3500 

 

 

Figur 8. Planerad utformning för planområdet. 

4.2.1 Markanvändning 

I dagsläget består området av 30 stycken parkeringsplatser samt naturmark innehållande 

busk- och lövskogspartier med stenhällar. Den totala ytan för planområdet är cirka 0,63 

hektar, totalt efter exploatering kommer cirka 0,29 hektar att hårdgöras, det innebär att 

cirka 44 % av den totala ytan kommer att beläggas med asfalt och tak. 
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Tabell 5 beskriver den planerade markanvändningen genom att redovisa de separata 

ytornas totala area, avrinningskoefficienter samt dess reducerande yta. 

Tabell 5. Areaberäkning för planerad markanvändning inom planområdet. 

Markanvändning Yta [m2] Avrinningskoefficient (φ) 
Reducerad yta [ha] 

(area* φ) 

Asfalt 2300 0,8 0,18 

Tak 500 0,9 0,05 

Grönyta 3500 0,1 0,04 

Totalt 6300  0,27 

4.2.2 Flöden 

Översiktliga flödesberäkningar har utförts enligt ekvationer i avsnitt 2.3.1, reducerade 

ytor enligt tabell 6 samt med en klimatfaktor på 1,25. Regnintensitet har beräknats med 

specifikt flöde vid ett 10 minuters 20-årsregn. 

• 𝑖20−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10 𝑚𝑖𝑛 = 287 [𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎] 

Resultatet för dagvattenflöden samt volym redovisas i tabell 6. 

Tabell 6. Beräknade dagvattenflöden och dess volym för planerad situation vid ett 20- årsregn med en 

klimatfaktor på 1,25. 

Dagvattenflöde [l/s] Volym [m3] 

20-årsregn 20-årsregn 

95 57 

Vid en jämförelse mellan tabell 4 och 6 kan det tydas att exploateringen kommer medföra 

att dagvattenflödena i området kommer att fördubblas. Enligt kommunens strategi för 

dagvattenhantering ska flödet från området inte öka efter exploatering vilket innebär att 

dagvatten måste fördröjas på området innan anslutning till kommunalt ledningsnät eller 

utsläpp till recipient sker, det innebär att cirka 28 m3 behöver fördröjas inom området. 

5 Föroreningsberäkningar 

Översiktliga beräkningar har utförts i databasen StormTac för 

föroreningskoncentrationer- och mängder inom området före och efter exploatering. 

Koncentrationerna och mängderna har summerats för de två delområdena och redovisas 

i tabell 7 och 8 som planområdets totala föroreningsbidrag till recipienten. De 

markanvändningar som använts i beräkningarna återfinns i tabell 3 och 5.   

De ämnen som analyserats är de 13 standardämnena enligt StormTac vilket har jämförts 

med riktvärden för dagvattenutsläpp, verksamhetsutövare (3VU). 

Som tidigare nämnt är den kemiska statusen ej god  i recipienten där en ökad halt av 

polybromerade difenyletrar (PBDE) och kvicksilver finns. Vilket innebär att en ökning av 

föroreningshalterna i recipienten inte får medföras. Enligt VISS har recipienten ett 

gränsvärde om 20 µg/kg VV för ämnet kvicksilver. Reningen ska utgå från 

miljökvalitetsnormerna samt  recipientens behov. 

Använda schablonvärden för kvicksilver i StormTac är satta med en viss osäkerhet. Detta 

då det inte finns tillräckligt med data över kvicksilverhalter samt att den data som finns 

visar en stor variation mellan värdena. Vilket återigen medför att schablonvärdena inte 

ger en korrekt bild av de verkliga föroreningshalterna när det gäller kvicksilver. Ämnet 

sprider sig i och runt om sjön till växt -och djurlivet där den inte bryts ned utan lagras i 

djur och växter som tar upp ämnet. Vilket leder till att kvicksilvret som släpps ut kommer 
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finnas kvar i lika stor mängd i recipienten. Enligt Naturvårdsverket (2019) är det största 

källorna för kvicksilverutsläpp förbränning av kol, smältverk, guldutvinning, krematorier, 

spridning av avloppsslam samt urkalkning av soptippar och utsläpp från industrier. Ämnet 

kan även sprida sig över väldigt långa avstånd i atmosfären. StormTac förmedlar därav att 

om riktvärdet för endast detta ämne överskrids så ska inte detta utgöra beslutsunderlag 

för åtgärder, detta pga. att det kan ses som osäkert dataunderlag.  

Tabell 7. Föroreningskoncentrationer (µg/l) för hela planområdet före och efter exploatering. Koncentrationer som 

överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade.   

Förorening Enhet 
Riktvärde µg/l 

1M 
Befintlig situation Planerad situation 

Fosfor (P) µg/l 160 130 130 

Kväve (N) µg/l 2000 1600 1900 

Bly (Pb) µg/l 8,0 12 19 

Koppar (Cu) µg/l 18 22 28 

Zink (Zn) µg/l 75 59 92 

Kadmium (Cd) µg/l 0,40 0,27 0,42 

Krom (Cr) µg/l 10 6,7 9,9 

Nickel (Ni) µg/l 15 6,1 9,7 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,030 0,040 0,051 

Suspenderad substans (SS) µg/l 40000 67000 92000 

Oljeindex (Olja) µg/l 400 440 520 

Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,030 0,024 0,038 

*Beräknade med årsmedelnederbörd på 577,3 mm. 

Tabell 8. Föroreningsmängder (kg/år) för hela planområdet före och efter exploatering. Mängder som överskrider de för 
befintlig situation är rödmarkerade. 

Förorening Enhet 
Befintlig 

situation 
Planerad situation 

Fosfor (P) kg/år 0,15 0,26 

Kväve (N) kg/år 1,8 3,5 

Bly (Pb) kg/år 0,013 0,035 

Koppar (Cu) kg/år 0,024 0,052 

Zink (Zn) kg/år 0,066 0,17 

Kadmium (Cd) kg/år 0,00030 0,00079 

Krom (Cr) kg/år 0,0076 0,019 

Nickel (Ni) kg/år 0,0069 0,019 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,000045 0,000097 

Suspenderad substans (SS) kg/år 75 170 

Oljeindex (Olja) kg/år 0,49 0,99 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år 0,000026 0,000072 

*Beräknade med årsmedelnederbörd på 577,3 mm. 
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Föroreningskoncentrationerna vid befintlig situation överskrider riktvärdet när det gäller 

bly, koppar, kvicksilver, suspenderad substans samt oljeindex. I övrigt har resterande 

ämnen god marginal till riktvärdet. Efter planerad situation ökar i princip alla 

föroreningskoncentrationer gentemot den befintliga situationen. En del av 

föroreningskoncentrationerna vid planerad situation överskrider även riktvärdena.  

6 Dagvattenhantering 

6.1 Allmänna rekommendationer 

Markanvändningen är inte helt fastställd i detta skede men den yta som förväntas 

hårdgöras kan uppskattas. Dagvatten ska i största möjliga mån tas hand om lokalt 

genom ytlig avrinning och infiltration, hanteringen ska även följa kommunens 

dagvattenstrategi som beskrivs i avsnitt 2.2. 

6.1.1 Höjdsättning och översvämningsrisk 

Vid kraftigare regn finns en risk att vattnet inte kan avledas tillräckligt snabbt via  

dagvattensystemet på fastigheten. Då måste området vara höjdsatt så att vattnet 

avrinner från byggnaderna mot områden som kan översvämmas utan skador på 

byggnader. Svenskt Vatten rekommenderar att nybyggda fastigheter dimensioneras så att 

marköversvämningar med skador på byggnader sker mer sällan än vart 100:e år (Svenskt 

Vatten P110, 2016).  

För att förhindra att yt- eller dagvatten rinner in i byggnaden måste marken ges en 

tillräcklig lutning från byggnaden. Avrinningen sker då lämpligast i riktning mot 

närliggande gator. Dessa avrinningsvägar ska dock ses som sekundära då dagvattnet i 

förstahand ska omhändertas inom planområdet. 

6.1.2 Miljöanpassade materialval 

För att minska miljöpåverkan på dagvattnet bör material som inte innehåller miljöskadliga 

ämnen väljas. 

Kända material som avger föroreningar är exempelvis takbeläggning, belysningsstolpar 

och räcken som är varmförzinkade eller i övrigt innehåller zink. Plastbelagda plåttak avger 

organiska föroreningar. Planen bör därför inte föreskriva material som ger ifrån sig 

miljöskadliga ämnen som exempelvis zinktak. Byggvaror bör klara egenskapskriterier som 

satts upp av branschorganisationer såsom BASTA eller Byggvarubedömningen. För att 

undvika onödigt tillskott av miljöfarliga ämnen är det viktigt att tidigt se över de 

materialval som ska användas för byggnation. 

6.1.3 Dagvatten från tak 

Dagvatten från tak bör ledas ut från stuprör via utkastare och en minst 2,5 meter lång 

tät anvisning. Vattnet kan ledas till rabatter eller en öppen gräsyta. Tillräcklig lutning om 

cirka 1-5 % från huset krävs och gräsytan bör slutta svagt mot ett uppsamlande 

svackdike som leder bort vattnet. Se figur 9 för exempel på anläggning av 

takvattenutkastare. 
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Figur 9. Takvattenutkastare med tät avledning, (Svenskt Vatten). 

6.1.4 Genomsläppliga beläggningar 

En genomsläpplig beläggning kan användas som alternativ till traditionell asfalt och 

bidrar med flödesutjämning och rening av dagvatten. Ytor som släpper igenom vatten 

minskar även risken för översvämningar vid kraftiga regn. Exempel på en 

genomsläppliga beläggningar kan ses i figurerna 10-12. 

 

Figur 10. Exempel på genomsläpplig betongbeläggning med grusfogar. 

 

Figur 11. Exempel på genomsläpplig betongbeläggning med gräs. 
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Figur 12. Exempel på genomsläpplig beläggning med gräs (alltimark.se). 

Grus, hålstensbeläggning, beläggningar med genomsläppliga fogar och genomsläpplig 

asfalt är några beläggningsexempel. Under den översta beläggningen finns lager av 

makadam i olika grovlekar som släpper igenom och filtrerar dagvattnet nedåt. När vattnet 

rinner genom beläggningen och underlaget renas det i flera steg genom sedimentation, 

filtrering och fastläggning. En genomsläpplig beläggning bidrar till effektiv ytanvändning 

då flödesutjämning skapas direkt under beläggningsytan. För att funktionen på 

genomsläppliga beläggningar ska bibehållas krävs kontinuerligt underhåll så de inte sätter 

igen. 

Beroende på markens infiltrationskapacitet kan genomsläppliga beläggningar anläggas på 

olika sätt. Är infiltrationskapaciteten begränsad kan dräneringsledningar anläggas. Är det 

mindre än en meter till grundvattnet under överbyggnaden bör vattnet inte infiltreras och 

kan då anläggas med exempelvis en tät duk och ledningar som avleder vattnet som 

infiltrerar. Se Figur 13 och 14 för exempel på hur system med genomsläppliga 

beläggningar kan utformas. 

En yta med genomsläpplig beläggning upplevs oftast som mjukare och mer trivsam. 

 

Figur 13. Genomsläppliga beläggningar med infiltration och dräneringssystem (CIRIA, 2015). 
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Figur 14. Genomsläppliga beläggningar utan infiltration (CIRIA, 2015) 

6.1.5 Gröna tak 

Gröna tak är ett samlingsnamn på olika taklösningar som innefattar organiskt material och 

kan variera från karg sedum till fullvärdiga trädgårdar. Ett tak med en tjocklek på 50 

millimeter beräknas kunna magasinera fem till tio millimeter. Den vanligaste typen av 

gröna tak i Sverige är tunna gröna tak vilka tar upp ungefär 50 % av årsvolymen. 

Avrinningskoefficienten för gröna tak ökar succesivt under ett regn och närmar sig 1. 

Exempel på sedumtak visas i figur 15.   

Vid kraftiga regn kan ytterligare magasineringsmöjligheter krävas innan avledning till 

kommunalt ledningsnät sker. Enligt leverantör kan dock ca 20 l/m2 fördröjas på takytan 

(Svenska Natur AB, 2017) 

Schablonhalter visar dock att gröna tak bidrar till läckage av fosfor och kväve (StormTac, 

2016). 

 

Figur 15. Sedumtak kan anläggas både på platta och lutande tak (Svenska Naturtak AB, 2018). 
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6.1.6 Växtbädd 

Växtbäddar används för att fördröja, infiltrera och rena dagvatten från omgivande 

hårdgjorda ytor. De byggs upp så att dagvatten kan magasineras under en kort tid i 

samband med kraftiga regn. Växterna i en växtbädd bör anpassas till områdets 

förutsättningar och vegetationen kan bestå av gräs, buskar, träd, örter etc. Med en 

välkomponerad växtmix får man en växtbädd som fyller en teknisk funktion samtidigt som 

den även medför estetiska och miljömässiga mervärden. Ytterligare fördelar med 

växtbäddar är växternas förmåga att avdunsta vatten vilket bidrar till ett ännu effektivare 

omhändertagande av dagvattnet. Växtbäddar kan bidra med grönska och biologisk 

mångfald, de är även estetiskt tilltalande. 

När de naturligt förekommande jordlagren har en begränsad infiltrationskapacitet ska en 

ledning kopplas från växtbädden till befintligt dagvattensystem. Ledningen bör ha en liten 

dimension för att fördröja dagvattnet men den ska säkerställa att vattnet kan dräneras 

inom 48 timmar. Det bör även installeras en bräddledning eller brunn för att undvika 

översvämningar vid kraftigare regn. Figur 16 visar en principskiss över en växtbädd och  

figur 17-18 visar exempel på nedsänkt respektive upphöjd växtbädd. Figur 19 visar 

exempel på en nedsänkt växtbädd vid parkering, i exemplet leds dagvatten in i växtbädden 

via öppningar i kantsten. 

 

Figur 16. Principskiss på växtbädd (Stockholms Stad, 2018). 
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Figur 17. Exempel på nedsänkt växtbädd (Solna stad dagvattenstrategi, 2018). 

 

Figur 18. Exempel på upphöjd växtbädd som tar emot dagvatten från tak via stuprör (Vinnova, 2014). 

 

Figur 19. Exempel på nedsänkt växtbädd vid parkering (Stockholm vatten och avfall, 2019). 
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6.2 Dagvattenlösningar 

Avrinningsvägar kommer styras av den planerade verksamheten. Därmed är det viktigt att 

de nya avrinningsförutsättningarna beaktas. Genom att studera befintliga 

terrängförhållanden och den planerade verksamhetens utformning kan framtida 

vattenvägar förutspås. Den planerade verksamheten blir därmed avgörande för 

höjdsättning av dagvattenlösningar. 

Utifrån rådande förutsättningar har ett förslag tagits fram för dagvattenhantering inom 

området. Generellt sett föreslås dagvattnet avledas från tak och parkeringsplatser till 

nedsänkta växtbäddar som anläggs i anslutning till parkeringarna. För att förenkla 

avledningen till växtbäddarna kan ränndalar anläggas. Genom att leda dagvattnet till 

växtbäddar istället för i markförlagt ledningssystem fördröjs vattnet i större utsträckning 

och stora flödestoppar som kan orsaka erosion och översvämningar undviks. Växtbäddar 

är en dagvattenlösning som även renar dagvattnet. En annan fördel med att leda 

dagvattnet till växtbäddar är att det kan samlas upp på ett sätt som kan utgöra ett 

estetiskt inslag i miljön. 

6.3 Föreslagen dagvattenhantering 

Föreslagen systemöversikt har baserats på, i dagsläget tillgänglig information om 

verksamhetens utformning. Då denna inte är helt fastställd ännu ska den föreslagna 

systemöversikten ses som ett principförslag med ungefärliga lägen på de olika 

dagvattenlösningarna. De har dimensionerats översiktligt för att kontrollera att systemet 

är genomförbart och uppnår erforderlig kapacitet och föroreningsreduktion. Exakt 

utformning, placering och dimensionering av systemkomponenter görs i ett senare skede 

vid detaljprojektering.  

I figur 20 illustreras systemöversikten över föreslagna dagvattenlösningar samt 

förmodade framtida vattenvägar efter exploatering. Byggnader höjdsätts så att vattnet 

rinner bort från dom och ränndalar kan anläggas för att förenkla avrinningen i området. 

I området föreslås tre stycken nedsänkta växtbäddar anläggas, se placering och föreslagen 

ytstorlek för växtbäddarna i figur 20. Där garageplatser ansluter mot befintlig naturmark 

föreslås vattnet rinna till och infiltreras i grönytan.  
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Figur 20. Systemöversikt över föreslagna dagvattenlösningar och förmodade framtida avrinningsvägar efter exploatering.  

6.4 Dagvattenflöden efter föreslagen dagvattenlösning 

Exploateringen kommer medföra att dagvattenflödena dubbleras. De föreslagna 

lösningarna har dimensionerats så att flödet ut från planområdet inte är större än innan 

exploatering. 

De föreslagna lösningarna bedöms utifrån beräkningar ha god kapacitet att fördröja 

dimensionerande flöden. I den här utredningen har återkomsttid valts till 20 år och 

varaktighet till 10 min. För att beakta de ökande nederbördsmängderna har en 

klimatfaktor på 1,25 räknats in. De volymer som behöver fördröjas inom området är vid 

ett 20-års regn 28 m3. 

Beräknad area för växtbäddarna är tillräcklig för att klara av både ett 20-års regn. 

Beräkningar har utförts i StormTac, enligt beräkningarna klarar växtbäddarna, om dom 

anläggs med ett fördröjningsdjup om 0,3 m (se principskiss i figur 16) av att fördröja 

cirka 55 m3 vid ett 20-års regn vilket är mer än vad som krävs. 

6.5 Föroreningsberäkningar efter föreslagen dagvattenlösning 

De dagvattenlösningarna som rekommenderas i avsnitt 6.3 används i detta kapitel för 

översiktliga beräkningar av planområdets slutgiltiga föroreningsbidrag till recipienten 

Mälaren. 

Tabell 9 och 10 redovisar de totala föroreningskoncentrationerna och 

föroreningsmängderna efter föreslagna åtgärder för dagvattenhanteringen inom 

planområdet. Åtgärderna innefattar anläggningar i form av växtbäddar. Beräkningarna 

har utförts i databasen StormTac. 
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Tabell 11 redovisar den procentuella reningseffekten av föroreningsmängder efter det 

att dagvattnet passerat reningsanläggningarna. 

Tabell 9. Föroreningskoncentrationer (µg/l) före exploatering och efter exploatering med föreslagna dagvattenlösningar. 
Koncentrationer som överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade. 

Förorening Enhet 
Riktvärde 

Befintlig situation 
Efter föreslagen 

dagvattenlösning 

Fosfor (P) µg/l 160 130 82 

Kväve (N) µg/l 2000 1600 1100 

Bly (Pb) µg/l 8,0 12 3,7 

Koppar (Cu) µg/l 18 22 9,6 

Zink (Zn) µg/l 75 59 14 

Kadmium (Cd) µg/l 0,40 0,27 0,20 

Krom (Cr) µg/l 10 6,7 4,4 

Nickel (Ni) µg/l 15 6,1 2,4 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,030 0,040 0,010 

Suspenderad substans (SS) µg/l 40000 67000 18000 

Oljeindex (Olja) µg/l 400 440 200 

Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,030 0,024 0,0057 

*Beräknade med årsmedelnederbörd på 577,3 mm. 

Tabell 10. Föroreningsmängder (kg/år) före exploatering och efter exploatering med föreslagna dagvattenlösningar. Mängder 
som överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade. 

Förorening Enhet Befintlig situation 
Efter föreslagen 

dagvattenlösning 

Fosfor (P) kg/år 0,15 0,16 

Kväve (N) kg/år 1,8 2,1 

Bly (Pb) kg/år 0,013 0,0071 

Koppar (Cu) kg/år 0,024 0,018 

Zink (Zn) kg/år 0,066 0,027 

Kadmium (Cd) kg/år 0,00030 0,00051 

Krom (Cr) kg/år 0,0076 0,0085 

Nickel (Ni) kg/år 0,0069 0,0046 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,000045 0,000019 

Suspenderad substans (SS) kg/år 75 35 

Oljeindex (Olja) kg/år 0,49 0,38 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år 0,000026 0,000011 

*Beräknade med årsmedelnederbörd på 577,3 mm. 

Tabell 11. Reningseffekten av planerad situation med föreslagna dagvattenlösningar. 

Reningseffekt [%] 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

39 40 80 65 85 52 55 75 80 80 61 85 
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Med hjälp av dagvattenlösningarna har föroreningskoncentrationerna efter exploatering 

blivit lägre gentemot den befintliga situationen dock har fosfor, kväve, kadium och krom 

ett högre värde för den årliga mängden. Utöver det har föroreningsvärden bra marginal 

till riktvärdet med dagvattenlösning. 

7 Slutsats och rekommendationer 

I denna dagvattenutredning har ett förslag till en översiktlig systemlösning tagits fram 

utifrån den planerade verksamheten. Observeras bör att endast en översiktlig 

dimensionering av de föreslagna dagvattenanläggningarna har gjorts. Eftersom 

utformningen av verksamheten ännu inte är helt fastställd är lösningen som presenteras 

i rapporten en principiell systemlösning.  Då detta har tagits i beaktande anses 

systemlösningen vara flexibel och bör kunna appliceras på den slutgiltiga lösningen. 

Systemlösningen som tagits fram uppfyller de krav som finns gällande fördröjning och 

rening av dagvattnet inom området. 

Den exakta dimensioneringen kan göras i ett senare skede när den slutgiltiga 

utformningen av verksamheten är fastställd. Även eventuella dräneringsledningar, intag 

och liknande hör till detaljprojektering, vilket inte ingår i den här utredningen.  

Om ytterligare fördröjning och rening önskas kan t.ex. gröna tak eller genomsläpplig 

beläggning på parkeringar anläggas. Detta är dagvattenlösningar som beskrivits i den här 

dagvattenutredningen men ej tagits med i några beräkningar. 

För att öka föroreningseffekten ytterligare kan man använda sig av specifika växtarter 

som har en högre retention av de ämnen som man vill ha ökad rening på. Vid detta val 

bör man ha en god skötsel av växtlighet.  Det går även att använda sig utav ett filter som 

kan anpassas för rening av en specifik förorening. På detta sätt kan man få ner de 

föroreningsvärden som överstiger vid kg/år, se tabell 10.   
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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2020-11-16     
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, Mikael Nilsson, ekonomichef, KS ekonom, 
kommundirektör 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Åtgärdspaket till föreningslivet (KS 2020/132) 
Kultur- och fritidsenheten har tagit fram ett förslag på 
åtgärdspaket innehållande kriterier för att få ta del av det 
gällande föreningslivet i Kungsörs kommun. Det gäller de 
som drabbas ekonomiskt av pågående pandemi. Syftet är 
att ge föreningarna förutsättningar att överleva.  
 
Kommunstyrelsen beslutade i maj 2020 om att avsätta 
400 000 kronor för detta för perioden mars-augusti. 
Kommundirektören fick i uppdrag att återrapportera arbetet 
till kommunstyrelsen efter augusti. Två föreningar har hittills 
ansökt om bidrag och kommer även att få detta enligt 
kriterierna. Med anledning av att pandemin fortsätter föreslås 
att inom ramen för tidigare beslutad budget på 400 000 
kronor förlänga ansökningstiden till 31 december 2021. 
Förslaget är även att ett tak införs för sökta pengar på 
maximalt 10 % av föreningens omsättning 2020. Detta för att 
möjliggöra en proportionerlig fördelning av de begränsade 
resurserna. 

  
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 2020-05-04 
• Bilaga 1: Förslag till åtgärdspaket till föreningslivet  
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-05-25 § 83 
• Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 2020-10-28 

 
 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen förlänger åtgärdspaket till föreningslivet att gälla 

till och med december 2020 inom ramen för de tidigare beslutade 
400 000 kronorna. För att ta del av stödet måste kriterierna i 
åtgärdspaketet vara uppfyllda. Maximalt belopp för en förening att 
ansöka om sätts till 10 % av föreningens omsättning 2020. 

 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2020-10-28  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Mikael Nilsson 
Kultur- och fritidschef  

 

  
 

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

Förslag till förlängning av åtgärdspaket för att 
stödja föreningslivet i Kungsör under pågående 
pandemi 
 
 
Kultur- och fritidsenheten har tagit fram ett förslag på åtgärdspaket gällande 
föreningslivet i Kungsörs kommun, som drabbas ekonomiskt och på så sätt kunna 
stödja föreningarna under pågående pandemi. Syftet är att ge föreningarna 
förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva verksamhet och 
evenemang.  
 
Kommunstyrelsen har godkänt åtgärdspaketet till föreningslivet under perioden 
mars-augusti 2020 och avsatt 400 000 kr. Vi ser ett behov av att förlänga 
åtgärdspaketet året ut med bibehållen budget, samt att det sätts ett tak på bidraget 
till 10 % av föreningens omsättning. 
 
  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
  
Godkänna förslag till förlängning av åtgärdspaket till föreningslivet året ut 2020. 

 
 
För att ta del av stödet måste kriterierna i åtgärdspaketet uppfyllas. 
 
 
 

                
              Claes-Urban Boström       Mikael Nilsson 
               Kommundirektör        Kultur- och fritidschef 
 

   



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2020-11-16   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Arkiv Västmanland, kommunstyrelsens ekonom, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Verksamhetsbidrag 2021 – Arkiv Västman-
land (KS 2020/375) 

 Arkiv Västmanland söker, som tidigare om åren, verksamhetsstöd. 
För 2021 söks oförändrat 25 000 kronor från Kungsörs kommun.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Arkiv Västmanlands ansökan och verksamhetsberättelse för år 
2019 
 

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beviljar Arkiv Västmanland ett bidrag med 
25 000 kronor för verksamhetsåret 2020. 

 
Bidraget sätts in på föreningens konto. 
 







































Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2020-11-16   
  

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, SN 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Slutrapport investering - Nyckelfri hemtjänst 
(KS 2020/394) 
 
Socialnämnden har av kommunfullmäktige i investerings-
budget ianspråkta 600 000 kronor för investering i nyckelfri 
hemtjänst.  
 
Nu när investeringen är slutförd konstateras att investeringen 
landade på 636 500 kr. Den del som överskjuter beviljad 
investeringsram (36 500 kr) har tagits ur socialnämndens 
egen budget för 2019. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-08 
• Socialnämnend protokoll 2020-10-20 § 88 

 

Förslag till beslut Kommunstyrelsen tackar för slutrapporten. 
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 Blad 

Socialnämnden 2020-10-20  7 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen (inkl. tjänsteskrivelse), akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 88 
Slutredovisning investering – nyckelfri 
hemtjänst (SN 2020/170) 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 juni 2017, § 107 om bud-
getramar för 2018-2020. Investeringsvolymen för 2018 maxime-
rades till 10 miljoner kronor (exkl. bolagen, Centrumutveckling, 
Södergården och nya skolan). I ärendet noterades Nyckefri hem-
tjänst som en av större förväntade investeringar inom den ramen 
till ett belopp av 600 000 kr.  
 
Med nyckelfri hemtjänst menas det digitala låset care lock, mobil-
telefoner för att låsa upp samt TES planeringssystem som medför 
att vi kan låsa upp låset.  
 
Socialförvaltningen har sammanställt en slutredovisning av inves-
teringen: 
- Investeringen blev 36 500 kronor högre än det investerings-

utrymme nämnden fick ianspråkta. Skillnaden har tagits ut 
socialnämndens budget för 2019.  

- Nyckelfri hemtjänst har inneburit: 

• avsevärt kortare larmtider då nycklar inte måste hämtas 

• en mycket säkrare hantering för den enskilde eftersom vi 
inte hanterar deras nycklar 

• att enbart behörig personal kommer in i lägenheten då varje 
personal har en personlig inloggning 

• att varje in- och utgång registreras i lägenheten vilket gör 
att det går att spåra händelser om något skulle hända  

• vi kan se vilka insatser som utförs och av vem  

• en mycket effektivare planering av verksamheten då vi styr 
vilka insatser som hamnar på vilken personal utifrån kom-
petens samt att de får arbetsdagar som är jämt belastade. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-08 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen (inkl. tjänsteskrivelse), akten 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslut Socialnämnden antar förvaltningens förslag till slutredovisning för 
investeringen ”Nyckelfri hemtjänst” som sin egen och överlämnar 
den till kommunstyrelsen. 



 

 
SLUTREDOVISNING Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2020-10-08 SN 2020/170 
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 

Slutredovisning investering – Nyckelfri hemtjänst 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 juni 2017, § 107 om budgetramar för 
2018-2020. Investeringsvolymen för 2018 maximeras till 10 miljoner kronor 
(exkl. bolagen, Centrumutveckling, Södergården och nya skolan). I ärendet 
noteras Nyckefri hemtjänst som en av större förväntade investeringar inom den 
ramen till ett belopp av 600 000 kr. Med nyckelfri hemtjänst menas det digitala 
låset care lock, mobiltelefoner för att låsa upp samt TES planeringssystem som 
medför att vi kan låsa upp låset.  
 
Ekonomi 
Socialnämnden fick ianspråkta 600 000 kronor för investering i Nyckelfri hem-
tjänst.  
 
Nu när investeringen är slutförd konstateras att investeringen landade på 636 500 
kr. Den del som överskjuter beviljad investeringsram (36 500 kr) har tagits ur 
socialnämndens egen budget för 2019. 
 
Verksamhetsnytta 
Förvaltningen köpte telefoner och resterande är kostnader för konsulter, utbild-
ningar, integrationer till system och själva systemet. Eftersom de nyckelfria låsen 
(care locks) leasas så kunde det inte tas som investering. 
 
Nyckelfri hemtjänst har inneburit att vi kortat ner larmtider avsevärt på grund av 
att nycklar inte måste hämtas. Vi har en mycket säkrare hantering för den enskil-
de eftersom vi inte hanterar deras nycklar samt att varje personal har en personlig 
inloggning så att vi kan säkerställa att det enbart är behörig personal som kom-
mer in i lägenheten. Tack vare att in- och utgång registreras i lägenheten samt att 
vi ser vilka insatser som utförs och av vem så kan vi spåra händelser om något 
skulle hända. Vi har fått en mycket effektivare planering av verksamheten då vi 
styr vilka insatser som hamnar på vilken personal utifrån kompetens samt att de 
får arbetsdagar som är jämt belastade.  
 
Socialförvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden antar förvaltningens förslag till slutredovisning för investeringen 
”Nyckelfri hemtjänst” som sin egen och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
 
 
Lena Dibbern 
Socialchef Kenneth Pettersson  
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Kommunstyrelsen 2020-11-16   
  

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, Roland Jansson, Fastighetschef  

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Slutrapport - utökad kameraövervakning (KS 
2018/36) 
 
Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB) har lämnat en slutrapport 
gällande kameraövervakning på skolor i Kungsörs kommun. Roland 
Jansson (SD) skrev 2018 en motion där han föreslog att kommunen 
skulle se över behovet på allmänna platser som till exempel skolor. 
Utifrån detta fick KKTAB i uppdrag att sätta upp kameror på Kungs 
Karls skola och på Hagaskolan.  
 
Kamerorna är i dag i drift och anses bidra till en lugnare miljö och 
skadegörelsen har minskat.  
 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Tjänsteskrivelse från KKTAB 2020-10-15 

 

Förslag till beslut Kommunstyrelsen tackar för slutrapporten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Kommunfullmäktige 2018-06-18  8 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Roland Jansson, Kungsörs KommunTeknik AB, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 66 
Svar på motion – utökad kameraövervakning  
(KS 2018/36) 

Roland Jansson (SD) föreslår i en motion att kommunen utreder 
- möjligheten för tillståndsansökan för kameraövervakning på 

allmänna platser (skolor, förskolor, kommunhuset, stationen, 
vårdcentralen, äldreboenden, idrottsplatserna, Pinnparken, alla 
motionsspår, bron, viktiga korsningar, viktiga vägar samt alla 
punkter som förutsätter infart och utfart) i Kungsör 

- vilka utomhusmiljöer som har ett akut behov av övervakning, i 
samarbete med Polisen, och återkommer med förslag till kom-
munstyrelsen och länsstyrelsen om kameraövervakning 

 
   Motionsskrivaren menar att kameraövervakning kan avskräcka 

från brott, bidra till att avbryta pågående brott, bidra till att iden-
tifiera gärningsmän och skapa bevisning, förhindra nya brott 
genom att gärningsmän lagförs och dessutom öka den allmänna 
tryggheten i kommunen. 

 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.  

 
   Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB 

lämnat ett yttrande. Av det framgår bl.a. att 
- brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete ligger högt 

på kommunens agenda med arbete i brottsförebyggande rådet 
och med närpolisen 

- bolaget börjat utreda möjligheterna till kameraövervakning på 
vissa platser i kommunen, såsom Hagaskolans yttre miljö och 
Kungsörs nya skola 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Roland Jansson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-12, § 19 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2018-04-15 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-04, § 94 
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Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Roland Jansson, Kungsörs KommunTeknik AB, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande. 
 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande 

yrkanden: 
- bifall till motionen från Roland Jansson (SD) 
- bifall till kommunstyrelsens förslag från Mikael Peterson (S) 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda förslagen 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 
till Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande. 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 2020-11-16   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
barn- och utbildningsnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt – uppfölj-
ning av internkontroll 2020 (KS 2020/74) 
Barn- och utbildningsnämnden har återkopplat att man utfört 
internkontroll per den 31 augusti 2020. BUN godkänt 
uppföljningen. Resultatet kommer användas inför planering av 
internkontroll, mål och budget 2021. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-10-21 § 77 
 

Förslag till beslut Kommunstyrelsen konstaterar att barn- och utbildningsnämnden 
gjort uppföljning av den planerade internkontrollen 2020 och 
tackar för informationen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 77 
Uppföljning av förvaltningens internkontroll-
plan per den 31 augusti 2020 (BUN 2020/22) 
Barn- och utbildningsförvaltning har genomfört en uppföljning av 
barn- och utbildningsförvaltningens interkontrollplan per den 31 
augusti 2020.  
 
Noteras att måltidsenheten sedan halvårsskiftet är organiserad 
under kommunstyrelsen, men eftersom uppföljningen omfattar 
första halvåret ingår de punkter som gäller måltidsenheten i denna 
uppföljning. 
 
Förvaltningen har genomfört uppföljning av internkontrollens 
punkter; 
- egenkontrollprogram finns och följs vid samtliga mottagnings- 

och tillagningskök 
- riktlinjerna enligt Livsmedelsverkets rekommendationer och 

den lokala måltidspolicyn följs 
- rapport om kränkande behandling sker till rektor och huvud-

man skyndsamt 
- om det finns elever som av giltig eller ogiltig anledning har 

mer än tre veckors sammanhängande frånvaro från skolan 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Uppföljning av förvaltningens internkontrollplan för tertial 2 

2020, tjänsteskrivelse 2020-10-05 
 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen och 

kommer att beakta resultatet i samband med revidering av 
internkontrollplanen inför 2021 samt inför beslut om mål och 
budget för kommande budgetår. 
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Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten,  

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Slutrapport investering - centrumprojektet 
(KS 2020/403) 
 
Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB) har lämnat en slutrapport 
gällande investering i centrumprojektet. 
 
Centrumutveckling etapp 1 omfattar ombyggnation och 
utveckling av följande områden: 
• Drottninggatan 
• Drottningtorget 
• Valskogs torg 
• Alpstigen med Rosa Svenssons plats. Rosa 

Svenssons plats ingick ursprungligen inte i 
Centrumutveckling etapp 1 utan tillkom efter 
politiska beslut. 

 
Den totala investeringen slutade på 12 004 227 kronor. 
Överskridandet mot beviljade medel med totalt 352 378 
kronor beror på att ombyggnationen av Valskogs torg 
genomfördes under ogynnsamma väderförhållanden 
samt ett tillkommande beslut om uppförande av Rosa 
Svenssons plats. 
 
 
 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Tjänsteskrivelse från KKTAB 2020-10-29 

 

Förslag till beslut Kommunstyrelsen tackar för slutrapporten. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 Sida 1 (1) 

Datum  Vår beteckning 
2020-10-29  
Ert datum Er beteckning 
  

  

Vår handläggare  

Stig Tördahl 
Teknisk rådgivare 

 

  
  
 

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

 

Slutredovisning Centrumutveckling etapp 1 
Centrumutveckling etapp 1 omfattar ombyggnation och utveckling av följande 
områden: 
• Drottninggatan 
• Drottningtorget 
• Valskogs torg 
• Alpstigen med Rosa Svenssons plats. Rosa Svenssons plats ingick inte i 

Centrumutveckling etapp 1 utan tillkom efter politiska beslut. 
 
Arbetena är utförda med upphandlad entreprenör Södermännen AB och arbeten i 
egen regi av KKTAB. 
 
Ekonomi 
Budget 10 000 000 kr investeringsram 
    1 051 850 kr bidrag medfinansiering 
       600 000 kr budget för toppbeläggningar 
  11 651 850 kr Total budget 
 
Kostnader 6 533 672 kr Drottninggatan 
  3 675 191 kr Drottningtorget 
  1 489 358 kr Valskogs torg 
     201 158 kr Alpstigen 
     105 200 kr Rosa Svenssons plats 
                     12 004 227 kr Totalt kostnader 
 
Överskridande  om 352 378 kr beror på att ombyggnationen av Valskogs torg 
genomfördes under ogynnsamma väderförhållanden, november / december, med 
fastfrusna stenmaterial och frusen sättsand, kostnadsdrivande med 247 178 kr 
samt uppförande av Rosa Svenssons plats med 105 200 kr. 

 
Innan byggnation av ytskikt på Drottninggatan och Drottningtorget, genomfördes 
ledningsförnyelse och fördröjningsmagasin i va-anläggningen. Byggnationen av 
detta skedde under sommarhalvåret då provisoriska ledningar kunde anläggas. 
Byggnationen genomfördes med rörinfodring och rörspräckning av befintliga 
ledningar. Kostnaden för detta uppgick till 2 959 329 kr och är en reinvestering 
hos KVAB. Va- byggnationen är en reinvestering i va-anläggningen och ingår ej 
i kostnaden för Centrumutveckling etapp 1. Avskrivningstid för denna va 
reinvestering är 50 år.  



Kungsörs kommun  
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Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 2020-11-16   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kommunens revisorer (inkl. tjänsteskrivelse), akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 
Svar på revisionsrapport – Översiktlig 
granskning delårsrapport 2020-08-31  
(KS 2020/350) 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommu-
nens delårsrapport per den 31 augusti 2020.  

 
Revisorerna har i sin granskning noterat följande brister eller avvikelser 

från god sed som vi anser behöver justeras så snart som möjligt:  
- Delårsrapporten behöver kompletteras med en 

förvaltningsberättelse.  
- Delårsrapporten behöver kompletteras med en tydlig 

balanskravsutredning.  
- Kommunen behöver justera sin exploateringsredovisning som idag 

är felaktig.  
- Kommunen behöver tydligare förklara att man redovisar 

dotterbolagens banktillgodohavanden (vilka ingår i det 
gemensamma koncernkontot) både som tillgång och skuld, gärna i 
not kopplat till berörda balanskonton.  

- Kommunen bokför idag utgifter direkt mot eget kapital (480 tkr), 
detta bör justeras till årsbokslutet.  

- Kommunen ska redovisa finansiella tillgångar till verkligt värde, 
idag bokförs de till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt 
värde.  

- Kommunen måste i den sammanställda redovisningen eliminera 
innehav i sina dotterbolag, detta har inte skett i delårsrapporten 

- Slutligen anser vi att de mål, i kommunens målstyrning, som idag 
inte mäts i delårsrapporten bör kompletteras med mått som är 
mätbara oftare för att uppföljningen i delårsrapporten ska ha en 
styrande effekt.  

 
Revisorerna bedömer inte ovanstående avvikelser som väsentliga 
felaktigheter i delårsbokslutet men anser att det är av största vikt att de 
justeras skyndsamt.  
 
Revisorerna önskar kommunstyrelsens svar på vilka åtgärder som 
styrelsen har för avsikt att vidta med anledning av de synpunkter 
och rekommendationer som framkommer i KPMG:s rapport senast 
31 januari. 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 2020-11-16   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kommunens revisorer (inkl. tjänsteskrivelse), akten 

Utdragsbestyrkande  

 

Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram ett förslag till svar 
på revisionsrapporten. 
 
Vid ett delårsbokslut finns det mål som nått, mål som inte nått och 
mål som ännu inte kunnat mätas. Det innebär självklart att några 
mål är svåra att prognostisera om vi kommer att nå då det ännu 
inte finns något mätetal att jämföra mot och prognostisera mot. 
Det ekonomiska resultatet är starkt och prognosen betydligt bättre 
än vad vi budgeterat vilket i huvudsak beror på de bidrag vi fått 
som är kopplade till Covid 19. 
Rapporten har kommenterat vår exploateringsredovisning och de 
finansiella anläggningstillgångarna och att de inte redovisats på ett 
korrekt sätt i delårsbokslutet vilket vi informerat revisionen om att 
det kommer rättas till och redovisas korrekt i bokslutet. 

 
I övrigt har kommunstyrelsens förvaltning inget att kommentera 
utifrån rapporten. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Revisorernas skrivelse till kommunstyrelsen jämte 

revisionsrapport 
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar 2020-10-23 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen överlämnar kommunstyrelsens förvaltnings 

tjänsteskrivelse som svar på revisionsrapporten ”Översiktlig 
granskning delårsrapport 2020-08-31”. 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1  

 

Datum Vår beteckning 
2020-10-23 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 revisionsrapport ”Översiktlig granskning 
Delårsrapport per 2020-08-31” 
  
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat Kungsörs kommuns 
delårsbokslut och kopplingen mellan mål och resultat. 
 
Vid ett delårsbokslut finns det mål som nått, mål som inte nått och mål som ännu 
inte kunnat mätas. Det innebär självklart att några mål är svåra att prognostisera 
om vi kommer att nå då det ännu inte finns något mätetal att jämföra mot och 
prognostisera mot. 
Det ekonomiska resultatet är starkt och prognosen betydligt bättre än vad vi 
budgeterat vilket i huvudsak beror på de bidrag vi fått som är kopplade till Covid 
19. 
Rapporten har kommenterat vår exploateringsredovisning och de finansiella 
anläggningstillgångarna och att de inte redovisats på ett korrekt sätt i 
delårsbokslutet vilket vi informerat revisionen om att det kommer rättas till och 
redovisas korrekt i bokslutet. 
 
I övrigt ser vi inte så mycket att kommentera utifrån rapporten  
 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta svar på 
revisionsrapporten ”Översiktlig granskning Delårsrapport per 2020-08-31” som 
sitt eget. 
 
 
 
Claes-Urban Boström    
Kommundirektör  
 
 
   



   
  Sida 2 (2) 

 

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

 



   

 

 

 

2020-10-28 
 

Till kommunstyrelsen 
 

Missiv: Granskning av delårsbokslut 2020 

Kommunrevisorerna har genomfört granskning av delårsbokslut för 2020  
Revisionsrapporten ”Översiktlig granskning delårsrapport 2020-08-31”, bifogas. 

Vi har i vår granskning noterat följande brister eller avvikelser från god sed som vi anser behöver 
justeras så snart som möjligt: 

— Delårsrapporten behöver kompletteras med en förvaltningsberättelse. 

— Delårsrapporten behöver kompletteras med en tydlig balanskravsutredning. 

— Kommunen behöver justera sin exploateringsredovisning som idag är felaktig. 

— Kommunen behöver tydligare förklara att man redovisar dotterbolagens 
banktillgodohavanden (vilka ingår i det gemensamma koncernkontot) både som tillgång 
och skuld, gärna i not kopplat till berörda balanskonton. 

— Kommunen bokför idag utgifter direkt mot eget kapital (480 tkr), detta bör justeras till 
årsbokslutet. 

— Kommunen ska redovisa finansiella tillgångar till verkligt värde, idag bokförs de till det 
lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. 

— Kommunen måste i den sammanställda redovisningen eliminera innehav i sina 
dotterbolag, detta har inte skett i delårsrapporten. 

— Slutligen anser vi att de mål, i kommunens målstyrning, som idag inte mäts i 
delårsrapporten bör kompletteras med mått som är mätbara oftare för att uppföljningen i 
delårsrapporten ska ha en styrande effekt.  

Vi bedömer inte ovanstående avvikelser som väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet men anser 
att det är av största vikt att de justeras skyndsamt. 

I granskningen har det således inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att 
anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal 
bokföring och redovisning.  

I den av fullmäktige fastställda budgeten för år 2020 finns följande finansiella mål formulerat: 
”Resultatet skall uppgå till 1,0 % av skatter och bidrag”. I delårsrapporten presenteras att resultatet 
per delårsbokslutet är 6,2 % som innebär att målet är uppfyllt. Prognosen för helåret ger ett resultat 
på 3,0 % av skatter och bidrag och därmed gör kommunen bedömningen att det finansiella målet 
kommer att nås 2020. Vi bedömer att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med det av 
fullmäktige fastställda finansiella målet för god ekonomisk hushållning. 

För helåret prognostiseras ett resultat om 17,3 mnkr vilket innebär att kommunen bedömer att de 
kommer att uppnå balanskravet för 2020. 

I den av fullmäktige fastställda budgeten för år 2020 finns fyra verksamhetsmässiga mål 
formulerade. Vår sammanfattande bedömning är att det är oklart om resultatet av de av 
fullmäktige beslutade verksamhetsmålen innebär att kommunen uppfyller begreppet god 



   

ekonomisk hushållning. Detta då alla mål inte är mätta och då kommunen inte själv gör någon 
samlad bedömning av om resultatet av måluppfyllelsen är tillräckligt för att uppnå god 
ekonomiskhushållning eller inte. Något uttalande avseende uppfyllandet av dessa mål lämnas 
därför inte i denna översiktliga granskningsrapport. 

Kommunrevisionen emotser svar senast den 31 januari 2021 på vilka åtgärder kommunstyrelsen 
har för avsikt att vidta med anledning av de synpunkter och rekommendationer som framkommer 
i bifogad rapport. 

För revisorerna i Kungsörs kommun 2020-10-28. 

 

Håkan Sundström 
revisionsordförande 

Bilaga: De sakkunnigas granskning av delårsrapporten för 2020 



 

Översiktlig granskning 
-Delårsrapport per 2020-08-31 

 
Granskningsrapport 

Kungsör kommun 

 
 
 
 
 
 

KPMG AB 

2020-10-28 

 

 

 



 

Kungsör kommun 

 Översiktlig granskning 

KPMG AB

 

 

2020-10-28 

Innehållsförteckning 

1 Sammanfattning 1 

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten 1 

1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål 2 

2 Inledning 3 

2.1 Syfte och revisionsfråga 3 

2.2 Avgränsning 3 

2.3 Revisionskriterier 4 

2.4 Ansvarig nämnd 4 

2.5 Metod 4 

3 Resultat av granskningen 5 

3.1 Förvaltningsberättelse 5 

3.2 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk 
hushållning 5 

3.2.1 Finansiella mål 6 

3.2.2 Verksamhetsmål 6 

3.3 Balanskravsresultat 7 

3.4 Resultaträkning 8 

3.4.1 Analys av Resultaträkning 8 

3.5 Balansräkning 9 

3.6 Sammanställd redovisning 10 

3.7 Redovisningsprinciper 11 

 

 

 



 

 1 
 

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved 

 
Document classification: KPMG Public 

Kungsör kommun 

 Översiktlig granskning 

KPMG AB

 

 

2020-10-28 

1 Sammanfattning 

Vi har av Kungsörs revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 
2020-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 

Kommunens revisorer ska enligt Kommunallagen1 12 kap bedöma om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas 
uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. 

Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag 
för sin bedömning. 

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten 
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande: 

— Kommunens resultat för delåret uppgår till 24,3 mnkr, vilket är 11,2 mnkr högre 
än samma period förra året. Det beror främst på att kommunen har erhållit extra 
generella bidrag avseende coronapandemin om ca 16 mnkr. 

— Kommunens prognos för helåret uppgår till 17,3 mnkr, vilket är 10,8 mnkr högre 
än budget.  

— Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 13,9 mnkr för 2020.   

 

Vi har i vår granskning noterat följande brister eller avvikelser från god sed som vi 
anser behöver justeras så snart som möjligt: 

— Delårsrapporten behöver kompletteras med en förvaltningsberättelse. 

— Delårsrapporten behöver kompletteras med en tydlig balanskravsutredning. 

— Kommunen behöver justera sin exploateringsredovisning som idag är felaktig. 

— Kommunen behöver tydligare förklara att man redovisar dotterbolagens 
banktillgodohavanden (vilka ingår i det gemensamma koncernkontot) både som 
tillgång och skuld, gärna i not kopplat till berörda balanskonton. 

— Kommunen bokför idag utgifter direkt mot eget kapital (480 tkr), detta bör 
justeras till årsbokslutet. 

— Kommunen ska redovisa finansiella tillgångar till verkligt värde, idag bokförs de 
till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. 

 
1 Kommunallagen (2017:725) 
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— Kommunen måste i den sammanställda redovisningen eliminera innehav i sina 
dotterbolag, detta har inte skett i delårsrapporten. 

— Slutligen anser vi att de mål, i kommunens målstyrning, som idag inte mäts i 
delårsrapporten bör kompletteras med mått som är mätbara oftare för att 
uppföljningen i delårsrapporten ska ha en styrande effekt.  

Vi bedömer inte ovanstående avvikelser som väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet 
men anser att det är av största vikt att de justeras skyndsamt. I granskningen har det 
således inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att 
delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal 
bokföring och redovisning.  

1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål  
Enligt bestämmelser i Kommunallagen2 ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna 
ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen för den ekonomiska förvaltningen. 

Finansiella mål 
Vår sammanfattande bedömning är i likhet med kommunen att det finansiella målet 
med betydelse för god ekonomisk hushållning (ett resultat på 1,0 % av 
skatteintäkterna) kommer att uppnås för 2020 under förutsättning att kommunens 
prognos för helåret är korrekt.  

Verksamhetsmål 
Vår sammanfattande bedömning är att det är oklart om resultatet av de av 
fullmäktige beslutade verksamhetsmålen innebär att kommunen uppfyller begreppet 
god ekonomisk hushållning. Detta då alla mål inte är mätta och då kommunen inte själv 
gör någon samlad bedömning av om resultatet av måluppfyllelsen är tillräckligt för att 
uppnå god ekonomisk hushållning eller inte. Något uttalande avseende uppfyllandet av 
dessa mål lämnas därför inte i denna översiktliga granskningsrapport. 

 

 

  

 
2 Kommunallagen (2017:725), kapitel 5 
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2 Inledning 

Av kommunala bokförings- och redovisningslagen3 framgår att kommuner ska upprätta 
minst en delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst två 
tredjedelar av räkenskapsåret4, det vill säga minst sex månader och högst åtta 
månader. Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska 
behandlas av kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av.  

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas 
uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. 

2.1 Syfte och revisionsfråga 
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om: 

 Kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, 
kommunal bokförings- och redovisningslag och god redovisningssed i kommuner 
och regioner 

 Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, 
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning 

 Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av 
utlåtandet till kommunfullmäktige 

2.2 Avgränsning 
Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2020-08-31. 

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal 
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR5 och Skyrev6. Det innebär att vi 
planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med begränsad säkerhet 
försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på 
intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som vidtas gör det inte möjligt att 
sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle 
kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts. 

Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk. 
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring. 

 
3 Kommunala bokföringslags- och redovisningslagen (2018:597), börja gälla från och med 1 januari 2019 
4 Kommunala bokföringslags- och redovisningslagen (2018:597), kap 13 1§ 
5 Sveriges Kommuner och Regioner 
6 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande 
noter. Övriga delar har enbart granskats med utgångspunkt från att informationen är 
förenlig med informationen i de finansiella delarna.  

Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från 
granskningen.  

2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer: 

 Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR) 

 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR)  

 Interna regelverk och instruktioner 

 Fullmäktigebeslut 

Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av kommunfullmäktige 
beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning.  

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

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen. 

2.5 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

 Dokumentstudie av relevanta dokument 

 Intervjuer med berörda tjänstemän  

 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi 

 Översiktlig analys av resultat- och balansräkning 
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Förvaltningsberättelse 
Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en 
balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR preciserar i 
rekommendation 17 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att 
motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse. 

Delårsrapporten saknar ett avsnitt som kallas för förvaltningsberättelse vilket är en brist 
och delårsrapporten uppfyller således inte kraven enligt LKBR. Den information som 
ska framgå av en förvaltningsberättelse enligt LKBR framgår dock i allt väsentligt av 
andra delar av delårsrapporten. Vi rekommenderar kommunen att för kommande år se 
över uppställningen av delårsrapporten så att rapporten följer lagen.   

3.2 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk 
hushållning 
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna 
ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige 
beslutade målen. 

I den av fullmäktige fastställda budgeten för år 2020 finns fyra verksamhetsmässiga 
och ett finansiellt mål formulerade, dessa presenteras också i delårsrapporten. 

 Kommunen ska ha minst 9 000 invånare år 2025 
 

 Kommunens resultat ska utgöra minst en procent av skatteintäkter och 
statsbidrag varje år. 
 

 I skolan ska andel elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet öka 
varje år med 2017 som basår. 
 

 Kommunen ska, i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta 
för att minska arbetslösheten de närmaste två åren med två procent årligen med 
december 2017 som bas. 

 
 Kungsör ska förbättra sitt resultat i rankingen årets miljökommun. Vi ska vara 

bland de 100 bästa 2020. 
 

Till de fem strategiska målen har kommunen kopplat indikatorer för att kunna mäta 
måluppfyllelsen och det är kommunfullmäktige som fattar beslut om de övergripande 
målen, strategiska målen och indikatorerna.  
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Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till 
kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess 
kommunala koncernföretag gemensamt. Vi noterar att kommunens målstyrning även 
inkluderar kommunens dotterbolag, vi ser positivt på att kommunen på ett tydligt sätt 
lyft in även de kommunala bolagen i sin målstyrning. Vi bedömer dock att målen för 
god ekonomisk hushållning som följs upp i delårsrapporten generellt kan presenteras 
på ett tydligare sätt. 

3.2.1 Finansiella mål 

Kommunfullmäktiges finansiella mål för 2020 är att resultatet skall uppgå till 1,0 % av 
skatter och bidrag. I delårsrapporten presenteras att resultatet per delårsbokslutet 
innebär att målet är uppfyllt, den satta prognosen för helåret ger ett resultat på  
3,0 % av skatter och bidrag och därmed gör kommunen bedömningen att finansiella 
målet kommer att nås detta år.  

Mål fastställda av 

fullmäktige 

Måltal  Utfall Prognostiserad 

måluppfyllelse enligt 

delårsrapport 

Resultater skall uppgå till 1,0% 

av skatter och bidrag. 

1,0 6,2 3,0 

Vår sammanfattande bedömning är i likhet med kommunen att det finansiella målet 
med betydelse för god ekonomisk hushållning (ett resultat på 1,0 % av 
skatteintäkterna) kommer att uppnås för 2020 under förutsättning att kommunens 
prognos för helåret är korrekt.  

3.2.2 Verksamhetsmål 

I den av fullmäktige fastställda budgeten för år 2020 finns fyra verksamhetsmässiga 
mål formulerade, dessa presenteras och följs upp i delårsrapporten. 

Till kommunfullmäktiges mål kopplas mål satta av kommunstyrelsen, Barn- och 
utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kungsörs fastighet AB, Kungsörs 
KommunTeknik AB och Kungsörs Vatten AB.  

Under avsnittet Måluppfyllelse i delårsrapporten kommenteras måluppfyllelsen av 
kommunfullmäktiges mål. Kommunen bedömer att ett mål kommer att uppfyllas, målet 
angående antalet invånare. Övriga tre mål bedöms inte uppfyllas. Kommunen gör 
ingen bedömning av om detta resultat är tillräckligt för att kommunen ska anses 
uppfylla begreppet god ekonomisk hushållning eller inte.  
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Styrelser och nämnders egna mål har även följts upp på motsvarande sätt i 
delårsrapporten. Sammantaget finns 34 verksamhetsmål (inklusive det ekonomiska 
målet). Enligt kommunen egen bedömning har 15 (42 %) uppfyllts, 2 (6 %) delvis 
uppfyllts, 15 (42 %) ej uppfyllts, 2 (6%) på god väg, 1 (3%) påbörjat samt 1 (3%) ej 
genomförbart. Kopplingen mellan fullmäktigemålen och de mål som sätts av styrelse, 
nämnder och bolag skulle kunna förtydligas. 

Vår sammanfattande bedömning är att det är oklart om resultatet av de av 
fullmäktige beslutade verksamhetsmålen innebär att kommunen uppfyller begreppet 
god ekonomisk hushållning. Detta då alla mål inte är mätta och då kommunen inte själv 
gör någon samlad bedömning av om resultatet av måluppfyllelsen är tillräckligt för att 
uppnå god ekonomisk hushållning eller inte. Något uttalande avseende uppfyllandet av 
dessa mål lämnas därför inte i denna översiktliga granskningsrapport. 

3.3 Balanskravsresultat 
En kommun ska enligt kommunallagen göra en bedömning av balanskravsresultatet 
baserat på prognostiserat resultat för helåret och detta ska redovisas i 
förvaltningsberättelsen.  

Från och med 2013 har kommuner och kommunalförbund möjlighet att använda sig av 
de nya reglerna om resultatutjämningsreserv, RUR. Denna reserv kan sedan användas 
för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat 
efter balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och 
regioner som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Detta ska 
framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om. 

Kommunen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. 
Av delårsrapporten framgår det att kommunens prognostiserade balanskravsresultat 
uppgår till 13,9 mnkr.  

Kommunen har historiskt gjort avsättningar till RUR, men det framgår inte av 
delårsrapporten hur mycket kommunen avsatt till RUR vilket är en brist. 

Vår bedömning är att kommunen kommer att klara balanskravet för helåret under 
förutsättning att kommunens prognos är korrekt. Vi anser dock att kommunen även i 
delårsrapporten bör göra en tydlig balanskravsutredning där det också framgår hur 
stora avsättningar man historiskt har gjort till RUR och om det finns några historiska 
underskott som skall återställas. Balanskravsutredningen bör presenteras i 
delårsrapportens förvaltningsberättelse.  

Vi har också noterat att kommunen under året bokfört utgifter direkt mot eget kapital 
istället för att boka dem som kostnader i resultaträkningen. Detta kopplat till att 
utgifterna kan hänvisas till RUR. Detta förfarande är inte i linje med god 
redovisningssed och vi kommer kommentera detta närmare i kapitel 3.5. 
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3.4 Resultaträkning 

3.4.1 Analys av Resultaträkning  

En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än 
kostnaderna för att inte urholka det egna kapitalet.  

 

 

Kommunens resultat för delåret uppgår till 24,4 mnkr, vilket är 11,3 mnkr högre än 
samma period förra året. Det beror främst på att kommunen har erhållit extra generella 
bidrag hänförliga Covid-19 om ca 16 mnkr som i sin helhet har intäktsförts i 
delårsbokslutet. Kommunen har utöver dessa statsbidrag även fått statligt stöd genom 
sjuklöneersättningar om 3,5 mnkr samt ersättningar för ökade vård- och 
omsorgskostnader relaterat till Corona från Socialstyrelsen. Kungsör har ansökt om 1,5 
mnkr i kostnadsersättningar från Socialstyrelsen men detta ingår inte i delårsrapporten. 

De verksamheter som har negativ avvikelse mot budget är äldreomsorgen, 
utredningsenheten, grundskola, verksamheten för funktionsvariationer samt 
infrastruktur och skydd. Övriga verksamheter redovisar positiva avvikelser mot budget. 

Kommunens nettokostnad (inkl finansnetto) i relation till skatteintäkter och statsbidrag 
uppgår till 93,8% för 2020, vilket är lägre än budget. Relationen är lägre än föregående 
år då den uppgick till 96,4 %. Nettokostnadsandelen är ett viktigt nyckeltal som 
beskriver driftkostnader i förhållande till kommunens intäkter. Om kommunen 
överstiger 100 % innebär det att den löpande driften är högre än de skatteintäkter som 
kommunen erhåller. 

Kommunens årsprognos uppgår till 17,3 mnkr, vilket är lägre än delårsresultatet. 
Historiskt sett är det en trend att delårsresultatet är högre än vid helår och det beror 
framförallt på semesterlöneskulden som är betydligt lägre i augusti än i december. 
Tidigare år har vår granskning visat på att prognosen för helåret stämmer ganska bra 
överens med årets slutliga resultat.   
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Kommunen har inte tillämpat exploateringsredovisning utan har istället redovisat 
exploateringsfastigheter som investeringar, som pågående anläggningstillgångar. 
Vinster från försäljningar som genomförts för flera år sedan har noterats i 
anläggningsregistret, vinster som borde intäktsförts. Efter en genomgång av 
transaktionerna blev totalen att 3,4 mnkr bokas om från anläggningstillgångar till 
intäkter. Detta påverkar balansräkningen med samma belopp.  

Vi har poängterat denna brist redan vid tidigare bokslut och fått svaret att kommunen 
skall justera, detta har dock inte blivit genomfört. Vi anser att felet i sig är en brist och 
anser vidare att det är anmärkningsvärt att inte justeringar sker trots att kommunen blir 
uppmärksammad på felet.  

3.5 Balansräkning  

 

Balansomslutningen har ökat jämfört med årsbokslutet 2019 och uppgår nu till 599 
mnkr. Anledningen till att balansomslutningen ökar är att kommunen i år redovisar hela 
binnehavet på kommunens koncernkonto hos banken, här ingår även de kommunala 
bolagens tillgodohavanden. Bolagens tillgodohavanden bokas sedan bort som en 
kortfristig skuld. Detta tillvägagångssätt är en förändring mot föregående år då man 
nettoredovisade koncernkontot. Justeringen är i linje med god redovisningssed och vi 
välkomnar ändringen men vi hade önskat en tydligare redovisning av detta i 
delårsrapporten.  

Pensionsförpliktelser som redovisas som ansvarsförbindelser utanför balansräkningen 
uppgår till 162,9 mnkr (169,4 mnkr). Soliditeten med dessa skulder landar på 30,0%.  

Som nämnts i kapitlet om resultaträkningen har kommunen inte tillämpat 
exploateringsredovisning utan har istället redovisat dessa investeringar som pågående 
anläggningstillgångar, även de delar som avser tomter till försäljning. Vinster från 
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försäljningar som genomförts för flera år sedan har noterats i anläggningsregistret, 
vinster som borde intäktsförts. Efter en genomgång av transaktionerna blev totalen att 
3,4 mnkr bokas om från anläggningstillgångar till intäkter. 

Kommunen har under året minskat det egna kapitalet med 480 tkr, detta genom att 
bokföra utgifter direkt mot eget kapital istället för som en kostnad i resultaträkningen. 
Anledningen är att man anser att dessa utgifter är den typ av utgifter som kommer 
minska framtida kostnader, omstruktureringskostnader. Därmed anser kommunen att 
utgifterna kan bokföras direkt mot RUR eller eget kapital. Detta förfarande är felaktigt 
och vi rekommenderar kommunen att justera dessa bokningar till årsbokslutet. 

Under 2019 inträde nya bokföringsregler där kommuner skall presentera finansiella 
tillgångar till verkligt värde. Detta betyder att ökningar i marknadsvärden på medel som 
kommunen placerat i optioner, fonder och andra värdepapper resulterar i intäkter eller 
kostnader i resultaträkningen. Går värdet på placeringarna upp får kommunen en 
intäkt, går värdet på tillgångarna ner får kommunen en kostnad. Tidigare bokfördes 
dessa intäkter först vid försäljning av tillgångarna. Det finns ett undantag till kravet på 
att redovisa tillgångarna till verkligt värde och det är om kommunen innehar 
tillgångarna till förfall.  

Kungsörs kommun har under 2019 lutat sig mot detta undantag för att inte redovisa 
tillgångarna till verkligt värde. Under 2020 har dock kommunen börjat sälja av vissa av 
investeringarna trots att de inte ännu förfallit. Detta innebär att det är svårt att hävda att 
undantaget gäller. Av den anledningen bedömer vi att redovisningen i delårsrapporten 
är felaktig och rekommenderar kommunen att justera och redovisa kvarvarande 
tillgångar till verkligt värde i årsbokslutet. 

 

3.6 Sammanställd redovisning 

Enligt kommunal bokförings- och redovisningslagen 12 kap 2§ ska den sammanställda 
redovisningen omfatta de juridiska personer i vilka kommunen har ett betydande 
inflytande. Av författningskommentarerna framgår att ett betydande inflytande förutsätts 
föreligga när kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk person. Det 
finns dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget har en ringa omsättning 
eller balansomslutning. 

I RKR R17 Delårsrapport är det upp till varje kommun att avgöra om de kommunala 
bolagen ska omfattas av delårsrapporten. Att de kommunala bolagen ska ingå torde 
dock vara nödvändigt eftersom det är fullmäktiges mål för hela kommunkoncernen som 
ska bedömas.  

I den sammanställda redovisningen ingår förutom kommunen följande enheter: 
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Kungsör kommun 

 Översiktlig granskning 

KPMG AB

 

 

2020-10-28 

 Kungsörs Kommunföretag AB (inklusive dotterföretag) 

 Kungsörs Grus AB 

 Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

Vid vår granskning av den sammanställda redovisningen har vi kunnat konstatera att 
det inte har gjorts någon eliminering av aktier i dotterföretag. Det anskaffningsvärde 
som borde ha eliminerats uppgår till 68 mnkr i balansräkningen per 2020-08-31. Den 
uteblivna elimineringen innebär att balansomslutningen blir för hög då framförallt 
finansiella anläggningstillgångar och eget kapital är för högt redovisat. Även denna 
brist har revisionen påpekat tidigare år och detta måste justeras av kommunen till 
årsredovisningen om den skall anses ge en rättvisande bild. 

3.7 Redovisningsprinciper 
I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den 
senaste årsredovisningen eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en 
beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. Upplysningar ska även 
lämnas kring säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, 
karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten av ändrade 
uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser. 
 

Att redovisningsprinciper finns i kommunens delårsrapport är bra men vi anser att de 
kan förtydligas och uppdateras. Vi saknar också noter eller andra upplysningar 
gällande säsongsvariationer eller cykliska effekter. Vi saknar också upplysningar kring 
effekten av ändrade uppskattningar och bedömningar. 

 

 

 

Kungsör den 28 oktober 2020 

 

Dag som ovan, 

Denice Nyström       Nils Nordqvist 
Auktoriserad revisor      Certifierad kommunal yrkesrevisor 

KPMG AB        KPMG AB    
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Revisorerna i Kungsörs kommun   

Till 
fullmäktige i Kungsörs kommun 
 

 

Revisorernas bedömning av delårsrapport 

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per  
2020-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas bedömning ska biläggas 
delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma. 

Bedömningen är baserad på en begränsad granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys 
och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal 
verksamhet.  

Vi har i vår granskning noterat följande brister eller avvikelser från god sed som vi anser behöver justeras 
så snart som möjligt: 

— Delårsrapporten behöver kompletteras med en förvaltningsberättelse. 

— Delårsrapporten behöver kompletteras med en tydlig balanskravsutredning. 

— Kommunen behöver justera sin exploateringsredovisning som idag är felaktig. 

— Kommunen behöver tydligare förklara att man redovisar dotterbolagens banktillgodohavanden 
(vilka ingår i det gemensamma koncernkontot) både som tillgång och skuld, gärna i not kopplat 
till berörda balanskonton. 

— Kommunen bokför idag utgifter direkt mot eget kapital (480 tkr), detta bör justeras till 
årsbokslutet. 

— Kommunen ska redovisa finansiella tillgångar till verkligt värde, idag bokförs de till det lägsta av 
anskaffningsvärde och verkligt värde. 

— Kommunen måste i den sammanställda redovisningen eliminera innehav i sina dotterbolag, detta 
har inte skett i delårsrapporten. 

— Slutligen anser vi att de mål, i kommunens målstyrning, som idag inte mäts i delårsrapporten bör 
kompletteras med mått som är mätbara oftare för att uppföljningen i delårsrapporten ska ha en 
styrande effekt.  

Vi bedömer inte ovanstående avvikelser som väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet men anser att det är 
av största vikt att de justeras skyndsamt. 

I granskningen har det således inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att 
delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och 
redovisning.  

I den av fullmäktige fastställda budgeten för år 2020 finns följande finansiella mål formulerat: ”Resultatet 
skall uppgå till 1,0 % av skatter och bidrag”. I delårsrapporten presenteras att resultatet per delårsbokslutet 
är 6,2 % vilket innebär att målet är uppfyllt. Den satta prognosen för helåret ger ett resultat på 3,0 % av 
skatter och bidrag och därmed gör kommunen bedömningen att det finansiella målet kommer att nås 2020.  
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För helåret prognostiseras ett resultat om 17,3 mnkr vilket innebär att kommunen 
bedömer att de kommer att uppnå balanskravet för 2020. 

I den av fullmäktige fastställda budgeten för år 2020 finns fyra verksamhetsmässiga mål formulerade. Vår 
sammanfattande bedömning är att det är oklart om resultatet av de av fullmäktige beslutade 
verksamhetsmålen innebär att kommunen uppfyller begreppet god ekonomisk hushållning. Detta då alla 
mål inte är mätta och då kommunen inte själv gör någon samlad bedömning av om resultatet av 
måluppfyllelsen är tillräckligt för att uppnå god ekonomiskhushållning eller inte. Något uttalande avseende 
uppfyllandet av dessa mål lämnas därför inte i denna översiktliga granskningsrapport. 

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport. 

Revisorerna samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten är förenligt med det finansiella 
mål fullmäktige beslutat om. Avseende de verksamhetsmässiga målen har vi på grund av avsaknad 
av fullständig uppföljning av målen inte kunnat göra en bedömning vid delårstidpunkten varför vi 
avstår från att uttala oss om måluppfyllelsen. 

 

Kungsörs kommun  
2020-10-28 

 

Håkan Sundström   Lars Wigström 

 

Ingegerd Granath   Thomas Göransson 

 
 

Michael Vidin   
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Kommunstyrelsen 2020-11-16   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt 

Utdragsbestyrkande  

 

  
§  
Meddelanden delegationsbeslut 
Kultur- och fritidschef Mikael Nilsson har 2020-10-29 § 11 
Ekonomiskt stöd till föreningar under pågående pandemi tiden 
mars - augusti 2020, gett bidrag till Kungsörs bollklubb med  
95 801 kronor. Dnr KS 2020/221 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§  
Meddelanden 

Tilldelningsbeslut - Nya Kinnekulle förskola i Kungsör. 
Kungsörs kommun har utvärderat anbud i SKR 
ramavtal för förskolor. 
6 anbud finns i denna konceptgrupp och utvärdering har skett 
enligt särskild entreprenadnyckel. 
Kungsörs kommun har beslutat att som det mest ekonomiskt 
fördelaktiga anbud, tilldela Sjötorpshus Värmbolsvägen 3, 645 51 
Katrineholm, byggentreprenaden Nya Kinnekulle förskola.  
Dnr KS 2020/386 
 
 
Socialnämnden har uppdragit till socialförvaltningen att årligen 
göra en jämställdhetsanalys i syfte att öka jämställdheten i 
nämndens verksamheter. 
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att  
- under 2020 göra en jämställdhetsanalys beträffande trygghet 

och  
- under början av 2021 göra en analys av inflytande.  

Dnr KS 2020/395 
 
Länsstyrelsens beslut om fördelning av kommuntal för anvisade 
nyanlända innebär att det inte kommer några nyanlända till 
Kungsör 2021. Dnr KS 2020/323 
 
Trafikverket har beslutat om undantag från bestämmelserna om 
största tillåtna vikt och bredd (Dnr KS 2020/4): 

• transportdispens TRV 2020/103993 för fordon som disponeras 
av sökanden. Färdväg: Norrköping – Kungsör. Giltighetstid: 15 
oktober – 13 november 2020. 

• transportdispens TRV 2020/98791 för fordon PBP409 och 
SWF673. Färdväg: Kungsör – Täby. Giltighetstid : 29 oktober 
2020 - 26 januari 2021. 
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Beviljade trafikanordningsplaner och schakttillstånd till  
(Dnr KS 2020/290) 
• AB Hållsta maskinstation – akut telefel på Kungsringen 16.  

 
 

Protokollsutdrag från: 

• SN 2020-10-20, § 90 Jämställdhetsintegrering 2020-2021 - 
förslag till jämställdhetsanalyser. Dnr KS 2020/395 

• SN 2020-10-20, § 93 Lägesrapport - fördjupad samverkan.  
Dnr KS 2020/107 

• SN 2020-10-20 § Budget 2021 med plan 2022-2023 och mål 
2021. Dnr KS 2020/90 

• BUN 2020-10-21 § 80 Sammanträdestider 2021.  
Dnr KS 2020/328 

• BUN 2020-10-21 § 78 Budget 2021 – förslag för att klara 
budget 2021. Dnr KS 2020/90 

• VMMF 2020-10-21 § 84 Sammanträdesplan och 
ärendekalender 2021. Dnr KS 2020/328 

 
Protokoll/minnesanteckningar från:  

• Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 2020-10-13,  
§ 125-139 

• Kungsörs Fastighetsbolag AB 2020-10-08 § 1998-2005 

• Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Kommunalförbund 
2020-10-07 § 28-37 

• Kungsörs Kommunföretag AB 2020-09-29 § 16-19 

• Kungsörs Kommunteknik AB 2020-09-23 § 20-24 

• Kungsörs Vatten AB 2020-09-23 § 18-22 

• Västmanlands Tolkservice 2020-05-15 § 1-17 

• Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
2020-10-21 § 83-94 

• Strategisk regional beredning 2020-10-16 § 65 - 80 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2020-11-16   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt/meddelandepärm 

Utdragsbestyrkande  

 
 

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida  

• Hedersomnämnande av Kungsörs vatten. Dnr KS 2020/390 

• Stor pantautomat på återbruket. Dnr KS 2020/397 

• Planer för Stallmästarhagen? Dnr KS 2020/398 

• Fler trygghetsboende och bostadsrätter anpassat för äldre.  
Dnr KS 2020/416 

• Kopplingstvånget av hundar i detaljplanerat område i 
Kungsör? Dnr KS 2020/412 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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Datum Vår beteckning 
2020-09-15 KKAB 2020/11 
  
  

  

 
 

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 556771-5494 

Instruktioner för ekonomisk rapportering enligt  
8 kap 4-5 §§ ABL för Kungsörs Kommunföretag AB. 

556771-5494 
 

Dessa skriftliga instruktioner ska fastställas årligen av styrelsen. 
 
 

Regler enligt Aktiebolagslagen (ABL) 

Styrelsen har enligt 8 kap. 4 § aktiebolagslagen (ABL) ansvar för 
att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. 

Styrelsen skall meddela skriftliga instruktioner, 8 kap 5 §, för när 
och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens bedömning 

enligt 4 § andra stycket skall samlas in och rapporteras till 
styrelsen. Instruktioner behöver dock inte meddelas om dessa 
med hänsyn till bolagets begränsade storlek och verksamhet 

skulle sakna betydelse för rapporteringen till styrelsen. 

Styrelsen har vidare enligt 8 kap 4 § ansvar för att se till att 
bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 

medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Om vissa uppgifter delegeras till en eller flera av styrelsens 
ledamöter eller andra, skall styrelsen handla med omsorg och 

fortlöpande kontrollera om delegationen kan upprätthållas. 
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 Datum Vår beteckning 
 2020-09-15 KKAB 2020/11 
 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  556771-5494 

 
Rapporter som tertialvis ska behandlas av styrelsen 
 
Det är VD:s ansvar att informera om: 
 Resultatutvecklingen, driftresultatet för tertialet med kommentarer om 

väsentliga förändringar mot budget och föregående år. 
 Uppföljningen ska omfatta siffermässig redovisning av resultat och 

ställning för aktuell period och ackumulerat för året. Jämförelse sker med 
motsvarande information och period i budget och föregående år samt med 
gällande prognos. 

 Jämför med budget och för/efterkalkyler – sker vid årets slut 
(Budget - dotterbolagen KFAB, KKTAB och KVAB i 
bolagskoncernen Kungsörs Kommunföretag AB, ska 
balansera upp moderbolagets resultat enligt 
likadelsprincipen. Fördelningen gäller revision, arvoden, 
övriga avgifter som t.ex. avgifter till Bolagsverket, 
utbildningar och konferenser) 

 Övriga förhållanden som är av betydelse för bedömningen av bolagets 
ekonomiska situation. 

 
 
Rapportering i övrigt 
 VD ska omgående underrätta styrelsens ordförande om förhållanden 

som är av betydelse för bolagets ekonomiska ställning. 
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Förvaltningsberättelse
 
Information om verksamheten
 
Verksamheten har under året omfattat drift, planerat- och akut underhåll samt byggnationer i
följande verksamhetsgrenar:
 
* Gatuverksamhet
* Parkverksamhet
* Fastighetsverksamhet
* Verksamhet för naturvård och ekologi
* Driftavdelning
* Mät, kart och GIS verksamhet
 
Arbetena är i huvudsak utförda mot beställning av Kungsörs kommun. Beställning av teknisk
verksamhet, service och underhåll samt enskilt avropade beställningar. Verksamheten har även
omfattat större byggnationer av investeringskaraktär. Arbetena är i huvudsak finansierade av
Kungsörs kommun och Kungösrs Vatten AB.
 
Styrelse
Ordinarie styrelseledamöter:
Rigmor Åkesson, ordförande (S)
Claes Wolinder, 2:e vice ordförande (L)
Yrjö Björkqvist, 1:e vice ordförande (M)
Gunnar Karlsson (C)
Lars-Gunnar Andersson (SD)

Ersättare:
Pelle Strengbom (S)
Christer Henriksson (V)
Kristina Larsson Sköld (C)
 
Verkställande direktör
Rune Larsen är verkställande direktör.
Styrelsen har under perioden genomfört 3 styrelsemöten.
 
Revisor   Revisorssuppleant 
Johan Tingström  Peter Söderman
Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor
 
Lekmannarevisor  Lekmannarevisorsuppleant
Lars Wigström (S)  Ingegerd Granath (S)
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Väsentliga händelser under perioden
 
* Belysning har monterats på halva Blåmesgatan där byggnation är påbörjad. Samtliga

tomter är sålda eller bokade med betald handpenning. En tomt har återbetalats
handpenning för och ska styckas av till 5 nya tomter till försäljning.

* Byggnation av väg och VA på Rörgränd genomförd, endast asfaltering kvarstår.
* Projektering för ombyggnation av Turisten 6 genomförd. Byggnation genomförs med

upphandlade ramavtal.
* Ytskiktsrenovering på Södergården pågår. Byggnation genomförs med upphandlade

ramavtal. Etapp 4 pågår av projektets 6 etapper.
* Byggnation av nytt VA-system på Södergården.
* Arbete med GIS-samverkan i KAK genomförd för västra Mälardalskartan som beskriver lediga

verksamhetsområden.
* Ombyggnation för angöring av regionbussar vid resecentrum genomförd.
* Hållplats Kungsgatan pågår.
* Projekteringar gata och GC-projekt. 
* Byggnation av vatten- och avloppsledningar Valskog.
* Rundmatning dricksvattenledning Skottbacken genomfört.
* Ny GC-väg Torsgatan mellan Ulvesund och Söders gärde. Byggstart vecka 38.
* GC-väg Skillingeudd pågår.
* Färdigställa gatubyggnationer med asfaltering på Skäggdoppingvägen och

Blåmesgatan pågår.
 
 
 
Måluppfyllelse
Bilaga 1.
 
Nyckeltal
Bilaga 2.
 
Internkontroll
Internkontrollplanen för 2020 har antagits på styrelsen den 18 mars 2020. Uppföljningen
kommer att redovisas i årsredovisningens Bolagsstyrningsrapport.
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Framtidsperspektiv
Även kommande år kommer att vara fyllda av aktiviteter, driftåtaganden och av större och
mindre projekt.
* Beställningarna utarbetas mot mängdförteckning så att kostnader tydliggörs och att nyckeltal

kan redovisas.
* Utarbeta underhållsplaner på lång och kort sikt för våra fastigheter.
* Energiuppföljning i våra fastigheter och optimera förbrukningarna.
* Kundundersökningar för interna kunder och för medborgare i kommunen kommer att

genomföras i samarbete med kommunen.
* Arbeta i nära dialog och samsyn med beställaren.
* Analys av angöring till skolor/förskolor ska genomföras och arbeten med riskminimering skall

utföras.
* Delaktighet i framtagande av nya detaljplaner för boende och verksamhetsområden.
* Digitalisering av administrativa rutiner.
* Resurssamverkan mellan KKTAB & KVAB.
 
 
Personal, löner och arvoden
Bolaget har egna personalresurser. VD har sin anställning i Kungsörs kommun där
lönen redovisas. 
Arvoden till ledamöterna i styrelsen följer kommunens arvodesreglemente.
Ekonomiredovisning utförs i egen regi samt av KFAB och löneredovisningen utförs av VMKF.

Kungsörs KommunTeknik AB har under perioden haft 41 heltidsanställda och ett fåtal
visstidsanställda. Könsfördelningen har varit 31 män och 10 kvinnor.

Personalkostnaderna har för perioden uppgått till 15 189 tkr.
 
Jämställdhetsarbete
Styrelsen har reviderat Jämställdhetsplanen den 26 oktober 2016.
Mål för Jämställdhetsarbetet
Alla anställda skall ha lika skyldigheter, möjligheter och rättigheter i fråga om arbete,
anställningsvillkor och utveckling i arbetet.
Alla har olika erfarenheter, uttrycker sig ibland på olika sätt och kan ha olika egenskaper. 
Det är nödvändigt att tillvarata de bästa egenskaperna hos alla så att vi tillsammans kan skapa ett
mervärde som är större än vad vi kan skapa var för sig.
 
Mål
· att alla människors resurser utvecklas och tas till vara
· att samtliga anställda har samma lönevillkor, arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter
· att alla anställda har samma möjligheter att kombinera arbete och familjeliv
· att den fysiska arbetsmiljön skall kunna anpassas för särskilda behov
 
Kungsörs KommunTeknik AB har under året haft 41 heltidsanställda och ett fåtal
visstidsanställda. Könsfördelningen har varit 31 män och 10 kvinnor.
Ordinarie styrelse i bolaget består av 1 kvinna och 4 män. 
Andelen kvinnor/män på kontoret är jämnt fördelad. Fördelningen kvinnor/män för
chefstjänstemän är ojämn, tre män och en kvinna.
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chefstjänstemän är ojämn, tre män och en kvinna.

 
 
Medlemskap i organisationer
Bolaget är anslutet till arbetsgivarorganisationen Sobona.

Ägarförhållanden
Kungsörs KommunTeknik AB är ett helägt dotterföretag till Kungsörs Kommunföretag AB,
556771-5494, som i sin tur ägs av Kungsörs kommun till 100 %.
 
Naturvård
Under det andra kvartalet har de nya ledskyltarna satts upp längs Kungsörsleden, av
sommarjobbarna, som också har tillverkat egna skyltar i trä till våra friluftsområden. De har
också tillverkat några bihotell och sett över flera av våra leder.

Arbetet med informationsskyltarna som ska sitta längs Kungsörsleden pågår men ny ledkarta
inväntas innan de är klara för tryck.

Sjögullsprojektet har fortlöpt med några mindre kostnader för kommunens del, i form av skyltar
och bojar som sätts ut för att uppmana båtar att inte köra i sjögullsbestånden. Utplaceringen av
ramar har blivit försenad men sker nu i Kungsör. Informationssatsningen har varit lyckad. Alla
som bor kring vattnet har fått utskick, likaså båtföreningar och dylikt. I Kommunkontakt och på
vår hemsida har vi också informerat om sjögull.

Sammantaget har det andra kvartalet inneburit fokus på invasiva arter eftersom det är under
denna tid dessa framträder. Det har blivit tydligt att det behövs en policy eller strategi i
kommunen om vilka arter som inte är önskvärda.

I övrigt har även naturvårdens årliga åtaganden fortlöpt. Under sommarhalvåret arbetar
naturvårdslaget mycket med privata marker och med betesmarker. Tydligt är att stängslingen är
utsliten och att det inte finns resurser för utbyten, samt att det behövs nedskrivna arrendeavtal för
att klargöra vilket ansvar kommunen respektive djurägaren har. Att få fram sådana avtal kommer
att vara prioriterat under resterande delen av året.
 
 
Miljö
Arbete med att genomlysa fastighetsbeståndet avseende på el- och vattenförbrukning pågår.
Minskad förbrukning medför minskat utsläpp av växthusgaser.
Modernisering av gatubelysningsanläggningen och utbyte av kvicksilverarmaturer till
LED-belysning medför mindre energiförbrukning. 
Anskaffningar av el-bilar till driftavdelningen, fastighetsavdelningen och mätavdelningen har
medfört att fossila bränslen kan undvikas och att utsläpp av föroreningar inte uppkommer.
Bra drift- och underhåll av gång- och cykelvägar främjar cykelanvändandet och minskar behovet
av biltransporter i närkommunikation.
Vid användande av handmaskiner används el-drift samt miljöklassade drivmedel. Klippning av
fotbollsplaner sker med robotgräsklippare med el-drift.
Bolaget har inventerat vilka dieselfordon som kan tankas med HVO och bolagets fordon tankas
med HVO som drivmedel.
HVO-drift av dieselfordon medför mindre utsläpp av växthusgaser och är förnybar. 
Vid om-, ny- och tillbyggnationer tillämpas medvetna materialval genom miljödatabasen
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Vid om-, ny- och tillbyggnationer tillämpas medvetna materialval genom miljödatabasen

SundaHus.
Kemikalieinventering i verksamheten är genomförd, mindre miljövänliga kemikalier är
utrangerade och ersatta med bättre miljöval. Uppföljning genomförs i en databas.
 
Finansiering
Bolagets låneskuld är 435 080 000. 
Ett lån på 93 580 tkr är omsatt till 2023 och ett lån på 43 000 tkr ska omsättas 2020-12-01 
Belåningsgraden (långfristiga skulder  i förhållande till totala skulder och eget kapital) är 95,1 %
per 2020-08-31 
Räntekostnaden uppgick till 1 355 tkr under samma period.
Bruttoräntan har under perioden varit 0,31 %.
 
 
Investeringar för annans räkning
Projektnamn  Status  Kommentar
Turisten 6    Byggnation pågår Klart april 2021.
Reinvestering GBL  Klart  400 kkr per år.
Södergården ytskikt  Etapp 4 av 6 pågår Klart början av 2021.
Tillagningskök Björskogsskolan Projekt stängt Kommer ej att genomföras.
Ombyggnation kommunhuset Klart
Björskogsskolans skolgård Pågår  Byggstart v.44.
Toppbeläggningar - asfalt Pågår
Borgvik    Pågår
Kv Frode      Slutfakturerat februari 2020.
Centrumutvecklingen, etapp 1 Klart  Slutfaktura under 2020.
Skäggdoppingvägen  Pågår  Dagvatten klart, asfalt återstår.
Blåmesgatan  Pågår  Asfalt återstår.
Resecentrum  Klart  Slutfakturas september 2020.
Miljöutredning. Gjutaren 4 Pågår 
GIS-samverkan  Pågår
Rörgränd byggnation  Topp återstår
Karlavägen VA och gata Klart  Faktureras oktober 2020.
Runnabäcken 2  DP arbete pågår
Ringvägen VA och gata Pågår  Topp v.44, vingar oktober.
Belysning Ringvägen  Klart
Inmätning Jägaråsen  Klart  Slutfaktura under 2020.
Tomtmark Valskog  Klart  
Flytt av FTI
Ortsutveckling etapp 2  Stopp politiskt Projkostnader fakturerat maj 2020.
Tomtmark Klämsbo  Pågår
Hagaskolan, bod och skylt Pågår  Bod klar oktober 2020.
Rundmatning Skottbacken Klart  Fakturerat maj 2020.
Siktvägen renovering  Pågår
Skillinge tomter  Pågår
Deponier      Faktureras löpande.
Hållplats Kungsgatan  Pågår
Skillingeudd GC-väg  Pågår  Byggstart augusti 2020.
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Skillingeudd GC-väg  Pågår  Byggstart augusti 2020.

Torsgatan GC-väg  Pågår  Byggstart augusti 2020.
Ombyggnation Granlidsvägen Pågår
Överföringsledning Valskog Pågår
Bekämpning sjögull  Pågår
Utredning rivning silo  Pågår
Belysning Söders gärde Pågår
 
 
Investeringar för egen räkning
Projektnamn   Status  Kommentar
Södergården avlopp   Pågår  
Reservkraft kommunens fastigheter Klart  Revidering kvarstår.
Momentum fastighetsupplägg  Pågår
Solceller biblioteket   Medel omfördelat till badhuset
Fasad badhus   Pågår
Bassängduk badhuset   Pågår
Luftbehandling badhuset  
Utredning Tallåsgården   Pågår
Fönsterbyte Ågården   Klart
Hiss hus 9 Gersilla   Klart
Kompletteringar KNS     Faktureras löpande.
Utredning PwC   Klar  
Nya Kinnekulle förskola  Pågår
Solceller remiss kommunen  Pågår
Skadegörelse Kung Karls skola    Faktureras löpande.
 
 
Sammanfattande kommentar till prognosen
Prognosen för helåret förväntas bli bättre än budget, vilken är -4 500 tkr. Prognosen är dock
svår att fastställa på grund av den rådande ekonomiska situationen i omvärlden.

 

Anledningen till att bolaget förväntas gå med underskott är att bolaget budgeterat med en
återföring av 3 500 tkr till kommunen enligt ett tidigare beslut, overheadkostnader på 1 400
tkr och att verksamheten har drabbats av ej budgeterade kostnader.
.
 
Sammanfattande kommentar till periodens resultat
Resultatet för perioden januari-augusti 2020 visar ett överskott på 226 tkr. 

 
Intäkter 57 618 tkr
Verks. kostnader -55 880 tkr
Finansiella poster  -1 324 tkr
Centrala adm.kostnader -188 tkr
Summa: 226 tkr
 



Kungsörs KommunTeknik AB
Org.nr 556455-0910

7 (16)
 

   
 

 

Resultatet överstiger budget, vilket förklaras bla av följande poster:
- Lägre förbrukning av el och värme än budgeterat i bolagets fastigheter 
- Reducering av sociala- och sjuklönekostnader pga Covid 19
- Lägre finansiella kostnader än budgeterat då markandsräntan sjunkit under perioden
 
Bolaget har under året haft en halverad underhållsbudget för fastighetsbeståndet. Detta bidrar
till ett bättre resultat men påverkar standarden i fastigheterna negativt.
 
Bolaget har haft kostnader för uppdrag som ej fanns med i budget, bl a att administrera
kommunens fordonsflotta vilket medfört kostnader på 238 tkr, kostnader för Covid 19 samt
kostnader för feriearbetare under sommaren.
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Resultaträkning
Tkr

Not 2020-01-01
-2020-08-31

(8 mån)

2019-01-01
-2019-12-31

 
 

kostnader för feriearbetare under sommaren.

Nettoomsättning 2 57 432  87 128  
Aktiverat arbete för egen räkning  66  0  
Övriga rörelseintäkter  119  3 535  
  57 617  90 663  
      
Rörelsens kostnader      
Material och andra inköp  -6 960  -18 031  
Driftskostnader  -24 083  -40 837  
Personalkostnader 4 -15 189  -22 460  
Av- och nedskrivningar  -9 647  -12 693  
  -55 879  -94 021  
Rörelseresultat 3 1 738  -3 358  
      
Centrala administrativa kostnader  -188  -352  
      
Resultat från finansiella poster      
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  31  170  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -1 355  -1 824  
  -1 324  -1 654  
Resultat efter finansiella poster  226  -5 364  
      
Resultat före skatt  226  -5 364  
      
Årets resultat  0  -5 364  
      
Ej bokfört resultat  226  0  
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Balansräkning
Tkr

Not 2020-08-31 2019-12-31
 

 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Materiella anläggningstillgångar      
Byggnader och mark 5 364 335  371 355  
Maskiner och andra tekniska anläggningar 6 5 590  5 923  
Inventarier, verktyg och installationer 7 11 117  11 859  
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar 8 29 122  22 269  
  410 164  411 406  
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Fordringar hos koncernföretag  7 100  7 100  
  7 100  7 100  
Summa anläggningstillgångar  417 264  418 506  
      
Omsättningstillgångar      
      
Varulager m m      
Pågående arbete för annans räkning  4 700  2 799  
  4 700  2 799  
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  2 397  4 152  
Fordringar hos koncernföretag  1 222  1 866  
Aktuella skattefordringar  1 797  1 035  
Övriga kortfristiga fordringar  1 379  2 435  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 878  1 452  
  7 673  10 940  
      
Kassa och bank  27 685  0  
Summa omsättningstillgångar  40 058  13 739  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  457 322  432 245  
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Balansräkning
Tkr

Not 2020-08-31 2019-12-31
 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  1 100  1 100  
Uppskrivningsfond 10 19 422  19 422  
Reservfond  88  88  
  20 610  20 610  
      
Fritt eget kapital      
Överkursfond  6 000  6 000  
Balanserad vinst eller förlust  -20 962  -20 962  
  -14 962  -14 962  
Summa eget kapital  5 648  5 648  
      
Långfristiga skulder 11     
Övriga skulder till kreditinstitut  405 080  365 580  
Skulder till Kungsörs kommun  30 000  30 000  
Summa långfristiga skulder  435 080  395 580  
      
Kortfristiga skulder      
Checkräkningskredit  0  12 891  
Leverantörsskulder  4 555  8 569  
Skulder till koncernföretag  17  0  
Övriga kortfristiga skulder  828  828  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 10 968  8 729  
Summa kortfristiga skulder  16 368  31 017  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  457 096  432 245  
      
      
Ej bokfört resultat  226  0  
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Noter
Tkr
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Kungsörs KommunTeknik AB:s  delårsrapport har upprättats enligt årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3)
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.
 
Intäktsredovisning
Försäljningen redovisas vid leverans till kunden. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms
och rabatter. 
 
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den
gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till
anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del
tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten .
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. 
I samband med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten väntas ge upphov till framtida kostnader
för rivning och återställande av platsen. I sådana fall görs en avsättning och anskaffningsvärdet
ökas med samma belopp.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas
som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda
nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande
fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av.
Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar. 
Följande avskrivningstider tillämpas:
 
Byggnader 
   Stommar 80 år
   Fasad                                                  60 år  
   Yttertak 50 år
   VA 45 år
   El och vent 45 år
   Snickerier 40 år
   Fönster och dörrar 40 år
   Tekn installationer 30 år
   Ytskikt och maskinutr. 20 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-12 år
Inventarier, verktyg och installationer 3-10 år
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Inventarier, verktyg och installationer 3-10 år

Har en materiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs
tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående.
 
Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som
anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som
efter individuell prövning beräknas bli betalt.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till
balansomslutningen.
Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med
avdrag för uppskjuten skatt).
 
Not 2 Uppskattningar och bedömningar
 
Kungsörs KommunTeknik AB gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De
uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i
redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år behandlas i huvuddrag
nedan. 
Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under
rådande förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar
används sedan för att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår
tydligt från andra källor. 
Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande
uppskattningar och bedömningar. Effekten av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen
under det räkenskapsår som ändringen görs samt framtida räkenskapsår om ändringen påverkar
både aktuellt och kommande räkenskapsår. 
Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.
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Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.

Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
 2020-01-01 2019  
 -2020-08-31   
    
Inköp (%) 1,72 % 1,80 %  
Försäljning (%) 18,00 % 12,00 %  

 
Not 4 Personal
 2020-01-01 2019  
 -2020-08-31   
    
Medelantalet anställda    
Kvinnor 10 10  
Män 31 30  
 41 40  
    
Löner och andra ersättningar    
Ersättningar till styrelsen 111 189  
Övriga anställda 11 774 16 711  
 11 885 16 900  
    
Sociala kostnader och pensionskostnader    
Pensionskostnader för övriga anställda 556 832  
Sociala avgifter enligt lag och avtal 3 495 4 917  
Stadsstöd sociala avgifter -636   
 3 415 5 749  
    
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 15 300 22 649  
    
Könsfördelning bland ledande befattningshavare    
Andel kvinnor i styrelsen 20 % 20 %  
Andel män i styrelsen 80 % 80 %  
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100 % 100 %  
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Not 5 Byggnader och mark
 2020-08-31 2019-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 410 020 242 943  
Inköp 895 0  
Försäljningar/utrangeringar  0  
Omklassificeringar  167 077  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 410 915 410 020  
    
Ingående avskrivningar -58 088 -47 854  
Försäljningar/utrangeringar  0  
Årets avskrivningar -7 915 -10 234  
Utgående ackumulerade avskrivningar -66 003 -58 088  
    
Ingående uppskrivningar 19 422 15 222  
Försäljningar/utrangeringar  0  
Årets uppskrivningar  4 200  
Utgående ackumulerade uppskrivningar 19 422 19 422  
    
Utgående redovisat värde 364 334 371 354  
    
Bokfört värde byggnader 317 919 324 938  
Bokfört värde mark 46 416 46 416  
 364 335 371 354  
    

 
Not 6 Maskiner och andra tekniska anläggningar
 2020-08-31 2019-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 9 503 9 025  
Inköp 484 1 211  
Försäljningar/utrangeringar -298 -733  
Omklassificeringar  0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 689 9 503  
    
Ingående avskrivningar -3 580 -2 833  
Försäljningar/utrangeringar 164 255  
Omklassificeringar  0  
Årets avskrivningar -683 -1 002  
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 099 -3 580  
    
Utgående redovisat värde 5 590 5 923  
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Not 7 Inventarier, verktyg och installationer
 2020-08-31 2019-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 15 768 11 658  
Inköp 309 4 256  
Försäljningar/utrangeringar  -146  
Omklassificeringar  0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 16 077 15 768  
    
Ingående avskrivningar -3 909 -2 596  
Försäljningar/utrangeringar  134  
Omklassificeringar  0  
Årets avskrivningar -1 050 -1 447  
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 959 -3 909  
    
Utgående redovisat värde 11 118 11 859  
    

 
Not 8 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella
anläggningstillgångar
 2020-08-31 2019-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 22 270 162 882  
Inköp 8 128 26 464  
Försäljningar/utrangeringar  0  
Omklassificeringar -1 275 -167 076  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 29 123 22 270  
    
Utgående redovisat värde 29 123 22 270  
    

 
Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2020-08-31 2019-12-31  
    
Förutbetalda kostnader 727 648  
Upplupna intäkter 151 805  
 878 1 453  
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Not 10 Uppskrivningsfond
 2020-08-31 2019-12-31  
    
Belopp vid årets ingång 19 422 15 222  
Avsättning till fonden under räkenskapsåret  4 200  
Belopp vid årets utgång 19 422 19 422  
    
    

 
 
Not 11 Långfristiga skulder
 
Förfallotider
Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen
 
 2020-08-31 2019-12-31  
    
Lån Kommuninvest -405 080 -365 580  
 -30 000 -30 000  
Summa långfristiga skulder -435 080 -395 580  
    

 
Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2020-08-31 2019-12-31  
    
Upplupna sociala avgifter -357 -387  
Upplupna semesterlöner -821 -917  
Förutbetalda hyresintäkter -4 117 -3 651  
Övriga interimsskulder -5 674 -3 775  
 -10 969 -8 730  
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Förvaltningsberättelse
 
Information om verksamheten
Bolaget Kungsörs Vatten AB bildades 2016-01-26. Verksamhet i bolaget startade 1 maj
2016.
Kungsörs Vatten AB bildades för att tydligt särskilja den avgiftsfinansierade
verksamheten från den skattefinansierade verksamheten. Tidigare hanterades
VA-verksamheten i Kungsörs KommunTeknik AB med särredovisning.
 
Verksamheten har under året omfattat drift, planerat- och akut underhåll samt byggnationer i
VA-anläggningar. VA-anläggningen består av:

* Vattenverk
* Högreservoar
* Tryckstegringsstationer
* Avloppsreningsverk
* Pumpstationer
* Ledningsnät V, S, D

VA-verksamheten är strikt reglerad enligt lagen om allmänna vattentjänster. Detta innebär att
konsumenterna ska på ett enkelt och tydligt sätt kunna följa verksamhetens kostnader och intäkter, så att
ingen korssubventionering sker. Underlag finns där verksamhetens flöden redovisas och hur kostnaderna
fördelas. Arbetena är i huvudsak utförda mot beställning av Kungsörs kommun. Beställningen omfattar
VA-försörjningen i Kungsörs kommun, omvandlingsområden samt utvecklingsområden.
Verksamheten har även omfattat större byggnationer av investeringskaraktär.
Arbetena är i huvudsak finansierade med anläggningsavgifter och brukningstaxor.

Styrelse 
Ordinarie styrelseledamöter:
Rigmor Åkesson, ordförande (S)
Claes Wolinder, 2:e vice ordförande (L)
Yrjö Björkqvist, 1:e vice ordförande (M)
Gunnar Karlsson (C)
Lars-Gunnar Andersson (SD)

Ersättare: 
Pelle Strengbom (S)
Christer Henriksson (V)
Kristina Larsson Sköld (C)

Verkställande direktör
Rune Larsen är verkställande direktör.
Styrelsen har under perioden genomfört 3 styrelsemöten. 
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Revisorer
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Johan Tingström, auktoriserad revisor

Lekmannarevisor  Lekmannarevisorsuppleant
Lars Wigström (S)  Ari Jaanus 2020-01-01--2020-06-08
   Michael Vidin 2020-06-09--
 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har större projekt pågått:

* Byggnation av helt nytt slamsteg och biologisk rening i avloppsreningsverket i Kungsör.
* Säkerhetsgenomlysning av VA-anläggning, vattenverk och avloppsreningsverk.
* Kvalitetssäkring av dricksvattenförsörjningen.
* Förnyelsearbete i ledningssystem i Ringvägen och Karlavägen.
* Byggnation av VA-ledningar till Valskog.
 
Internkontroll
Internkontrollplanen för 2020 har antagits av styrelsen den 18 mars 2020. Uppföljningen
kommer att redovisas i årsredovisningens Bolagsstyrningsrapport.
 

Framtidsperspektiv
Kommande år, kommer att vara fyllda av aktiviteter, driftåtaganden samt av större och mindre
projekt.
 
* En mängdförteckning för VA-anläggningen har tagits fram och nyckeltal kan redovisas.
* Underhållsplaner på lång och kort sikt för vattenverk, reningsverk, ledningsnät och

pumpstationer kommer att tas fram samt genomföras.
* Energi- och mediauppföljning för drift av VA-anläggningarna kommer att tas fram. 
* Optimering av förbrukningarna kommer att genomföras. 
* Genomföra förnyelse i VA-anläggningarnas ledningssystem.
* Fortsatt utveckling av avloppsreningsverket i Kungsör.
* Fortsatt utveckling av vattenverk och uppföljning av nivåer i grundvattentäkt.
* Arbeta i nära dialog och samsyn med beställaren.
* Deltar i arbetet med framtagande av detaljplaner.
* Digitalisering av administrativa rutiner.
* Resurssamverkan mellan KVAB & KKTAB.

Sammanfattande kommentarer till prognosen
För helåret förväntas ett resultat mot budget på  650 tkr, underskott för helår 2020
kommer att kunna balanseras mot tidigare överavskrivningar.

Då låneskulden i bolaget för närvarande uppgår till 141 000 tkr fordras inte stora
ränterörelser för att det skall få avgörande ekonomiska konsekvenser.
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ränterörelser för att det skall få avgörande ekonomiska konsekvenser.

 
Sammanfattande kommentarer till periodens resultat
På grund av rådande säkerhetsläge har bolaget förhöjda kostnader. Även Covid-19 har
orsakat förhöjda personalkostnader med tanke på upplärning av personal, både på drift
och jour verksamhet. Resultatet för perioden januari-augusti 2020 har ett underskott på
424 tkr. 
 
Sammanfattning av utfallet per sista augusti:

Intäkter 10 862 tkr
Verks. kostnader -11 074 tkr
Finansiella poster  -212 tkr
Resultat                                                 -424 tkr 

 
Måluppfyllelse
Bilaga 1.

 
Nyckeltal
Bilaga 2.
 
 
Personal, löner och arvoden
Bolaget har egna personalresurser från den 1 september 2016. För drift utöver den egna
personalstaben om 6 heltid, 5 män och 1 kvinna, köps tjänster som tidigare av driftavdelningen
inom KKTAB.
VD har sin anställning i Kungsörs kommun där lönen redovisas. Arvoden till ledamöterna i
styrelsen följer kommunens arvodesreglemente.
Ekonomiredovisning utförs i egen regi och av KFAB. Lönehanteringen sköts av VMKF.
 
Personalkostnaderna för perioden uppgår till 2 683 tkr.
 
 
Jämställdhetsarbete
Styrelsen har reviderat Jämställdhetsplanen den 26 oktober 2016.

Mål för Jämställdhetsarbetet
Alla anställda skall ha lika skyldigheter, möjligheter och rättigheter i fråga om arbete,
anställningsvillkor och utveckling i arbetet.
Alla har olika erfarenheter, uttrycker sig ibland på olika sätt och kan ha olika egenskaper. Det är
nödvändigt att tillvarata de bästa egenskaperna hos alla så att vi tillsammans kan skapa ett
mervärde som är större än vad vi kan skapa var för sig.

Mål
· att alla människors resurser utvecklas och tas till vara
· att samtliga anställda har samma lönevillkor, arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter
· att alla anställda har samma möjligheter att kombinera arbete och familjeliv
· att den fysiska arbetsmiljön skall kunna anpassas för särskilda behov

Ordinarie styrelse i bolaget består av 1 kvinna och 4 män. 
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Ordinarie styrelse i bolaget består av 1 kvinna och 4 män. 

Andelen kvinnor/män i bolaget är 5 män och 1 kvinna.
Fördelningen kvinnor/män för chefstjänstemän är en man.
 
 
 
Medlemskap i organisationer
Bolaget är anslutet till Svenskt Vatten som är en intresseorganisation som företräder VA-verken
och VA-bolagen i Sverige. Bolaget har anslutit sig till arbetsgivarorganisationen Sobona.
 
 
Ägarförhållanden
Kungsörs Vatten AB är ett helägt dotterföretag till Kungsörs Kommunföretag AB, 556771-5494,
som i sin tur ägs av Kungsörs kommun till 100 %.
 
 
Miljö
VA-verksamheten är tillståndspliktig verksamhet. Verksamheten är satt under rigorös kontroll.
Utsläppsvärden från avloppsreningsverk analyseras noggrant och processer justeras för att alltid
uppnå så liten miljöpåverkan som möjligt. 

Kemikalieanvändningen i processerna minimeras.
Dricksvatten är satt under livsmedelskontroll. Ett säkert vatten skall alltid levereras.
 
Arbete med att genomlysa VA-anläggningen avseende på elförbrukning pågår. Minskad förbrukning
medför minskat utsläpp av växthusgaser. 
HVO-drift av dieselfordon medför mindre utsläpp av växthusgaser och är förnybar.
 
Anskaffningar av el-bilar har medfört att fossila bränslen kan undvikas och att utsläpp av föroreningar
inte uppkommer.
 
Bolaget har inventerat vilka dieselfordon som kan tankas med HVO och bolagets fordon tankas med
HVO som drivmedel.
HVO-drift av dieselfordon medför mindre utsläpp av växthusgaser och är förnybar. 
Kemikalieinventering i verksamheten är genomförd, mindre miljövänliga kemikalier är utrangerade
och ersatta med bättre miljöval. Uppföljning genomförs i en databas.
 
Finansiering
Bolagets låneskuld är 141 000 000 kr varav 58 % är rörlig och 42 % fast ränta.
 
Borgensavgift uppgick till 0 kr
Räntekostnaden uppgick till - 221 943 kr
Ränteintäkter uppgick till 5768 kr
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Investeringar
Projektnamn   Status  Kommentar
Ledningsförnyelse KarlavägenVA   Pågår  Asfaltering återstår.
VA-ledning SkäggdoppingvägenVA Pågår  Asfaltering återstår.
Nytt inlopp vid RV   Klart
VA-byggnation Blåmesgatan  Pågår  Asfaltering återstår.
Slamavvattning RV Kungsör  Pågår
Biologisk rening RV Kungsör  Pågår
VA Kungsör - Valskog   Pågår
Skottbacken rundmatning  Pågår
Nytt VA Siktvägen   Pågår  Planeringsarbete pågår.
Ringvägen VA    Pågår  DV ledning ska relinas 
      och asfaltering återstår.
Säkerhetsåtgärder VA   Pågår
VA Rörgränd (Kv. Sliparen)VA   Pågår  Asfaltering återstår.
Grundvattenmätning   Pågår
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Resultaträkning
Tkr

Not 2020-01-01
-2020-08-31

(8 mån)

2019-01-01
-2019-12-31

 
 

Grundvattenmätning   Pågår

Nettoomsättning 2 10 862  16 360  
Övriga rörelseintäkter  0  207  
  10 862  16 567  
      
      
Rörelsens kostnader      
Material och andra inköp  -673  -1 015  
Driftskostnader  -4 929  -8 101  
Reparation och underhåll  -140  -30  
Personalkostnader 3 -2 683  -4 337  
Av- och nedskrivningar  -2 587  -3 295  
Summa rörelsens kostnader  -11 012  -16 778  
      
Bruttoresultat  -150  -211  
      
Central adminstration  -28  -44  
      
Rörelseresultat  -178  -255  
      
Resultat från finansiella poster      
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  10  18  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -230  -628  
  -220  -610  
Resultat efter finansiella poster  -398  -865  
      
Bokslutsdispositioner  0  865  
Resultat före skatt  -398  0  
      
Övriga skatter  -26  0  
      
Ej bokfört resultat  -424  0  
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Balansräkning
Tkr

Not 2020-08-31 2019-12-31

 
 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Materiella anläggningstillgångar      
Maskiner och andra tekniska anläggningar 4 122 221  105 585  
Inventarier, verktyg och installationer 5 1 748  1 653  
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar 6 39 014  33 594  
  162 983  140 832  
      
Summa anläggningstillgångar  162 983  140 832  
      
Omsättningstillgångar      
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  1 774  2 585  
Fordringar hos koncernföretag  3 000  3 002  
Aktuella skattefordringar  392  184  
Övriga kortfristiga fordringar  716  1 111  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  64  125  
  5 946  7 007  
      
Kassa och bank  16 457  10 094  
Summa omsättningstillgångar  22 403  17 101  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  185 386  157 933  
      



Kungsörs Vatten AB
Org.nr 559048-6956   

8 (12)
 

     
Balansräkning
Tkr

Not 2020-08-31 2019-12-31

 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  1 100  1 100  
  1 100  1 100  
      
Fritt eget kapital      
Överkursfond  4 800  4 800  
Balanserad vinst eller förlust  449  450  
  5 249  5 250  
Summa eget kapital  6 349  6 350  
      
Obeskattade reserver 7 8 795  8 795  
      
Långfristiga skulder 8     
Övriga skulder till kreditinstitut  141 000  111 000  
Summa långfristiga skulder  141 000  111 000  
      
Kortfristiga skulder      
Skuld till kommunkoncernen  1 073  0  
Leverantörsskulder  1 922  5 381  
Aktuella skatteskulder  79  0  
Övriga kortfristiga skulder  129  151  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  26 463  26 256  
Summa kortfristiga skulder  29 666  31 788  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  185 810  157 933  
      
      
Ej bokfört resultat  -424  0  
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Noter
Tkr
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Kungsörs Vatten AB:s  årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3)
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Intäktsredovisning
Försäljningen redovisas vid leverans till kunden. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och
rabatter. 
 
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till
anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens
prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. 
I samband med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten väntas ge upphov till framtida kostnader för
rivning och återställande av platsen. I sådana fall görs en avsättning och anskaffningsvärdet ökas med
samma belopp.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som
Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När
tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.
Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för
övriga typer av materiella tillgångar. 
Följande avskrivningstider tillämpas:
 
Vatten-, dag- och avloppledningar 50 år
Byggnader, vattenverk, reningsverk
och grundvattenbrunnar 25 år
VA-tekniska anläggningar 10-25 år
Vattenmätare och maskiner 5-10 år
Inventarier, verktyg och installationer 5-10 år
Fordon 5 år
 
 
Har en materiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs
tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående.
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Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar,
övriga som omsättningstillgångar. 
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 
 
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till
balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med
avdrag för uppskjuten skatt).

 
 
 
Not 2 Uppskattningar och bedömningar
 
Kungsörs Vatten AB gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar och
antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar
och skulder under nästkommande år behandlas i huvuddrag nedan. 

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande
förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för
att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor. 

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande
uppskattningar och bedömningar. Effekten av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under det
räkenskapsår som ändringen görs samt framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och
kommande räkenskapsår. 

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.
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Not 3 Personal
 2020-01-01 2019  
 -2020-08-31   
    
Medelantalet anställda    
Kvinnor 1 1  
Män 5 5  
 6 6  
    
Löner och andra ersättningar    
Styrelse och verkställande direktör 28 44  
Övriga anställda 1 932 3 057  
 1 960 3 101  
    
Sociala kostnader och pensionskostnader    
Pensionskostnader för övriga anställda 174 145  
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 590 986  
Stadsstöd sociala avgifter -117   
 646 1 131  
    
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 2 606 4 232  
    
Könsfördelning bland ledande befattningshavare    
Andel kvinnor i styrelsen 20 % 20 %  
Andel män i styrelsen 80 % 80 %  
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100 % 100 %  
    

 
Not 4 Maskiner och VA-anläggningar
 2020-08-31 2019-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 134 196 104 202  
Inköp 193 538  
Omklassificeringar 18 909 29 455  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 153 298 134 196  
    
Ingående avskrivningar -28 610 -25 397  
Årets avskrivningar -2 466 -3 213  
Utgående ackumulerade avskrivningar -31 077 -28 610  
    
Utgående redovisat värde 122 221 105 585  
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Not 5 Inventarier, bilar och andra transportmedel
 2020-08-31 2019-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 4 082 2 947  
Inköp 215 1 311  
Försäljningar/utrangeringar  -176  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 297 4 082  
    
Ingående avskrivningar -2 429 -2 523  
Försäljningar/utrangeringar  176  
Årets avskrivningar -120 -82  
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 549 -2 429  
    
Utgående redovisat värde 1 748 1 653  
    

 
Not 6 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar
    
 2020-08-31 2019-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 33 594 37 212  
Inköp 24 329 25 837  
Under året aktiverade arbeten -18 909 -29 455  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 39 014 33 594  
    
Utgående redovisat värde 39 014 33 594  
    

 
Not 7 Obeskattade reserver
 2020-08-31 2019-12-31  
    
Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar
enligt plan -8 795 -8 795  
Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar
enligt plan -8 795 -8 795  
    

 
Not 8 Långfristiga skulder
 
Förfallotider
Den del av långdriftiga skulder som förfaller till betalning
senare är fem år efter balansdagen.
 
 2020-08-31 2019-12-31  
    
Skulder till kreditinstitut -141 000 -111 000  
Summa räntebärande skulder -141 000 -111 000  
    



2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020
December Augusti December Augusti December Augusti December

m2 72 853 82 833 82 833 83 358 83 358 83 358

kr 39 181 118 34 603 960 42 554 965 28 743 956 42 224 699 29 725 917

kr/m2 537,81 417,76 513,74 344,83 506,55 356,61

kwh 6 157 018 3 308 770 5 239 580 3 221 323 5 184 361 2 802 107

kwh/m2 84,51 39,95 63,25 38,64 62,19 33,62

% 3,26 1,68 13,01

kwh 8 416 284 4 987 202 7 287 069 4 901 706 8 020 000 4 450 254

kwh/m2 115,52 60,21 87,97 58,80 96,21 53,39

% 2,33 -9,36 9,21

m3 40 939 27 012 34 292 24 784 36 651

m3/m2 0,56 0,33 0,41 0,30 0,44 0,00

% 8,83 -6,21 100,00

kr 6 861 137 4 126 000 7 964 054 6 234 149 9 095 445 4 063 322

m2 510 872 519 106 519 106 519 106 519 106 525 156

kr/m2 13,43 7,95 15,34 12,01 17,52 7,74

kr 2 729 687 1 449 000 2 949 334 1 698 025 2 591 129 1 630 449

m2 434 679 445 025 445 025 445 025 445 025 445 025

kr/m2 6,28 3,26 6,63 3,82 5,82 3,66

kr 798 698 568 000 1 004 899 693 021 1 018 716 754 916

m2 240 898 240 898 240 898 240 898 240 898 240 898

kr/m2 3,32 2,36 4,17 2,88 4,23 3,13

kwh - 40 050 60 870 39 055 45 340 41 030

Punkt: 2 enligt mängdförtäc    

Vinterväghållningen 2019!

Punkt: 1, 3, 4, 5, 17, 18, 19,          

Q1 148 263

Punkt: 1, 3, 4, 5, 17, 18, 19       

Kommentar

Skolmoduler och fritids i Va            

8 130 m2 nya skolan och 18   

Hyresreduktion 3 500 tkr

Nya Södergården debiterad       

Skäggdoppingvägen, Bläme              

Solenergi

Fastighetskostnad per m2

Verksamhetsmått

Enskilda vägar m2

Elenergiförbrukning fastighet

Elenergiförbrukning fastighet 

Fastighet

Fastighetsareor

Kostnad enskilda vägar per m2, kr/m2

Gator antal m2

Kostnad drift & u-håll per m2, gata

25320 Park

Park antal m2

25210 Gata

Förbrukning värme i fastighet

Förbrukning vatten i fastighet m3

Kostnad drift & u-håll per m2, park

25250 Enskilda vägar

Förbrukning värme i fastighet per m2

NYCKELTAL

Elenergiförbrukning 2019 jämfört 2018

Förbrukning värme 2019 jämfört 2018

Förbrukning vatten i fastighet per m2

Förbrukning vatten 2019 jämfört 2018



   ckningen Väg och markunderhåll

 

        20 och 21 enligt mängdförtäckningen Parkmark. Kringytor Skäggdoppingvägen tillkom 2020.

  

        och 20 enligt mängdförtäckningen Väg och markunderhåll.

    lskog, samt förskola Ulvesund övergick från hyra till ägo. 525 m2 

      850 m2 Södergården

   

  des fran juni 2019, ej debiterad tidigare

 esvägen och Kungsgatan tillkomm 2018. Rörgränd 5450 kvm och Frode 600 kvm tillkom 2020.



2020
Augusti

m3 428 725

m3 324 100

% 24

km 124

km 107

km 84

st. 4

st. 2

m3 462 296

kwh 513 921
kwh/m3 1,201,35 1,36 1,39Elenergiförbrukning per m3 producerat vattenängd 0,77 1,51 1,42 1,32

NYCKELTAL

Producerat vattenmängd

Debiterat vattenmängd

Antal km vattenledning

Antal km spillvattenledning

2016
December

2017 2017

Antal km dagvattenledning

Ej debiterad vattenmängd % (skillnaden mellan producerad och debiterad)

Elenergiförbrukning kwh

Renat spillvatten i m3

Antal avloppsstopp

Antal vattenläckor

2018 2018 2019 2019
Augusti December Augusti December Augusti December

530 277 331 368 553 899 411 841 647 867 413 746 610 533

482 941

14 8 17 25 28 19 21

455 470 304 469 461 052 310 169 468 747 333 750

121

92 93 95 101 103 103 103

99 103 105 112 113 120

5

85 85 85 85 85 85

10 6 11 5 7

848 472

Verksamhetsmått

408 152 500 037 784 843 543 178 876 286 562 474

6

779 125 480 654 774 850 354 983 647 623 465 531 779 680

3

85

8 4 7 3 6 4





 

Bilaga 1 

 
 
 

 
 
 
 
 

Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB) är ett helägt kommunalt bolag vars verksamhets- 
område omfattar gator, vägar, trafik, vatten och avlopp, parker, kommunens skogar samt 

fastigheter. KKTAB planerar, projekterar, bygger och underhåller anläggningar inom 
verksamhetsområdet, samt svarar för driften. 

I arbetet ingår också trafikplanering åt Kommunstyrelseförvaltningen. 
 

  

KKTAB 2019/148 

 
 

 

Måluppföljning augusti 2020 



Planen tillhör: 
Kungsörs KommunTeknik AB 2020 
Fullmäktigemål 
Realistiskt, tidsatt & mätbart 

Nämnd eller styrelsemål 
Tidsatt & mätbart Uppföljning april 2020 Uppföljning augusti 2020 

 

 

Kommunen ska ha minst 
9000 invånare år 2025 

Ta fram 1 detaljplan för 
industri- och 
verksamhetslokaler och 2 
detaljplaner för 
bostadsändamål under 2020. 

Pågår. Går ej att uppfylla av KKTAB. 

 Under 2020 påbörja 
byggnation av gata och 
belysning för kommande 
detaljplanelagt område 
Runnabäcken 2 under 
förutsättning att planen vinner 
lagakraft. 

Detaljplanen är ute på samråd från den 
11 mars 2020. 

Målet kan inte uppnås under 2020. 

 Under 2020 påbörja 
infrastruktur för byggnation 
av förskola vid Kinnekulle. 

En beställning från BUN saknas. Avvaktar beslut av kommunfullmäktige. 

  



Planen tillhör: 
Kungsörs KommunTeknik AB 2020 
Fullmäktigemål 
Realistiskt, tidsatt & mätbart 

Nämnd eller styrelsemål 
Tidsatt & mätbart Uppföljning april 2020 Uppföljning augusti 2020 

 

 

Andel elever i åk. 9 som är 
behöriga till program på 
gymnasiet ska öka varje år 
med 2017 som basår. 2017: 
81,6 %. 

Under 2020 genomföra 
upprustning av en skolgård 
med belysning och angöring. 

Under rådande ekonomiska situation har 
projektet skjutits på framtiden. 

Under rådande situation har projektet 
skjutits på framtiden. 

 Under 2020 genomföra 
analys av säker skolväg för 
kommunens skolor samt 
genomföra eventuella 
åtgärder under 2022 och 
2023. 

Ingår i framtagande av trafikplan. Planen 
beräknas vara klar senhösten 2020. 

Ingår i framtagande av trafikplan. Planen 
beräknas vara klar senhösten 2020. 

  



Planen tillhör: 
Kungsörs KommunTeknik AB 2020 
Fullmäktigemål 
Realistiskt, tidsatt & mätbart 

Nämnd eller styrelsemål 
Tidsatt & mätbart Uppföljning april 2020 Uppföljning augusti 2020 

 

 

Kommunen ska i samverkan 
med Arbetsförmedlingen och 
näringslivet, arbeta för att 
minska arbetslösheten de 
närmaste två åren med en 
procentenhet årligen. 
Utgångsläge: Arbetslöshet 
december 2018, 10,4 %  
a. Arbetslöshetsmål 
december 2020, 8,3 % 
b. Arbetslöshetsmål 
december 2019, 9,3 %. 

Under 2020 erbjuda 2 
praktikplatser för KY-
utbildningar. 

Inte aktuellt i rådande dagsläge. Inga 
förfrågningar har kommit in. 

Inte aktuellt i rådande dagsläge. Inga 
förfrågningar har kommit in. 

 Under 2020 anställa 5 st. 
säsongsarbetare för perioden 
maj-sept. 

Under rådande läge kan inga 
säsongsplatser erbjudas. Istället 
kommer vi att anställa tre arbetsledare 
som ska driva årets feriearbeten från 
skolan. 

Feriearbetarverksamhet för 45 elever är 
genomförd. 

  



Planen tillhör: 
Kungsörs KommunTeknik AB 2020 
Fullmäktigemål 
Realistiskt, tidsatt & mätbart 

Nämnd eller styrelsemål 
Tidsatt & mätbart Uppföljning april 2020 Uppföljning augusti 2020 

 

 

Kungsör ska förbättra sitt 
resultat i rankingen årets 
miljökommun. Vi ska vara 
bland de 100 bästa 2020. 
Utgångsläge är plats 138  
år 2019. 
 

Under 2020 arbeta fram en 
kemikalieplan för politiskt 
antagande. 
 

Pågår. Kemikalieinventering utförd och 
finns sammanställd i programmet cDoc. 

Pågår. cDoc föreslår 
ersättningskemikalier och kemikalier 
för utrangering.  

  



Planen tillhör: 
Kungsörs KommunTeknik AB 2020 
Fullmäktigemål 
Realistiskt, tidsatt & mätbart 

Nämnd eller styrelsemål 
Tidsatt & mätbart Uppföljning april 2020 Uppföljning augusti 2020 

 

 

Kommunens resultat ska 
utgöra minst 1 procent av 
skatteintäkter och statsbidrag 
varje år. 

Minska mediaförbrukningen, 
så som el, vatten och värme, 
till en sammantagen 
minskning med 2 % i 
jämförelse med 2019. 
 
 
 

Åtgärder pågår i bl.a. Turisten och 
Vårdcentralen. Nyckeltalsredovisningen 
sker i augusti 2020. 

Avvaktar nyckeltalsredovisningen. 

 



 

Bilaga 1  

 
 
 

   
 
 

 
 

 
 

  

Kungsörs Vatten AB (KVAB) är ett helägt kommunalt bolag vars 
verksamhetsområde omfattar vatten och avlopp. 

KVAB planerar, projekterar, bygger och underhåller anläggningar inom  
verksamhetsområdet samt svarar för driften. 

 

KVAB 2019/50 

 

Måluppföljning augusti 2020 



Planen tillhör: 
Kungsörs Vatten AB 2020 
Fullmäktigemål 
Realistiskt, tidsatt & mätbart 

Nämnd eller styrelsemål 
Tidsatt & mätbart Uppföljning april 2020 Uppföljning augusti 2020 

 

 

 

Kommunen ska ha minst 9000 
invånare år 2025. 

Under 2020 påbörja VA-
utbyggnad till Valskog samt 
möjliggöra nödvatten-
försörjning med Arboga. 

Pågår för fullt. Pågår. 

 Under 2020 påbörja VA-
byggnation i 
detaljplaneområdet 
Runnabäcken 2 under 
förutsättning att planen vinner 
lagakraft. 

Detaljplanen är ute på samråd från den 11 
mars 2020. 

Målet kan inte uppnås under 2020. 

 Under 2020 anlägga VA-
byggnation vid Kinnekulle 
förskola. 

En beställning från BUN saknas. Avvaktar beslut av kommunfullmäktige. 

 Behålla nuvarande låga taxor 
under 2020. 

Inga planerade taxehöjningar. Översyn av taxan kommer att genomföras. 

  



Planen tillhör: 
Kungsörs Vatten AB 2020 
Fullmäktigemål 
Realistiskt, tidsatt & mätbart 

Nämnd eller styrelsemål 
Tidsatt & mätbart Uppföljning april 2020 Uppföljning augusti 2020 

 

 

Andel elever i åk. 9 som är 
behöriga till program på 
gymnasiet ska öka varje år 
med 2017 som basår. 2017: 
81,6 %. 

   

  



Planen tillhör: 
Kungsörs Vatten AB 2020 
Fullmäktigemål 
Realistiskt, tidsatt & mätbart 

Nämnd eller styrelsemål 
Tidsatt & mätbart Uppföljning april 2020 Uppföljning augusti 2020 

 

 

Kommunen ska i samverkan 
med Arbetsförmedlingen och 
näringslivet, arbeta för att 
minska arbetslösheten de 
närmaste två åren med en 
procentenhet årligen. 
Utgångsläge: Arbetslöshet 
december 2018, 10,4 %  
a. Arbetslöshetsmål december 
2020, 8,3 % 
b. Arbetslöshetsmål december 
2019, 9,3 %. 

Under 2020 erbjuda 1 
praktikplats för KY-
utbildningar. 
 

Inte aktuellt i rådande dagsläge. Inga 
förfrågningar har kommit in. 

Inte aktuellt i rådande dagsläge. Inga 
förfrågningar har kommit in. 

 Under 2020 anställa 1 st. 
säsongsarbetare för perioden 
maj-sept. 

Under rådande läge kan inga 
säsongsplatser erbjudas. 

Under rådande läge kan inga 
säsongsplatser erbjudas. 

  



Planen tillhör: 
Kungsörs Vatten AB 2020 
Fullmäktigemål 
Realistiskt, tidsatt & mätbart 

Nämnd eller styrelsemål 
Tidsatt & mätbart Uppföljning april 2020 Uppföljning augusti 2020 

 

 

Kungsör ska förbättra sitt 
resultat i rankingen årets 
miljökommun. Vi ska vara 
bland de 100 bästa 2020. 
Utgångsläge är plats 138  
år 2019. 
 

Under 2020 arbeta fram en 
kemikalieplan för politiskt 
antagande. 
 
 
 

Pågår. Kemikalieinventering utförd och 
finns sammanställd i programmet cDoc. 

Pågår. cDoc föreslår ersättningskemikalier 
och kemikalier för utrangering. 

 Under 2020 delta i Svenskt 
Vattens Hållbarhetsindex. 
 
 

Pågår via VASS. Pågår via VASS 

  



Planen tillhör: 
Kungsörs Vatten AB 2020 
Fullmäktigemål 
Realistiskt, tidsatt & mätbart 

Nämnd eller styrelsemål 
Tidsatt & mätbart Uppföljning april 2020 Uppföljning augusti 2020 

 

 

Kommunens resultat ska 
utgöra minst 1 procent av 
skatteintäkter och statsbidrag 
varje år. 

Genomföra åtgärder för att 
minska energiförbrukningen 
med 2 % i VA-anläggningar 
2020 i jämförelse med 2019. 

Pågående renoveringar är mer 
energikrävande och kommer på sikt att 
sänka energiförbrukningen. 

Pågående renoveringar är mer 
energikrävande men kommer på sikt att 
sänka energiförbrukningen. Avvaktar 
nyckeltalsredovisningen. 

 



 

 
 Sida 1 (2) 

Datum  Vår beteckning 
2020-10-27  
  
  

  
 
 
 

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

 

Instruktioner för ekonomisk rapportering enligt  
8 kap 4-5 §§ ABL för Kungsörs KommunTeknik AB 

556455-0910 
 

Dessa skriftliga instruktioner ska fastställas årligen av styrelsen. 
 
 

Regler enligt Aktiebolagslagen (ABL) 

Styrelsen har enligt 8 kap. 4 § aktiebolagslagen (ABL) ansvar för att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation. 

Styrelsen skall meddela skriftliga instruktioner, 8 kap 5 §, för när och hur sådana 
uppgifter som behövs för styrelsens bedömning enligt 4 § andra stycket skall 

samlas in och rapporteras till styrelsen. Instruktioner behöver dock inte meddelas 
om dessa med hänsyn till bolagets begränsade storlek och verksamhet skulle 

sakna betydelse för rapporteringen till styrelsen. 

Styrelsen har vidare enligt 8 kap 4 § ansvar för att se till att bolagets organisation 
är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 

förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Om vissa uppgifter delegeras till en eller flera av styrelsens ledamöter eller 
andra, skall styrelsen handla med omsorg och fortlöpande kontrollera om 

delegationen kan upprätthållas. 
 

 
 
  



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
   
   
   

 
 

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

 

Rapporter som tertialvis ska behandlas av styrelsen 
 
Det är VD:s ansvar att informera om: 
 Resultatutvecklingen, driftresultatet för tertialet med kommentarer om väsentliga 

förändringar mot budget och föregående år. 
 Planerade/oplanerade driftstopp 
 Uppföljningen ska omfatta siffermässig redovisning av resultat och ställning för aktuell 

period och ackumulerat för året. Jämförelse sker med motsvarande information och 
period i budget och föregående år samt med gällande prognos. 

 Bolagets likviditet, upplåning och andra finansieringsförhållanden. Bedömningar om 
nuvarande situation samt kring framtiden. 

 Löper amorteringar enligt plan, hur ser ränteläget ut, finansiering av eventuella 
investeringar m.m. 

 Pågående och kommande investeringar, större reparationer/underhåll 
 Jämför med budget och för/efterkalkyler 
 Åldersanalys av väsentliga kundfordringar (>20 tkr) 
 Övriga förhållanden som är av betydelse för bedömningen av bolagets ekonomiska 

situation. 
 
 
Rapportering i övrigt 
 VD ska se till att budgetar och planer för bolagets verksamhet utarbetas 
 VD ska omgående underrätta styrelsens ordförande om förhållanden som är av 

betydelse för bolagets ekonomiska ställning. 
 
 



 

 
 Sida 1 (2) 

Datum  Vår beteckning 
2020-10-27  
  
  

 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon, vxl Telefax Org. nummer Momsregnr: 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 0227-60 00 00 0227-60 01 00 559048-6956 SE559048-695601 

 

Instruktioner för ekonomisk rapportering enligt  
8 kap 4-5 §§ ABL för Kungsörs Vatten AB 

559048-6956 
 

Dessa skriftliga instruktioner ska fastställas årligen av styrelsen. 
 
 

Regler enligt Aktiebolagslagen (ABL) 

Styrelsen har enligt 8 kap. 4 § aktiebolagslagen (ABL) ansvar för att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation. 

Styrelsen skall meddela skriftliga instruktioner, 8 kap 5 §, för när och hur sådana 
uppgifter som behövs för styrelsens bedömning enligt 4 § andra stycket skall 

samlas in och rapporteras till styrelsen. Instruktioner behöver dock inte meddelas 
om dessa med hänsyn till bolagets begränsade storlek och verksamhet skulle 

sakna betydelse för rapporteringen till styrelsen. 

Styrelsen har vidare enligt 8 kap 4 § ansvar för att se till att bolagets organisation 
är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 

förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Om vissa uppgifter delegeras till en eller flera av styrelsens ledamöter eller 
andra, skall styrelsen handla med omsorg och fortlöpande kontrollera om 

delegationen kan upprätthållas. 
 

 
 
  



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
 2020-08-21  
   
   

 
 

Postadress Besöksadress Telefon, vxl Telefax Org. nummer Momsregnr: 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 0227-60 00 00 0227-60 01 00 559048-6956 SE5590486956001 

 

Rapporter som tertialvis ska behandlas av styrelsen 
 
Det är VD:s ansvar att informera om: 
 Resultatutvecklingen, driftresultatet för tertialet med kommentarer om väsentliga 

förändringar mot budget och föregående år. 
 Planerade/oplanerade driftstopp 
 Uppföljningen ska omfatta siffermässig redovisning av resultat och ställning för aktuell 

period och ackumulerat för året. Jämförelse sker med motsvarande information och 
period i budget och föregående år samt med gällande prognos. 

 Bolagets likviditet, upplåning och andra finansieringsförhållanden. Bedömningar om 
nuvarande situation samt kring framtiden. 

 Löper amorteringar enligt plan, hur ser ränteläget ut, finansiering av eventuella 
investeringar m.m. 

 Pågående och kommande investeringar, större reparationer/underhåll 
 Jämför med budget och för/efterkalkyler 
 Åldersanalys av väsentliga kundfordringar (>20 tkr) 
 Övriga förhållanden som är av betydelse för bedömningen av bolagets ekonomiska 

situation. 
 
 
Rapportering i övrigt 
 VD ska se till att budgetar och planer för bolagets verksamhet utarbetas 
 VD ska omgående underrätta styrelsens ordförande om förhållanden som är av 

betydelse för bolagets ekonomiska ställning. 







 PROTOKOLL 29 
 SRB 
  
 2020-10-16 t o m sid 35 

 
 

Organ Strategisk regional beredning 

Plats Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås 

Tidpunkt Fredagen den 16 oktober 2020 

 
Ledamöter Denise Norström (S), Ordförande 

Lina Eriksson (L) 
Barbro Larsson (C) 
Lena Johansson (S) 
Tommy Levinsson (S) 
Malin Gabrielsson (KD), deltar på distans 
Heidi-Maria Wallinder (V) 
Andreas Silversten (S), Arboga 
Marino Wallsten (S), Fagersta, deltar på distans 
Catarina Pettersson (S), Hallstahammar, deltar på distans 
Jenny Landernäs (M), Hallstahammar, 3:e vice ordförande, §§ 65-74, deltar på 
distans 
Mikael Peterson (S), Kungsör, deltar på distans 
Madelene Fager (C), Kungsör, deltar på distans 
Elizabeth Salomonsson (S), Köping, deltar på distans 
Maria Liljedahl (SD), Köping, deltar på distans 
Johanna Odö (S), Norberg, deltar på distans 
Anders Wigelsbo (C), Sala, deltar på distans 
Ulrika Spårebo (S), Sala, deltar på distans 
Lena Lovén-Rolén (S), Skinnskatteberg, §§ 65-73, deltar på distans 
Kent Pettersson (SD), Surahammar 
Leif Carlberg (S), Surahammar, deltar på distans 
Anders Teljebäck (S), Västerås, 1:e vice ordförande, deltar på distans 
Elisabeth Unell (M), Västerås, deltar på distans 

  
Övriga Anders Åhlund, regiondirektör 

Maria Linder, regional utvecklingsdirektör 
Cecilia Skanser, mötessekreterare 
Håkan Wittgren, hälso- och sjukvårdsdirektör, deltar på distans 
Jan Smedjegård, smiddskyddsöverläkare, deltar på distans 
Åke Tenerz, medicinsk stabschef 
Maria Ek, avdelningschef landsbygdsutveckling Länsstyrelsen 
Patrik Rehn, projektledare livsmedelsstrategi Länsstyrelsen 
Julia Martinsson, projektledare Näringsliv och kompetensförsörjning 
Christer Alzén, verksamhetschef Näringsliv och kompetensförsörjning 
Maria Reinitz, eu-strateg ledningsstab  
Mikael Hjort, utvecklingsledare Näringsliv och kompetensförsörjning 
Arne Andersson, förvaltningsdirektör Kollektivtrafikförvaltningen 
Simon Bölling, verksamhetschef ledningsstab 

  
 



 PROTOKOLL 30 
 SRB 
  
 2020-10-16 t o m sid 35 

 
 

§ 65 Fastställande av föredragningslista 

Beredningens beslut 

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs. 

§ 66 Föregående protokoll 

Anmäls att beredningens protokoll från sammanträdet 2020-09-04 justerats i 
föreskriven ordning. 

§ 67 Justering 

Beredningens beslut 

1. Barbro Larsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 68 Nästa sammanträde 

Beredningens beslut 
1. Nästa sammanträde ska äga rum fredagen den 11 december 2020 kl 10.00. 

§ 69 Minnesanteckningar från samverkansgrupperna 

• Samverkansgrupp Barn/unga 2020-08-21 
•  Samverkansgrupp Äldre 2020-08-28 
• Samverkansgrupp Kultur/idrott 2020-09-11 
 

Beredningens beslut 
1. Minnesanteckningarna läggs till handlingarna. 

§ 70 Uppföljning Covid-19, sjukvård 

Håkan Wittgren inleder med information om nuläget, där en något ökad 
smittspridning ses i samhället. Gällande provtagning finns en god kapacitet och det 
råder en stabil situation inom vården.  

Åke Tenerz presenterar statistik, det har noterats ett nytt dödsfall men ingen patient 
har behövt intensivvård sedan i juli. Vidare presenterar han statistik om provtagning 
och informerar om rutiner kring smittspårning, om provtagning för antikroppar samt 
vaccination för den vanliga säsongsinfluensan. 

Beredningen diskuterar för vilka grupper det är aktuellt att genomföra provtagning 
för antikroppar. 

Jan Smedjegård presenterar ytterligare statistik och informerar om att det från och 
med 19 oktober är möjligt att införa skarpare lokala eller regionala råd.  

Beredningen diskuterar bland annat hur informationen riktas, så att människor vågar 
söka vård. Vidare diskuteras begränsade öppettider på till exempel köpcentrum och 
möjligheten att komma med riktlinjer angående det. Beredningen diskuterar även 
möjligheten att lokalt kunna lätta på vissa restriktioner. Vidare diskuteras, med 
anledning av presenterad statistik, att det vore intressant att se en jämförelse med 
en svår säsongsinfluensa. 
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Beredningens beslut 

1. Informationen noteras. 

§ 71 Uppföljning livsmedelsstrategin - presentation av aktörsanalys i Västmanland 

Maria Ek och Patrik Rehn från Länsstyrelsen presenterar en nyligen genomförd 
aktörsanalys som grund för det fortsatta arbetet med Västmanlands läns 
livsmedelsstrategi. 

Maria Ek inleder med att informera kort om vad avdelningen arbetar med. Därefter 
presenteras handlingsplanen för 2019-2020 kopplad till regionala 
livsmedelsstrategin. Den är indelad i 4 fokusområden; upplevelsemat, krismat, länets 
mat samt viltmat.  

Patrik Rehn informerar om förutsättningar för strategin, som att öka 
livsmedelsproduktionen, och utgångspunkter för aktörsanalysen, som är en viktig 
aktivitet i handlingsplanen, presenteras. Västmanlands primärproduktion går i 
huvudsak till andra län. En jämförelse med grannregionerna Örebro, Södermanland 
och Uppsala presenteras samt en jämförelse mellan Västmanland, Örebro och Skåne. 

Beredningen diskuterar om det påverkar priset att primärproduktionen går till andra 
län.  

Patrik Rehn fortsätter och berättar att den förädling som sker i länet är med 
livsmedel från andra regioner eller importerade livsmedel, till exempel kafferosteri 
och bryggerier. Vidare informeras om arbetet framåt, att öka efterfrågan på lokalt 
producerade livsmedel samt öka efterfrågan i andra regioner och länder på länets 
livsmedel. 

Beredningen diskuterar självförsörjningsgraden, hur mycket man beräknar att öka 
produktionen samt på vilket sätt strategin kommer att användas. Vidare diskuteras 
information, samarbete och utbildningar samt tillgång på vilt och slakterier.  

Patrik Rehn fortsätter med information om förutsättningar för tillväxt, och att en av 
utmaningarna är att nå ut till marknaden med produktionen.  

Beredningen diskuterar risken att regelverk och kontroller hämmar idéer och 
produktion och vad som kan göras för att underlätta tillsyn.  

Patrik Rehn fortsätter med att presentera lokala producenter i regionen. Han avslutar 
med att visa handlingsplanen för 2021 och framåt, hur livsmedelsproduktionen kan 
ökas genom ny förädling, nya grödor, ökad efterfrågan på lokala livsmedel och 
förändrad distribution. 

Beredningen diskuterar förutsättningar och möjligheter för små lokala producenter 
att konkurrera med större aktörer. Vidare diskuteras beredskap, hur länge man kan 
klara sig i händelse av kris. Beredningen diskuterar även hushållens ekonomiska 
förutsättningar att handla lokalt, ibland dyrare, produkter. 

Beredningens beslut 
1. Informationen noteras. 
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§ 72 Socialt företagande 

Region Västmanland har sedan 2019 arbetat med att utveckla det sociala 
företagandet i länet. Arbetet har främst bedrivits inom ett projekt, Utveckla socialt 
företagande i Västmanland, som tar slut i oktober. 

Christer Alzén inleder med kort information om projektet, som finansieras av 
Tillväxtverket och drivs i syfte att bland annat öka kunskapen om socialt företagande. 
Julia Martinsson fortsätter med att berätta om socialt företagande, företag som 
arbetar för att lösa samhällsutmaningar där resultat främst mäts i samhällsnyttiga 
mål och den största delen av eventuell vinst återinvesteras i verksamheten. Vidare 
presenteras begrepp inom socialt företagande, vad som driver sociala företag, sociala 
företag i länet samt vad som gjorts inom projektet. 

Beredningen diskuterar bland annat om det finns samarbete med ungt företagande 
och hur projektet samverkar med samordningsförbunden.  

Beredningens beslut 
1. Informationen noteras. 

§ 73 Aktuellt läge i programmeringsarbetet för kommande strukturfondsperiod 

Maria Reinitz och Mikael Hjorth presenterar förslag på regional handlingsplan för 
ESF+ samt regionalt program för ERUF. 

Maria Reinitz inleder med att informera om socialfonden, ESF+, där man skriver 
program för kommande programperiod. Vidare informeras om tematiska 
målområden, programteori för ESF+ samt organisationsstrukturen för 
programframtagandet i ÖMS. Regional handlingsplan för ESF+ 2021-2027 och de 
strategiska underlag som ligger bakom handlingsplanen; regionala 
utvecklingsstrategier och socioekonomiska analyser presenteras. Den politiska 
processen startar 26 oktober, beslut om nationellt förslag inväntas och leverans 
förväntas ske vid årsskiftet.  

Mikael Hjort informerar kort om programmet för regionalfonden, ERUF, vars fokus 
ligger på ett smartare och koldioxidsnålt Europa och krav på smart specialisering har 
stärkts. Regionalfonden har samma tidslinje som socialfonden. 

Beredningens beslut 

1. Informationen noteras. 

§ 74 Kollektivtrafik - intäkter och kostnader inför 2021 

Arne Andersson inleder med information om nya tåg för UVEN, och informerar även 
om möjligheten att ordna smittskyddsbarriär (plexiglas) för att skydda 
busschaufförerna och för att kunna öppna framdörrarna. Beslutet att ha stängda 
framdörrar är förlängt av Arbetsmiljöverket till hösten 2021. Vidare informerar han 
om Tåg i bergslagen. 

Beredningen diskuterar den strategiska utvecklingen kring Tåg i bergslagen.  
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Arne Andersson fortsätter med att presentera statistik gällande resande och 
kundnöjdhet. Gällande ekonomi presenteras förändringar i intäkter och information 
om statsbidrag, framtida utmaningar och finansieringsmodellen. 

Beredningen diskuterar hur kollektivtrafiken i länet påverkas om pandemin fortsätter 
och man inte kan öppna framdörrarna, och hur staten behöver ersätta förlorade 
intäkter.  

Beredningens beslut 

1. Informationen noteras. 

§ 75 Uppföljning Covid 19, regional utveckling 

Maria Linder och Simon Bölling ger en lägesbeskrivning av regional utveckling och 
pandemins inverkan inom det regionala utvecklingsområdet.  

Presentationen inleds med läget hösten 2020, där fortsatta tecken ses på 
återhämtning. Bland annat visar konjunkturinstitutets indikatorer en förbättring, men 
totalt sett är det fortfarande ett svagt läge. Börserna är starka internationellt och i 
Sverige men osäkerheten är stor, det är många omvärldsfaktorer som påverkar. 
Vidare informeras om situationen kring varsel, sedan juni har flest varsel rapporterats 
inom tillverkningsindustrin. 

Beredningen diskuterar bland annat om de tidiga varslen har lett till arbetslöshet. 

Maria Linder och Simon Bölling fortsätter och informerar om arbetslösheten, som har 
avstannat på en hög nivå och där det ses en ökning bland unga personer. Vidare 
informeras om kulturverksamheter i länet, som i hög grad har ställt om 
verksamheterna. Det har varit högt fokus på omställning till digitala kanaler. Ett extra 
statligt stöd ges till Kultursamverkansmodellen med anledning av covid-19, som 
kommer att täcka inkomstbortfall och ökade kostnader för verksamheterna. Det 
råder högt söktryck till utbildningar. Mälardalens högskola har en större ökning än 
rikssnittet och yrkeshögskolan har fler ansökningar än någonsin, en ökning med 35%.  

Beredningen diskuterar hur situationen för näringslivet i länet ser ut och hur en 
uppskjuten effekt utifrån kreditlösningar kan komma. Vidare diskuteras risken för 
psykisk ohälsa i samband med varsel och uppsägningar och små företag som går i 
konkurs.  

Beredningens beslut 
1. Informationen noteras. 

§ 76 Anmälan av ÖMS-samarbetets rapport: Nodstadsrapporten 

ÖMS-samarbetets rapport "På väg mot en mer integrerad bostads-, utbildnings- och 
arbetsmarknad i östra Mellansverige. Nodstädernas roller, stadsutveckling och 
funktionella samband" publicerades i mitten av september. 

Beredningens beslut 

1. Anmälningsärendet läggs till handlingarna. 
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§ 77 Verksamhetsplan 2021 

Ett utkast till verksamhetsplan för Regional utveckling finns framme och presenteras 
av Maria Linder och Simon Bölling. Verksamhetsplanen följer nu upplägget och 
målområdena från den nya regionala utvecklingsstrategin, RUS. Slutligt förslag ska 
godkännas på kommande sammanträde, den 11 december. 

Presentationen inleds med kort information om RUS och hur verksamhetsplanen 
knyts till den. Målområden i RUS identifieras och hur de genom aktiviteter i 
verksamhetsplanen kan åtgärdas. Även mål som knyter an till regionplan och agenda 
2030 identifieras. Verksamhetsplanen innehåller de utvecklingsbehov verksamheten 
kommer att arbeta med under 2021 samt de visionsmål, målområden och delmål 
som aktiviteter ska kopplas till. 

Regionala utvecklingsförvaltningen erbjuder stöd till kommunerna och några av dem 
har påbörjat arbetet med att integrera RUS.  

Beredningen är positiva till verksamhetsplanens upplägg och diskuterar uppföljning 
och utvärdering av den regionala utvecklingsstrategin. Vidare diskuteras vikten av 
åtgärder gällande trygghet. 

Beredningens beslut 
1. Informationen noteras. 

§ 78 Sammanträdesdagar 2021 

Strategisk regional beredning föreslås sammanträda följande dagar kl 09:00 under 
2021: 

5 februari, 16 april, 11 juni, 3 september, 15 oktober, 10 december. 

Beredningens beslut 
1. Sammanträdesdatum 2021 fastställs enligt ovan. 

§ 79 Övriga frågor 

Avtal hemsjukvård. Beredningen diskuterar behovet av att se över avtalet. 

§ 80 Kommande möte 

Vid nästa sammanträde planeras följande frågor: 

• LSS-utredningen 
• Verksamhetsplan 2021 
• Utbildning folkhälsa 
• Infrastrukturfrågor 
 

 
Vid protokollet 
 

Cecilia Skanser, mötessekreterare 
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Justerat 2020-10-30 
 

Denise Norström Barbro Larsson 
Ordförande Justerare 
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Organ Gemensam hjälpmedelsnämnd 

Plats Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, ingång 4, Västerås, alternativt digitalt 
deltagande 

Tidpunkt Fredagen den 25 september 2020 

 
Ledamöter Barbro Larsson (C), Ordförande, Region Västmanland 

Karin Andersson (L), ersätter Kennet Östberg (S), Region Västmanland 
Lina Eriksson (L), Region Västmanland 
Anna Nygren (M), Region Västmanland 
Monica Israelsson (SD), Region Västmanland 
Niclas Bergström (S), Fagersta, digitalt deltagande 
Magnus Johansson (S), Västerås kommun 
Linda Söder Jonsson (S), Kungsör, digitalt deltagande 
Anders Nordenbris (L), ersätter Soili Raja-Aho (S), Skinnskatteberg 
Marie-Louise Söderström (C), Arboga, digitalt deltagande 
Peter Svensson (L), ersätter Sickan Palm (KD), Sala 

  
Ersättare Eleonor Westlund (C), Region Västmanland 

Agneta Luttropp (MP), Västerås, digitalt deltagande 
  
Övriga AnneChristine Ahl, verksamhetschef 

Liselotte Eriksson, hjälpmedelsstrateg 
Mattias Damberg, områdeschef, Nära vård gemensamt, digitalt deltagande 
Eva Wilhelmsson, mötessekreterare 

 

§ 32 Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
1. Den preliminära föredragningslistan fastställs. 

§ 33 Föregående minnesanteckningar 

Anmäls att minnesanteckningar från gemensam hjälpmedelsnämnds sammanträde 
2020-05-28 har upprättats. 

§ 34 Justering 

Beslut 
1. Magnus Johansson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 35 Nästa sammanträde 

Beslut 

1. Nästa sammanträde ska äga rum fredagen den 27 november 2020 kl 09.00. 
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§ 36 Nära vård 

Mattias Damberg informerar om att Program Nära vård innebär samverkan mellan 
regionen och länets kommuner och innebär en förflyttning från sjukhustung 
specialiserad vård mot nära vård med ett integrerat arbetssätt mellan primärvård, 
sjukhusvård, psykiatri, tandvård och kommuner. Tre viktiga målområden i Program 
Nära vård är närsjukvård och mobilitet, psykisk ohälsa och sjukdomsförebyggande. 
Vidare informerar Mattias Damberg att Hjälpmedel och medicinsk teknik är centrala 
delar i utvecklingen av Nära vård och Medicintekniska hjälpmedel krävs vid ökad 
mobilitet. Pandemin blev en katalysator för utvecklingen av Nära vård, till exempel 
att man behövde möta patienten i hemmet för att minska smittspridningen. 

Beslut 
1. Informationen noteras 

§ 37 Muntlig information 

• Hyra eller köpa säng från Hjälpmedelscentrum, analys och 
konsekvensbeskrivning. AnneChristine Ahl redogör och hänvisar till 
delårsrapporten för ytterligare information. Ekonomisk analys har genomförts 
för långtidshyra av standardsängar till olika verksamheter. Det blir mer 
kostnadseffektivt för alla parter att köpa säng från Hjälpmedelscentrum i stället 
för att hyra standardsängar eller att verksamheter genomför egna 
direktupphandlingar. 

• Nämndinitiativ-möjlighet att köpa förskrivarkompetens. Liselotte Eriksson har 
genomfört omvärldsbevakning hur andra regioner gör och har gjort tidigare, 
rapport kommer att presenteras på Hjälpmedelsnämndens nästa sammanträde i 
november. 

• Övertagande av frenikusstimulator. 
AnneChristine Ahl informerar om att lungmottagningen och medicinkliniken 
önskar att Hjälpmedelscentrum övertar två frenikusstimulatorer. De 
ekonomiska konsekvenserna av övertagandet presenteras på 
Hjälpmedelsnämndens nästa sammanträde i november.  

• AnneChristine Ahl informerar om omorganisation för Hjälpmedelscentrum där 
planen är att Hjälpmedelscentrum ska överföras till område Diagnostik från 1 
januari 2021.  

• AnneChristine Ahl informerar om Hjälpmedelsdagen 2020-09-23 som genomförs 
digitalt. AnneChristine Ahl visar en film om hjälpmedelsverksamheten som 
kommer att visas i olika väntrum runt om i regionen. 

Beslut 
1. Informationen noteras 

§ 38 Yttrande över revisionsrapport 
RV200543 

Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten Grundläggande granskning av 
styrelsens och nämndernas ansvarsutövande till hjälpmedelsnämnden för yttrande. 

Ett förslag till yttrande redovisas. 
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Beslut 

1. Förslaget godkänns och överlämnas till regionens revisorer som 
hjälpmedelsnämndens yttrande. 

§ 39 Anmälningsärenden 

a) Revisionsrapport Granskning intern kontroll Hjälpmedelsnämndens hantering av 
hjälpmedel (RV200788) 
Ledamöterna i gemensam hjälpmedelsnämnd är mycket nöjda med 
Hjälpmedelscentrums arbete och tackar alla medarbetare för ett fantastiskt bra 
arbete.  

b) Minnesanteckningar Strategiskt kundråd 2020-08-28 
c) Minnesanteckningar Tjänstemannaberedningen 2020-08-28 
d) Anmälan om beslut enligt delegation om utnämning av dataskyddsombud 

RV201021 
e) Minnesanteckningar Hjälpmedelsråd 2020-09-02 
f) Anmälan om beslut enligt delegation 
 

Beslut 
1. Revisionsrapport Granskning intern kontroll Hjälpmedelsnämndens hantering av 

hjälpmedel ska skickas ut till länets kommuner. 
2. I övrigt läggs anmälningsärendena till handlingarna. 

§ 40 Delårsrapport 2 
HMC200014 

Delårsrapport 2 till och med augusti för Hjälpmedelsnämnden redovisas utifrån 
perspektiven tillgänglighet, verksamhet/process, miljö, produktion, medarbetare och 
ekonomi. Verksamhetens ackumulerade resultat till och med augusti månad är 8,3 
miljoner kronor. Prognostiserat helårsresultat är 5,6 miljoner kronor. 

Beslut 
1. Delårsrapport 2 fastställs och överlämnas till huvudmännen. 

§ 41 Hjälpmedelsnämndens viljeinriktning- verksamhetsplan 

Dialog om arbetssätt för att ta fram hjälpmedelsnämndens viljeinriktning till 
verksamhetsplanen. 

Ledamöterna diskuterar nära vård och samverkan med kommunerna som viktiga 
områden i viljeinriktningen. Viljeinriktningen för 2020 kvarstår. Nämnden framför 
dock att det bör framgå att Hjälpmedelscentrum ska stödja utvecklingen mot en god 
och Nära vård och att medarbetarna har kompetens för vad det innebär. 

Nämnden önskar att Hjälpmedelscentrum ökar information om verksamheten och 
nyttan av att använda hjälpmedel, politiskt lokalt i kommunerna, men även till 
medborgarna. 
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Beslut 

1. Hjälpmedelscentrum får i uppdrag att arbeta fram ett förslag på 
verksamhetsplan utifrån nämndens viljeinriktning. 

§ 42 Revidering av reglemente 
RV191829 

Liselotte Eriksson presenterar förslag på revidering av Hjälpmedelsnämndens 
reglemente. 

Beslut 
1. Nämnden rekommenderar respektive parts fullmäktige att godkänna förslaget 

till reviderat reglemente för Hjälpmedelsnämnden. 

§ 43 Sammanträdesdagar 2021 

Hjälpmedelsnämnden föreslås sammanträda följande dagar 2021:  

26 februari, 28 maj, 24 september, 26 november 

Beslut 
1. Sammanträdesdagar för gemensam hjälpmedelsnämnd fastställs enligt ovan. 

§ 44 Övriga frågor 

 
Vid protokollet 
 

Eva  Wilhelmsson, mötessekreterare 
 

Justerat 2020-10-08 
 

Barbro Larsson Magnus Johansson 
Ordförande Justerare 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21  9 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 76 
Rapport från arbetet med tidiga och 
samordnade insatser för barn och unga 
(BUN 2019/88) 
Biträdande barn- och utbildningschefen har sammanställt en kort 
rapport över arbetet med tidiga och samordnade insatser (TSI) för 
barn och unga. För att utveckla och förbättra arbetet med barn- och 
unga sker flera olika insatser på flera olika nivåer, både på riks-
nivå, regional nivå och lokal nivå: 
- nytt samverkansdokument rörande barn- och unga tas fram och 

beslutas av regionen och länets kommuner gemensamt 
- ett arbete pågår i länet för att utveckla arbetet med SIP-möten 

(Samordnad Individuell Plan) 
- en processöversyn görs kring barn, ungdomar och unga vuxna 

med psykisk ohälsa 
- för att förbättra och utveckla samarbetet mellan kommunens 

individ- och familjeomsorg och skolan i Kungsör har ett 
gemensamt arbete, TSI, påbörjats. Arbete pågår kring ett 
samverkans- och rutindokument under vilket sedan de olika 
gemensamma överenskommelserna och handlingsplanerna 
samlas 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Biträdande barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvalls 
skrivelse 2020-10-12  
 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  

Förbundsdirektion 2020-10-21  
 

Utses att justera Anna-Lena Rehnman  
Justeringens plats och tid Förbundskontoret den 26 oktober 2020 
  Protokollet omfattar 

Underskrifter Sekreterare  ............................................................  
Maria Bengtsson 

§ 83 - 94 

 Ordförande  ...........................................................................................................................  
Dan Avdic Karlsson 

 Justerande  ............................................................   ...........................................................  
 Anna-Lena Rehnman    

 Bevis / Anslag 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Västra Mälardalens Myndighetsförbund Förbundsdirektion 
Sammanträdesdatum 2020-10-21 

Datum för anslagets upp-
sättande 

 
 ..........................................  

Datum för anslagets 
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 Utdragsbestyrkande 
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Plats och tid Kommunstyrelsesalen i Rådhuset, Smedjegatan 5, Arboga kl.14.00-
14.50 

Beslutande Dan Stigenberg (S), Kungsör 
Urban Dahlgren (S), Kungsör 
Petter Westlund (C), Kungsör 
Anders Frödin (SD), Kungsör 
Dan Avdic Karlsson (V), ordförande, Arboga 
Hans Ivarsson (C), Arboga 
Anna-Lena Rehnman (S), Arboga 
Kerstin Rosenkvist (S), Arboga 

Övriga deltagare Christer Henriksson (V), Kungsör 
Hans Carlsson (M), Kungsör 
Magnus Vidin (SD), Kungsör 
Enhetssamordnare miljö- och hälsoskyddsenheten Maria Frejhed 
Assistent Maria Bengtsson 
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Innehåll 

Information 2 

Sammanträdesplan och ärendekalender 2021 3 

Kommunala skyttar 2021 för Arboga kommun 4 

Ersättning till kommunala skyttar 5 

Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för pumpstation på 
Lunger i Arboga kommun 6 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av tälthall på Balken i Kungsörs 
kommun 8 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av två småhus och garage på 
Brattberget i Arboga kommun 9 

Länsstyrelsens beslut att upphäva bygglov på Höjen i Arboga kommun 11 

Ekonomirapport 12 

Måluppföljning till och med 30 september 2020 13 

Delegationsbeslut 14 

Handlingar för kännedom 15 
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Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 

 

§ 83  

Information 
Information om trängseltillsyn. 
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Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 

 

§ 84 Dnr 47/2020-006 

Sammanträdesplan och ärendekalender 2021 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner sammanträdesplan 
och ärendekalender för år 2021. 
 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Sammanträdesplan 2021 
• Ärendekalender 2021 

 

Sammanfattning 
Från förbundskontoret finns upprättat förslag på sammanträdesplan och 
ärendekalender för år 2021. 

Sammanträdesdagarna förläggs till onsdagar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Förbundsmedlemmarna + handling (sammanträdesplan) 
Förbundsdirektionens ledamöter och ersättare + handlingar 
Förbundskontoret + handling (sammanträdesplan) 
Akten 
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Datum  

Förbundsdirektion 2020-10-21 Blad 4 
 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 

 

§ 85 Dnr 45/2020-434 

Kommunala skyttar 2021 för Arboga kommun 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund utser för perioden 1 januari 2021 
till den 31 december 2021 följande kommunala skyttar inom Arboga kom-
mun: 

XXX 
XXX 
XXX 

 
Sammanfattning 
Polismyndigheten har utfärdat tillstånd enligt 3 kap. 6 § ordningslagen att 
skjuta med eldvapen inom område som omfattas av detaljplan inom Ar-
boga kommun för förbundets anlitade skyttar. Tillståndsbeviset gäller för 
perioden 2020-01-01 till 2023-12-31. 

Då tillståndsbeviset är förenat med uppdraget utser förbundsdirektionen 
varje år kommunala skyttar för nästkommande år. Om uppdraget avbryts 
medför detta att tillståndsbeviset ska upphävas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Skickas till 
XXX 
XXX 
XXX 
Miljö- och hälsoskyddsenheten 
Akten 
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Datum  
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Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 

 

§ 86 Dnr 46/2020-434 

Ersättning till kommunala skyttar 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar att ersättning för om-
kostnader utgår enligt följande till de kommunala skyttarna i Arboga 
kommun: 

1 Fåglar 50 kronor/styck inklusive ammunition. 
 

2 Övriga djur 200 kronor/styck. 
 

3 För infångande och kontroll av fällor och liknande utgår ersättning per 
timme enligt gällande Huvudöverenskommelse (HÖK) och Allmänna 
bestämmelser (AB). 
 

4 Bilersättning utgår enligt bestämmelser för ”Ersättning för använ-
dande av egen bil i tjänsten” i samband med uppdrag. 
 

5 De nya ersättningsreglerna gäller från den 1 november 2020 och ersät-
ter förbundsdirektionens beslut den 13 april 2011, § 69. 

 
Handlingar som ingår i beslutet 
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2020 

 
Sammanfattning 
Förbundet handlägger ärenden gällande vilda djur som medför olägenhet 
enligt miljöbalken och skadade djur inom detaljplanelagt område i Arboga 
kommun. Kontakt med skytt vid avskjutning eller infångande förmedlas 
av förbundet. 

Ersättningar för infångade, kontroll av fällor och liknande samt bilersätt-
ning följer de höjningar som görs i gällande HÖK och AB. Ersättningsni-
vån för fåglar och övriga djur har inte höjts sedan 2011.  

 
 

Skickas till 
Berörda kommunala skyttar 
VMKF/lön 
Akten 
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§ 87 Änr BLOV 2020-265 

Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för pump-
station på Lunger i Arboga kommun 
Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar att lämna strand-

skyddsdispens för nybyggnad av pumpstation på fastigheten Lunger 
6:27 i Arboga kommun.  

a) Särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet föreligger då 
området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget all-
mänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 

b) Pumpstationens yta kommer får vara 10,3 m2. Åtgärden får inte ta 
mer mark i anspråk än ytan på byggnaden. Marken runt om bygg-
naden ska återställas till naturmiljö efter avslutat arbete.  

c) Beslutet om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses med 
dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år 
från den dagen då beslutet vinner laga kraft.  

2 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov för nybygg-
nad av pumpstation på fastigheten Lunger 6:27 i Arboga kommun. 

a) Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två 
år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga 
kraft 

b) Bygglovet får verkställas (påbörjas) tidigast fyra veckor efter det att 
beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om det 
inte har fått laga kraft. 

3 Genom detta startbesked godkänns att den sökta åtgärden får påbörjas, 
vilket får ske tidigast fyra veckor efter att lovet kungjorts. Tekniskt 
samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Föreslagen 
kontrollplan fastställs. 

a) Startbesked för lovpliktiga åtgärder upphör att gälla den dag då be-
slutet om lov upphör att gälla.  

b) Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av start-
beskedet förrän Västra Mälardalens Myndighetsförbund har gett ett 
slutbesked, om Västra Mälardalens Myndighetsförbund inte beslu-
tar annat.  
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§ 87 forts 
 

4 Avgift på 10 441 kronor tas ut för strandskyddsdispens, bygglov och 
startbesked enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2020. 
Faktura på avgiften skickas separat 

 
Beslut har fattats med stöd av miljöbalken 7 kap., 18 b, 18 c pkt 5, 18 f och 
18 h §§ och plan- och bygglagen 9 kap 31, 42 a, 43 §§, 10 kap. 4, 23, 25 §§.  

 
Handlingar som ingår i beslutet 
• Ansökan om strandskyddsdispens den 31 juli 2020 
• Ansökan om bygglov den 31 juli 2020 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 1 oktober 2020 

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av 
pumpstation på fastigheten Lunger i Arboga kommun.  

Fastigheten omfattas inte av detaljplan- eller områdesbestämmelser, men 
omfattas av strandskydd och ligger helt inom strandskyddsområde. 

Ärendet har remitterats till närboende och myndigheter. Inga synpunkter 
har inkommit. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att syftet med strandskyddet inte 
motverkas och att det finns särskilda skäl för att ge dispens från strand-
skyddet då området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Byggnationen 
får inte ta mer mark i anspråk än byggnadens yta om 10,3 m2. Marken om-
kring byggnaden ska återställas efter avslutat arbete. 

Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas. 

 
Länsstyrelsen kan överpröva förbundets beslut om strandskyddsdispens. 
Länsstyrelsen har tre veckor på sig att granska beslutet, räknat från den 
dag beslutet kom in till myndigheten. Sökanden uppmanas att avvakta ti-
den för överprövningen innan arbetet med de ansökta åtgärderna påbör-
jas. 

 
Skickas till 
Länsstyrelsen + handlingar, Trafikverket + karta, Sökanden och akten 
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§ 88 Änr BLOV 2020-300 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av tälthall på Balken i 
Kungsörs kommun 
Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov för nybygg-

nad av tälthall på fastigheten Balken 2 Granlidsvägen 4 i Kungsörs 
kommun. 

a) Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två 
år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga 
kraft. 

b) Bygglovet får verkställas (påbörjas) tidigast fyra veckor efter det att 
beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om det 
inte har fått laga kraft.  

c) Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens Myndighets-
förbund har gett startbesked.  

d) Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd 
skickas separat. 

2 Avgift på total 21 731 kronor tas ut för bygglov, startbesked, expedie-
ring och underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds 
taxa 2020. Faktura på avgiften skickas separat 

Beslut har fattats med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 30, 42 a, 43 §§ 
och med 10 kap 9 §. 

 
Handlingar som ingår i beslutet 
• Ansökan om bygglov den 14 september 2020 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 2 oktober 2020 

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av tälthall om 630 m² på Balken i 
Kungsörs kommun. Färgen planeras bli grå eller blå. Stadsplan gäller för 
fastigheten. 

Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas. 

För att genomföra åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig är XXX utsedd. 

Skickas till sökanden och akten 
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§ 89 Änr BLOV 2020-275 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av två småhus och ga-
rage på Brattberget i Arboga kommun 
Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov för nybygg-

nad av två småhus och två garage på fastigheten Brattberget 1:88 i Ar-
boga kommun. 

a) Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två 
år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga 
kraft. 

b) Bygglovet får verkställas (påbörjas) tidigast fyra veckor efter det att 
beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om det 
inte har fått laga kraft.  

c) Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens Myndighets-
förbund har gett startbesked.  

d) Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd 
skickas separat. 

2 Avgift på 46 477 kronor tas ut för bygglov, startbesked, expediering 
och underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 
2020. Faktura på avgiften skickas separat 

Beslut har fattats med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 31, 42 a, 43 §§ 
och med 10 kap 9 §. 

 
Handlingar som ingår i beslutet 
• Ansökan om bygglov den 18 augusti 2020 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 2 oktober 2020 

 

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av två småhus samt två garage på 
Brattberget i Arboga kommun. Kommunalt vatten och avlopp gäller för 
fastigheten. 

Fastigheten anses ligga inom samlad bebyggelse och angränsar till områ-
den med detaljplan. Inom fastigheten finns en registrerad historisk bebyg-
gelse. Lämningen utgör inte fornlämning och omfattas inte av kulturmiljö-
lagens skyddsbestämmelser enligt Länsstyrelsen. 
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§ 89 forts 

 
Ärendet har remitterats till berörda myndigheter och närboende. 

Närboende har framfört synpunkter avseende placering, höjd och färgval. 
Bygglovenheten bedömer att synpunkterna inte anses som en betydande 
olägenhet i plan- och bygglagens mening och bedömer att bygglov kan be-
viljas.  

För att genomföra åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig är XXX utsedd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Skickas till 
Sökanden 
Akten 
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§ 90 Änr BLOV 2020-223 

Länsstyrelsens beslut att upphäva bygglov på Höjen i Ar-
boga kommun 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger Länsstyrelsens beslut till 
handlingarna. 
 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Länsstyrelsens beslut den 9 oktober 2020 

 

Sammanfattning 
Förbundsdirektionen beslutade den 26 augusti 2020, § 55, om strand-
skyddsdispens och bygglov för nybyggnad av transformatorstation, 
N1418, på Höjen i Arboga kommun. 

Närboende överklagade beslutet till Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen beslutade den 9 oktober 2020 att upphäva beslutet om bygg-
lov. 

Ny ansökan har inkommit med ny placering av transformatorstationen ös-
ter om tidigare placering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 
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§ 91 Dnr 8/2020-042 

Ekonomirapport 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till 
handlingarna. 
 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Ekonomirapport den 12 oktober 2020 

 
Sammanfattning 
Ekonomirapporten visar för närvarande ett överskott på 60 000.  

I ekonomirapporten redovisas likvida medel till och med den 30 septem-
ber 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 
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§ 92 Dnr 45/2019-041 

Måluppföljning till och med 30 september 2020 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten om måluppfyl-
lelse till handlingarna. 

 
Handlingar som ingår i beslutet 
• Rapport måluppfyllelse den 1 oktober 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 
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§ 93 Dnr 13/2020-002 

Delegationsbeslut 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av de-
legationsbeslut. 

 
Handlingar som ingår i beslutet 
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 sep-

tember till den 30 september 2020. 
 

• Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 september till den 30 
september 2020. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 
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§ 94  

Handlingar för kännedom 
1 Sveriges Kommuner och Regioner cirkulär 20:37. Budgetpropositionen 

2021.  
Dnr 15/2020-400 
 

2 Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 10 september 2020, § 91. 
Strategisk och ekonomisk plan (SEP) 2021-2023.  
Dnr 28/2020-042 
 

3 Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 10 september 2020, § 105. 
Revidering av förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighets-
förbund.  
Dnr 6/2014-100 
 

4 Beslut i kommunfullmäktige/Kungsör den 14 september 2020, § 128. 
Revidering av förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighets-
förbund.  
Dnr 6/2014-100 
 

5 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning, 
ärendenummer U19326, avseende avstyckning samt fastighetsreglering 
berörande Flädern och Ladubacksgärdena i Arboga kommun.  
Dnr 6/2020-245 
 

6 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning, 
ärendenummer U2094, avseende fastighetsreglering berörande Sör-
fennsta och Lund i Kungsörs kommun.  
Dnr 6/2020-245 
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