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§  
Revidering av bolagsordningar i bolags-
koncernen (KS 2018/262) 
Förslag till reviderade bolagsordningar i bolagskoncernen diskute-
rades vid bolagsdagen den 4 juni 2018. De nya förslagen är en 
anpassning till tidigare beslut om att kallelser ska ske digitalt. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-06-11 med bilagor 
 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige antar de reviderade bolagsordningarna i 

Kungsörs bolagskoncern. 
 
 
 Antagna bolagsordningar redovisas som KS-handling nr x-x 2018. 
 
 
 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2018-06-11 KS 2018/262 
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 

  
Revidering av bolagsordningar i kommunkoncernen 
Under bolagsdagen den 4 juni 2018 diskuterades förslag till revidering av 
bolagsordningarna i bolagskoncernen. De nya förslagen är en anpassning till 
tidigare beslut om att kallelser ska ske digitalt. 
 
Förslag till reviderade bolagsordningar bifogas (bilaga 1-4). 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
 
Kungsörs kommun reviderar bolagsordningarna i enlighet med förslaget. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 



 Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.06 
 
  

1 (3) 

Bilaga 1 
KS-handling nr xx/2018 

Bolagsordning för Kungsörs Kommunföretag AB 
Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-15, § 164 
Reviderade av kommunfullmäktige 2013-04-08, § 49  
Reviderat av kommunfullmäktige 2014-05-12, § 60 (§ 4)  
Reviderad av kommunfullmäktige 2018-xx-xx, § xx (digital kallelse) 
 
 
 
§ 1 Bolagets firma  
Bolagets firma är Kungsörs Kommunföretag Aktiebolag. 
 
§ 2 Styrelsens säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Kungsörs kommun, Västmanlands län. 
 
§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar utifrån av 
fullmäktige givna instruktioner samt att samordna och utveckla verksamheten för före-
tagens och Kungsörs kommuns räkning. 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten 
ska bedrivas i ägarens ställe.  
 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att, inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal verksamhet 
enligt kommunallagen, genom ledning, styrning, samordning och kontroll tillvarata de möj-
ligheter till effektivisering som finns mellan de kommunala företagen och kommunen. 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kungsörs kommun till att till den 
del ej motsvaras av tillskjutet kapital an-vändas till det ändamål för vars främjande bolaget 
bildats. 
 
§ 5 Aktiekapital 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. 
 
§ 6 Antal aktier 
Antalet aktier skall vara lägst 10 000 och högst 40 000. 
 
§ 7 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst lika många supplean-
ter.  
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kungsörs kommun för tiden från den årsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den års-
stämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Förslag till reviderad 



 Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.06 
 
  

2 (3) 

Bilaga 1 
KS-handling nr xx/2018 

Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets 
styrelse. 
§ 8 Revisorer och årsredovisning 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkstäl-
lande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med eller utan suppleant. 

Revisorns och i förekommande fall suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstäm-
ma enligt 9 kap. 7 § 1 st. ABL som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 9 Lekmannarevisor 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i 
Kungsörs kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
§ 10 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten digital försändelse med 
läskvitto till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 
 
§ 11 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Stämmans öppnande 

2.  Val av ordförande vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4.  Val av en eller två justeringsmän 

 5.  Godkännande av dagordning 

6.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 
granskningsrapport, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncern-
revisionsberättelse 

8.  Beslut om 

 a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, i förekommande fall, fastställande av 
resultat- och balansräkningen för koncernen 

 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans-
räkningen 

 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9.  Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 

10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) 

11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolags-
ordningen 

  



 Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.06 
 
  

3 (3) 

Bilaga 1 
KS-handling nr xx/2018 

§ 12 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 13 Firmateckning 
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna 
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger 
verkställande direktören rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande 
förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören. 
 
§ 14 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Kungsörs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och rä-
kenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
 
§ 15 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Kungsörs kommun möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt fattas. 
 
§ 16 Offentlighet 
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för 
allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. 

Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes 
bestämmande. Vägran att utlämna handling skall på sökandes begäran prövas av styrelsen. 
 
§ 17 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Kungsörs 
kommun. 

________________________ 



 Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.05 
 
 
 

1 (3) 

Bilaga 2 
KS-handling nr xx/2018 

Bolagsordning för Kungsörs Fastighets AB 
Antagen av kommunfullmäktige 1999-03-08, § 42 
Reviderad av kommunfullmäktige 2011-04-26, § 114 
Reviderad av kommunfullmäktige 2011-08-29, § 180 (§ 7) 
Reviderat av kommunfullmäktige 2013-04-08, § 49 
Reviderat av kommunfullmäktige 2014-05-12, § 60 (§ 4) 
Reviderad av kommunfullmäktige 2018-xx-xx, § xx (digital kallelse) 
 
 
§ 1 Bolagets firma  
Bolagets firma är Kungsörs Fastighets Aktiebolag. 
 
§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Kungsörs kommun, Västmanlands län. 

 
§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Kungsörs kommun förvärva, avyttra, 
äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och 
kollektiva anordningar. 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten 
ska bedrivas i ägarens ställe.  
 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom ramen för den kommunala kompetensen 
och utifrån affärsmässiga principer främja bostadsförsörjningen i kommunen. 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kungsörs kommun till att till den 
del ej motsvaras av tillskjutet kapital an-vändas till det ändamål för vars främjande bolaget 
bildats. 
 
§ 5 Aktiekapital 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. 
 
§ 6 Antal aktier 
Kungsörs Fastighets AB kan ha lägst 10 000 och högst 40 000 aktier. 
 
  

Förslag till reviderad 



 Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.05 
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Bilaga 2 
KS-handling nr xx/2018 

§ 7 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och tre ersättare. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kungsörs kommun för tiden från den ordinarie 
bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet 
av den ordinarie bolagsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna en ordförande och två vice ordförande i 
bolagets styrelse. 
 
§ 8 Revisorer och årsredovisning 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 
stycket i aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 9 Lekmannarevisor 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i 
Kungsörs kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
§ 10 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten digital försändelse med 
läskvitto till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 
 
§ 11 Ärenden på årsstämma 
På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Stämmans öppnande 

2.  Val av ordförande vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4.  Val av en eller två justeringsmän 

5. Gokännande av dagordning 

6.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 
granskningsrapport 

8.  Beslut om 

 a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans-

räkningen 



 Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.05 
 
 
 

3 (3) 

Bilaga 2 
KS-handling nr xx/2018 

 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9.  Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorn med 
suppleanter 

10. Val av revisor och revisorssuppleant 

11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolags-
ordningen 

 
§ 12 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 13 Firmateckning 
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna 
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger 
verkställande direktören rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande 
förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören. 
 
§ 14 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Kungsörs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och rä-
kenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
 
§ 15 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Kungsörs kommun möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt fattas. 

 
§ 16 Offentlighet 
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för 
allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. 

Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes 
bestämmande. Vägran att utlämna handling skall på sökandes begäran prövas av styrelsen. 
 
§ 17 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Kungsörs 
kommun. 

________________________ 



 Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.07  
 
 
 

1 (3) 

Bilaga 3 
KS-handling nr xx/2018 

Bolagsordning för Kungsörs KommunTeknik AB 
Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-15, § 164 
Reviderad av kommunfullmäktige 2009-03-23, § 20 (aktiekapitalets storlek) 
Reviderad av kommunfullmäktige 2009-06-15, § 62 (föremål och ändamål med bolaget) 
Reviderad av kommunfullmäktige 2013-04-08, § 49 
Reviderad av kommunfullmäktige 2014-05-12, § 60 (§ 4) 
Reviderad av kommunfullmäktige 2016-04-11, § 48 (verksamhetsövergång VA 2016-05-01)  
Reviderad av kommunfullmäktige 2018-xx-xx, § xx (digital kallelse) 
 
 
 
 
§ 1 Bolagets firma  
Bolagets firma är Kungsörs KommunTeknik Aktiebolag. 
 
§ 2 Styrelsens säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Kungsörs kommun, Västmanlands län. 
 
§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fastigheter samt driva annan 
därmed förenlig verksamhet i enlighet med av kommunfullmäktige i Kungsörs kommun 
antagna ägardirektiv. 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten 
ska bedrivas i ägarens ställe.  
 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
Bolagets ändamål är, inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal verksamhet 
enligt kommunallagen, att på ett miljövänligt och ekonomiskt sätt handha alla frågor som 
berör Kungsörs kommuns verksamhetsfastigheter. 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kungsörs kommun till att till den 
del ej motsvaras av tillskjutet kapital an-vändas till det ändamål för vars främjande bolaget 
bildats. 
 
§ 5 Aktiekapital 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. 
 
§ 6 Antal aktier 
Antalet aktier skall vara lägst 10 000 och högst 40 000. 
 
 
 

Förslag till reviderad 



 Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.07  
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Bilaga 3 
KS-handling nr xx/2018 

 
§ 7 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst lika många supplean-
ter. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kungsörs kommun för tiden från den årsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den års-
stämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets 
styrelse. 
 
§ 8 Revisorer och årsredovisning 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med eller utan supple-
ant. 

Revisorns och, i förekommande fall suppleantens, uppdrag gäller till slutet av den 
årsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 st. ABL som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter 
revisorsvalet. 
 
§ 9 Lekmannarevisor 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i 
Kungsörs kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
§ 10 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten digital försändelse med 
läskvitto till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 
 
§ 11 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Stämmans öppnande 

2.  Val av ordförande vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4.  Val av en eller två justeringsmän 

 5.  Godkännande av dagordning 

6.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 
granskningsrapport 

8.  Beslut om 



 Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.07  
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Bilaga 3 
KS-handling nr xx/2018 

 a) fastställelse av resultat- och balansräkningen 

 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans-
räkningen 

 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9.  Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 

10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) 

11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolags-
ordningen 

 
§ 12 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 13 Firmateckning 
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna 
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger 
verkställande direktören rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande 
förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören. 
 
§ 14 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Kungsörs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och rä-
kenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
 
§ 15 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Kungsörs kommun möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt fattas. 
 
§ 16 Offentlighet 
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för 
allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. 

Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes 
bestämmande. Vägran att utlämna handling skall på sökandes begäran prövas av styrelsen. 
 
§ 17 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Kungsörs 
kommun. 

________________________ 

 



 Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.15 
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Bilaga 4 
KS-handling nr xx/2018 

Bolagsordning för Kungsörs Vatten AB 
Antagen av kommunfullmäktige 2016-04-11, § 48 (verksamhetsövergång 2016-05-01) 
Reviderad av kommunfullmäktige 2018-xx-xx, § xx (digital kallelse) 
 
 
 
§ 1 Bolagets firma  
Bolagets firma är Kungsörs Vatten Aktiebolag. 
 
§ 2 Styrelsens säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Kungsörs kommun, Västmanlands län. 
 
§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera och distribuera dricksvatten, om-
händerta och rena avloppsvatten och dagvatten samt driva annan därmed förenlig verksam-
het i enlighet med av kommunfullmäktige i Kungsörs kommun antagna ägardirektiv. 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten 
ska bedrivas i ägarens ställe.  
 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
Bolagets ändamål är, inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal verksamhet 
enligt kommunallagen, att på ett miljövänligt och ekonomiskt sätt handha alla frågor som 
berör VA-verksamhet. 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kungsörs kommun till att till den 
del ej motsvaras av tillskjutet kapital användas till det ändamål för vars främjande bolaget 
bildats. 
 
§ 5 Aktiekapital 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. 
 
§ 6 Antal aktier 
Antalet aktier skall vara lägst 10 000 och högst 40 000. 
  

Förslag till reviderad 
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Bilaga 4 
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§ 7 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst lika många supplean-
ter. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kungsörs kommun för tiden från den årsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den års-
stämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets 
styrelse. 
 
 
§ 8 Revisorer och årsredovisning 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med eller utan supple-
ant. 

Revisorns och, i förekommande fall suppleantens, uppdrag gäller till slutet av den 
årsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 st. ABL som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter 
revisorsvalet. 
 
§ 9 Lekmannarevisor 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i 
Kungsörs kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
§ 10 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten digital försändelse med 
läskvitto till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 
 
§ 11 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Stämmans öppnande 

2.  Val av ordförande vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4.  Val av en eller två justeringsmän 

 5.  Godkännande av dagordning 

6.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 
granskningsrapport 

8.  Beslut om 

 a) fastställelse av resultat- och balansräkningen 
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 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans-
räkningen 

 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9.  Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 

10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) 

11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolags-
ordningen 

 
§ 12 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 13 Firmateckning 
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna 
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger 
verkställande direktören rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande 
förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören. 
 
§ 14 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Kungsörs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och rä-
kenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
 
§ 15 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Kungsörs kommun möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt fattas. 
 
§ 16 Offentlighet 
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för 
allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. 

Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes 
bestämmande. Vägran att utlämna handling skall på sökandes begäran prövas av styrelsen. 
 
§ 17 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Kungsörs 
kommun. 

________________________ 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2018-06-18   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

  
§  
Ägardirektiv för 2019 i bolagskoncernen  
(KS 2018/261) 
Förslag till nya ägardirektiv för 2019 i bolagskoncernen 
diskuterades fram i dialog vid bolagsdagen den 4 juni 2018. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-06-11 med bilaga 
 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige antar de nya ägardirektiven 2019 för 

Kungsörs bolagskoncern. 
 
 
 Antagna direktiv redovisas som KS-handling nr x 2018. 
 
 
 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2018-06-11 KS 2018/261 
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 

  
Ägardirektiv för 2019 i bolagskoncernen 
Under bolagsdagen den 4 juni 2018 diskuterades förslag till nya ägardirektiv för 
2019 fram i en dialog. Förslaget diskuterades och föredrogs i respektive bolags-
styrelse under bolagsdagen. 
 
Förslag till nya ägardirektiv bifogas (bilaga 1). 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
 
Kungsörs kommun antar de nya ägardirektiven för 2019 för Kungsörs 
bolagskoncern. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 
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Ägardirektiv för år 2019 i bolagskoncernen 
Antagna av kommunfullmäktige 201x-xx-xx, § xxx 
 
 
  
Koncernen Kungsörs Kommunföretag AB  
Allmänt 
Kungsörs Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. 
Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären, effektivisera verksam-
heten genom ökad samverkan och samordning mellan bolagen och med kommunen, 
bibehålla och utveckla ekonomin på såväl kort som lång sikt samt att bidra till stärkt 
ägarstyrning och effektiv ägarkontroll. 
 
Koncernbolagens verksamhet ska bedrivas utifrån affärsmässig samhällsnytta, under 
iakttagande av den lagstiftning som reglerar de olika verksamheterna samt av det 
kommunala ändamålet med verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar 
kapital och ger skälig avkastning med hänsyn till en ekonomiskt, socialt och miljö-
mässigt hållbar utveckling. 
 
Kommunkoncernens utbud av varor och tjänster ska utgå från att alla har lika möjlig-
heter att ta del av utbudet.  
 
Moderbolaget ska tillse att ägardirektiv, årsplan, styrdokument och övergripande pla-
ner efterlevs. 
 
Moderbolaget ska arbeta för jämförbarhet i kommunkoncernens uppföljning och tillse 
att kommunens vision och målområden implementeras i hela bolagskoncernen. 
 
 
Styrning av Kungsör kommuns bolag 
För att säkerställa ett väl fungerande samarbete mellan ägare och bolag, har kommun-
fullmäktige antagit en bolagspolicy för bolagskoncernen. 
 
Vision 2025 och tillhörande mål (Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun) gäl-
ler för samtliga kommunens verksamheter och har sin utgångspunkt i att vårt Kungsör 
är den naturnära attraktiva Mälarkommunen, där vi med öppenhet och kreativitet får 
människor och företag att mötas och växa. Arbetet med att genomföra visionen ska 
genomsyras av ledorden öppenhet, kreativitet och närhet. 
 
Målen uppdateras årligen och följs upp i samband med delårs- och bokslutsrappor-
terna samt i den årliga bolagsstyrningsrapporten. 
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Inspektionsrätt 
I enlighet med punkterna 1.3 och 1.4 i Bolagspolicyn samt 6 kap 1§ kommunallagen 
har kommunstyrelsen i Kungsörs kommun rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.  
 
Moderbolagets styrelseledamöter och VD ska få bolagens styrelseprotokoll sända till 
sig efter varje styrelsemöte. 
 
Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad 
sekretess. 
 
 
Koncernövergripande direktiv 
Dessa direktiv avser samtliga bolag i koncernen och ska av moderbolaget läggas fram 
på ordinarie bolagsstämmor. 
 
 
Ekonomiska och finansiella direktiv 
Avkastningskrav  
Avkastningskravet från ägaren, Kungsör kommun, riktas mot moderbolaget Kungsörs 
Kommunföretag AB, som i sin tur fördelar detta till dotterbolagen utifrån mål, mark-
nadsmässig avkastning och risker inom respektive verksamhet. Avkastningskravet är 
först och främst till för att konsolidera koncernen för framtida investeringar, reinves-
teringar och strukturåtgärder. Vid en bedömd överkonsolidering kan ägaren, kommu-
nen, begära utdelning. 
 
 
Soliditet/riskramar för verksamheten 
Långsiktigt: 
Ägaren och moderbolaget har gemensamt upprättat soliditetsmål på 5-10 års sikt för 
bolagskoncernens olika verksamheter. Målen har beaktat kända risker och åtaganden 
inom perioden. 
 
En långsiktigt acceptabel soliditetsnivå ska eftersträvas. Nivån kan variera beroende 
på åtaganden i respektive bolag som ägaren finner angelägna. Nivån ska vara anpas-
sad till respektive bransch och den riskprofil som finns för respektive bolag. 
 
Kortsiktigt: 
Inom ramen för bolagskoncernens interna budgetprocess, fastställs kommande års 
budget under hösten. Då fastställs också soliditetsmål för respektive bolag för näst-
kommande år. 
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Detta innebär att bolagen inom bolagskoncernen kortsiktigt kan justera ned soliditets-
målet, utifrån prioriterade åtgärder, men med beaktande att fastställd avkastningsnivå. 
Denna situation påkallar behov av ägarsamtal, som då väcks från bolagskoncernen. 
 
För 2019 gäller fortsatt konsolidering i syfte att öka bolagens ekonomiska styrka. 
 
Miljödirektiv 
Bolagen ska i sin verksamhet ha en tydlig miljöprofil som står i överensstämmelse 
med ägarens miljö- och energipolitiska mål. 
 
Utvecklingsdirektiv 
Bolagen i koncernen ska medverka i Kungsörs utvecklingsarbete för att kommunen 
ska vara attraktiv som näringslivs-, bostads- och besöksort samt för kommunen som 
arbetsgivare. 
 
Samverkansdirektiv 
Bolagen i koncernen ska samverka inom kommunkoncernen (bolag och nämnder) i 
syfte att på olika områden skapa gemensamma kvalitets- och effektiviseringsvinster. 
 
Syftet är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för ägaren och de som utnyttjar 
bolagets tjänster. Detta förhållande får inte gå ut över den totala kommunala organisa-
tionen. Bolagen kan därför inte optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta 
medför nackdelar för den kommunala organisationen i dess helhet som är större än 
fördelarna för bolagen. Kommunen och bolagen ska därför i samråd söka lösningar 
som tillgodoser båda dessa intressen.  
 
Budget och handlingsprogram  
Bolagen ska följa den av fullmäktige fastställda mål och resultatstyrningsprocessen.  

  



 Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.04 
 
 
 

4 (11) 

KS-handling nr xx/2018 

Bolagsspecifika direktiv 2019 
Nedan anges bolagsspecifika direktiv och ska av moderbolaget läggas fram på ordina-
rie bolagsstämma för respektive bolag. 
 
Kungsörs Kommunföretag AB 
Moderbolaget ska ansvara för att 

• inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal verksamhet enligt kom-
munallagen, genom ledning, styrning, samordning och kontroll tillvarata de möj-
ligheter till effektivisering som finns mellan de kommunala företagen och kom-
munen. 

• minska risktagandet inom bolagssfären, effektivisera verksamheten genom ökad 
samverkan och samordning mellan bolagen och med kommunen, bibehålla och 
utveckla ekonomin på såväl kort som lång sikt samt att bidra till stärkt ägarstyr-
ning och effektiv ägarkontroll. 

• dotterbolagens verksamhet bedrivs utifrån affärsmässig samhällsnytta, under iakt-
tagande av den lagstiftning som reglerar de olika verksamheterna samt av det 
kommunala ändamålet med verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt som vår-
dar kapital och ger skälig avkastning med hänsyn till en ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbar utveckling. 

• bolagets medelsförvaltning sker på ett effektivt sätt och med tillfredsställande 
säkerhet. I detta syfte ska, för bolagens hantering av finansfrågorna, finnas en fi-
nanspolicy fastställd av styrelsen och framtagen i samråd med kommunen. 

 
Ekonomiska åtaganden 
För moderbolaget gäller de övergripande direktiven då verksamheten endast är ett 
holdingbolag för dotterbolagens aktier. 
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Moderbolaget ska ge berörda bolag inom koncernen följande direktiv: 
 
Kungsörs Fastighets AB (KFAB) 
Moderbolaget ska ge Kungsörs Fastighets AB (KFAB) följande direktiv: 
 
Bolagets ska ansvara för att: 

• inom ramen för den kommunala kompetensen och utifrån affärsmässiga principer 
främja bostadsförsörjningen i Kungsörs kommun genom att på långsiktig och eko-
nomiskt sund basis förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta olika typer av bo-
städer, fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva 
anordningar upplåtna med såväl hyresrätt såväl som med andra alternativa upplå-
telseformer 

• inom ramen för den kommunala kompetensen främja bostads- och lokalförsörj-
ningen inom Kungsörs kommun genom att tillhandahålla bostäder och lokaler och 
i sin verksamhet beakta ägarens övergripande bostadspolitiska mål 

• Som ett led i att uppfylla Kungsörs kommuns mål om att bli 9000 invånare till år 
2025 bygga 80 lägenheter totalt sett fram till och med 2025. 

• med en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning sträva efter att tillhandahålla 
bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat med ett bostadssocialt ansvars-
tagande 

• Kungsörs kommuns bostadsförsörjningsprogram ska vara en av de 
planeringsverktyg som KFAB ska använda sig av för att följa de politiska direktiv 
som totalt ges för bostadspolitiken i Kungsörs kommun. 

• utreda förslag till åtgärder för att säkerställa bolagets ekonomiska uthållighet 

• tillsammans med den kommunala organisationen och KKTAB fortsätta arbeta för 
en samverkan av bolagens fastighetsförvaltning 

• genomföra en utredning om vilka kemikalier som ev används inom bolaget och 
om det finns anta en plan för utfasning av dessa kemikalier där det är möjligt. 
Planen ska redovisas till KKAB  

• revisionen ges möjlighet att granska bolagets verksamhet till ett värde av 30 000 
kr/år 

 
Ekonomiska åtaganden 
Bolaget ska i enlighet med lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag be-
driva verksamheten utifrån affärsmässiga principer. 
 
Bolaget ska ha sådana ekonomiska resurser att ägaren, om så beslutas, kan få en rim-
lig avkastning på kapitalet, med beaktande av kommunens finansiella åtagande och 
risk i bolaget. Bolaget ska ha en sådan egen finansiell styrka att man långsiktigt klarar 



 Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.04 
 
 
 

6 (11) 

KS-handling nr xx/2018 

konjunktur- och marknadssvängningar utan ytterligare ägartillskott. Principen ska 
vara att varje boendegeneration bär sina kostnader. 
 
En viktig finansieringskälla för bolagets deltagande i samhällsbyggnadsprocessen bör 
vara försäljning av fastigheter. 
 
Avkastningskravet på bolaget 2019 
Direktavkastningskravet på bolagets fastighetskapital ska vara 4,5 procent. 
 
Soliditetsmål för bolaget 2019 
Bolaget ska långsiktigt sträva efter en soliditet om 25 procent, men värdesäkring av 
fastigheter genom underhåll ska prioriteras före konsolidering. 
 
 
Sociala åtaganden 
Bolaget  

• ska erbjuda attraktiva och prisvärda bostäder. Bostäderna ska vara utformade efter 
kommuninvånarnas behov och hyresgästerna ska ges möjlighet till samverkan och 
medinflytande 

• ska säkerställa en god service i bostadsområden genom ett aktivt ägande 

• ska arbeta för ökad trygghet i sina bostadsområden i samverkan med kommunens 
förvaltningar och föreningar 

• har en viktig roll i kommunens mångfalds- och integrationsarbete 

• ska arbeta tillsammans med socialnämnden för att skapa boendeformer och 
tillhandahålla boende i möjligaste mån för människor med behov av särskilt bo-
endestöd. Socialförvaltningens åtagande i dessa överenskommelser som träffas 
ska hållas och fullföljas. 

• ska skapa ökad tillgänglighet och möjliggöra kvarboende i bostadsområdena ge-
nom exempelvis hissar och anpassning av entréer 

• I de fall staten ålägger kommunen att tillhandahålla lägenheter för exempelvis 
hänvisningsärenden så ska KFAB ombesörja detta i möjligaste mån genom sitt 
lägenhetsbestånd. 

 
Energifrågor/miljöprofils åtagande 
Bolaget ska tillsammans med kommunen samverka kring energieffektiviseringar och 
i övrigt arbeta med mål och åtgärder enligt kommunens planering. 
 
All om- och nybyggnation ska utgå från att minimera miljöpåverkan och ha energi-
effektiva lösningar. 
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Miljöanpassade projekteringsanvisningar ska styra verksamheten för att nå en hög 
nivå på miljöanpassningen på våra byggnader. Byggmaterial som inte är miljöanpas-
sade fasas ut ur verksamheten. 
 
Principiella eller frågor av större vikt 
Enligt bolagspolicyns punkt 1.2.1 ska fullmäktige ”ges tillfälle att ta ställning, innan 
bolaget beslutar i frågor som är av principiell art, eller annars av större vikt. Det 
slutliga avgörandet om frågan ska underställas fullmäktige görs av kommunstyrel-
sen. 
 
Hit räknas exempelvis: 

• Större åtaganden för bolagen. Med större åtaganden avses åtaganden som änd-
rar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt påverkar bolagens 
eller ägarens ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunkoncer-
nen. 

• Försäljningar och köp av fast egendom av större betydelse.  

• Bildande eller förvärv samt försäljning eller annan avveckling av dotterbolag.  

• Förvärv eller försäljning av aktier i andra bolag utanför koncernen.  

• Fusion av bolag. 
 

Skulle olika meningar uppkomma i bolagens styrelser om fråga som kan vara av så-
dant slag att den ska underställas fullmäktige ska i första hand samråd ske med mo-
derbolagets styrelse och i nästa steg med kommunstyrelsen.” 

 
Andra principiella frågor för bolaget är: 
• köp eller nyinvestering överstigande 20 miljoner kronor 
• försäljning överstigande 5 miljoner kronor 
• rivning av byggnader avsedda för bostäder eller lokaler  
• förvärv av enskilda fastigheter som till övervägande del inte är avsedda för 

bostadsändamål. 
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Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB) 
Moderbolaget ska ge Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB) följande direktiv: 
 
Bolagets ska ansvara för att: 

• inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal verksamhet enligt kom-
munallagen, att på ett miljövänligt och ekonomiskt sätt handha Kungsörs kom-
muns verksamhetsfastigheter samt drift av gator, gc-vägar, grönytor och parker. 

• I samband med de ekonomiska redovisningarna kv 1, delårsbokslut och bokslut 
redovisa en uppföljning av utförda beställningar. 

• förvalta Kungsörs kommuns verksamhetsfastigheter och utifrån ett miljömässig 
och kostnadseffektiv förvaltning underhålla och utveckla fastigheterna så att 
kommunens verksamheter har ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler 

• ta fram förslag till åtgärder för att säkerställa bolagets olika verksamheters ekono-
miska uthållighet, samt tillsammans med Kungsörs Fastighets AB och den kom-
munala organisationen, samverka för en kostnadseffektiv fastighetsförvaltning 

• tillsammans med den kommunala organisationen och KFAB fortsätta arbeta för 
en samverkan av bolagens fastighetsförvaltning 

• genomföra en utredning om vilka kemikalier som ev används inom bolaget och 
om det finns anta en plan för utfasning av dessa kemikalier där det är möjligt. 
Planen ska redovisas till KKAB  

• revisionen ges möjlighet att granska bolagets verksamhet till ett värde av 30 000 
kr/år 

 
 

Ekonomiska åtaganden 
Bolagets verksamhet avseende fastighetsförvaltning ska bedrivas i enlighet med 
självkostnadsprincipen. 
 
De ekonomiska målen för fastighetsverksamheten kommer att färdigutredas under 
2019. Inriktningen för dessa kommer att vara kostnadseffektivisering för att uppnå 
tillfredsställande nivå på planerat underhåll för att framtidssäkra kommunens verk-
samhetsfastigheter.  
 
Fastighetsförvaltningens åtagande 
Under 2019, i samråd med ägaren, utveckla en ekonomisk modell för hanteringen av-
seende underhåll, vakanser, tomställande av lokaler m.m. Modellen ska beakta hur 
riskerna för verksamheten fördelas, samt incitament för parterna att maximera nytta 
och ekonomi.  
 
Bolaget ska ingå i den lokalgrupp som har bildats för att effektivisera och rationali-
sera lokalutnyttjandet i kommunen. 
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Effektiviserings åtagande 
Kungsör KommunTeknik AB ska aktivt söka samordning/samgående med kringligg-
ande kommuners verksamheter, inom detta område, i syfte att effektivisera verksam-
heten. 
 
Energifrågor/miljöprofils åtagande 
Bolaget ska tillsammans med kommunen samverka kring energieffektiviseringar och 
i övrigt arbeta med mål och åtgärder enligt kommunens planering. 
 
All om- och nybyggnation ska utgå från att minimera miljöpåverkan och ha energi-
effektiva lösningar. 
 
Miljöanpassade projekteringsanvisningar ska styra verksamheten för att nå en hög 
nivå på miljöanpassningen på våra byggnader. Byggmaterial som inte är miljöanpas-
sade fasas ut ur verksamheten. 
 
Principiella eller frågor av större vikt 
Enligt bolagspolicyns punkt 1.2.1 ska fullmäktige ”ges tillfälle att ta ställning, innan 
bolaget beslutar i frågor som är av principiell art, eller annars av större vikt. Det 
slutliga avgörandet om frågan ska underställas fullmäktige görs av kommunstyrel-
sen. 
 
Hit räknas exempelvis: 

• Större åtaganden för bolagen. Med större åtaganden avses åtaganden som änd-
rar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt påverkar bolagens 
eller ägarens ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunkoncer-
nen. 

• Försäljningar och köp av fast egendom av större betydelse.  

• Bildande eller förvärv samt försäljning eller annan avveckling av dotterbolag.  

• Förvärv eller försäljning av aktier i andra bolag utanför koncernen.  

• Fusion av bolag. 
 

Skulle olika meningar uppkomma i bolagens styrelser om fråga som kan vara av så-
dant slag att den ska underställas fullmäktige ska i första hand samråd ske med mo-
derbolagets styrelse och i nästa steg med kommunstyrelsen.” 

 
Andra principiella frågor för bolaget är: 
• köp eller nyinvestering av överstigande 20 miljoner kronor  
• försäljning överstigande 5 miljoner kronor 
• rivning av byggnader avsedda för kommunal verksamhet  
• förvärv av enskilda fastigheter som till övervägande del inte är avsedda för 

kommunal verksamhet  
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KS-handling nr xx/2018 

Kungsörs Vatten AB (KVAB) 
Moderbolaget ska ge Kungsörs Vatten AB (KVAB) följande direktiv: 
 
Bolagets ska ansvara för att: 

• inom ramen för den kommunala kompetensen främja VA-försörjningen i kommu-
nen 

• driva, äga, bebygga, underhålla och förvalta ledningsnät, pumpanläggningar, av-
loppsreningsverk, vattenreningsverk och andra tillhörande anläggningar för verk-
samhetens bedrivande.  

• utreda förslag till åtgärder för att säkerställa bolagets ekonomiska uthållighet till-
sammans med den kommunala organisationen. 

• revisionen ges möjlighet att granska bolagets verksamhet till ett värde av 30 000 
kr/år 

• genomföra en utredning om vilka kemikalier som ev används inom bolaget och 
om det finns anta en plan för utfasning av dessa kemikalier där det är möjligt. 
Planen ska redovisas till KKAB  

 
Ekonomiska åtaganden 
Bolaget ska i enlighet med kommunallagen bedriva verksamheten utifrån självkost-
nadsprincipen och finansieras helt med avgifter och anslutningsavgifter från abon-
nenter. 
 
Avkastningskravet på bolaget 2019 
På eget kapital som avser inskjutna skattemedel avseende VA-verksamheten ska en 
skälig ränta utgå, vilket är i enlighet med VA-verksamhetens lagstiftning. Räntan ska 
utgå från SKLs snittränta på långfristiga skulder. 
 
Soliditetsmål för bolaget 2019 
Värdesäkring av VA-verksamhetens anläggningar och verksamhetsfastigheterna ge-
nom underhåll ska prioriteras före konsolidering. Beträffande VA verksamheten reg-
leras konsolidering i gällande VA lagstiftning.  
 
VA-verksamhetens åtaganden 
 
VA verksamheten ska följa angivna mål i VA planen. Målsättningen för VA verk-
samheten är att bibehålla låga taxor.  
 
Energifrågor/miljöprofils åtagande 
Bolaget ska tillsammans med kommunen samverka kring energieffektiviseringar och 
i övrigt arbeta med mål och åtgärder enligt kommunens planering. 
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KS-handling nr xx/2018 

All om- och nybyggnation ska utgå från att minimera miljöpåverkan och ha energi-
effektiva lösningar. 
 
Miljöanpassade projekteringsanvisningar ska styra verksamheten för att nå en hög 
nivå på miljöanpassningen på våra anläggningar. Material som inte är miljöanpassade 
fasas ut ur verksamheten. 
 
 
Principiella eller frågor av större vikt 
Enligt bolagspolicyns punkt 1.2.1 ska fullmäktige ”ges tillfälle att ta ställning, innan 
bolaget beslutar i frågor som är av principiell art, eller annars av större vikt. Det 
slutliga avgörandet om frågan ska underställas fullmäktige görs av kommunstyrel-
sen. 
 
Hit räknas exempelvis: 

• Större åtaganden för bolagen. Med större åtaganden avses åtaganden som änd-
rar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt påverkar bolagens 
eller ägarens ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunkoncer-
nen. 

• Försäljningar och köp av fast egendom av större betydelse.  

• Bildande eller förvärv samt försäljning eller annan avveckling av dotterbolag.  

• Förvärv eller försäljning av aktier i andra bolag utanför koncernen.  

• Fusion av bolag. 
 

Skulle olika meningar uppkomma i bolagens styrelser om fråga som kan vara av så-
dant slag att den ska underställas fullmäktige ska i första hand samråd ske med mo-
derbolagets styrelse och i nästa steg med kommunstyrelsen.” 

 
Andra principiella frågor för bolaget är: 
• Köp eller nyinvestering överstigande 20 miljoner kronor 
• Försäljning överstigande 5 miljoner kronor  
• förvärv av enskilda fastigheter eller anläggningar som till övervägande del inte är 

avsedda för VA-verksamhet. 

________________ 
 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2018-06-18   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

  
§  
Utredning av möjlighet att rusta upp och 
hyra ut Stenladan i Lockmora (KS 2017/287) 
På uppdrag av kommunfullmäktige har Kungsörs KommunTeknik 
AB (KKTAB) utrett möjligheten att utveckla Stenladan i 
Lockmora till mötes- och festlokal. Uppdraget är resultat av en 
motionen. 
 
KKTAB har gjort en byggteknisk utredning, kostnadsberäkning av 
byggåtgärderna, en beräkning av driftkostnaderna samt en plan för 
uthyrning. Tre alternativ har tagits fram: 

A. Enkel ombyggnation för enbart sommaranvändning, utan WC 

B. Enkel ombyggnation för enbart sommaranvändning, med WC 
och pentry 

C. Ombyggnation i större omfattning för året runt användning. 
Innefattar kök, RWC/WC, värmeanläggning och isolering 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-11, § 184 
• Kungörs KommunTeknik AB:s utredning 2018-05-31 med 

bilagor 
 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige ger Kungörs KommunTeknik AB i uppdrag att 

genomföra enkel ombyggnad av Stenladan i Lockmora för enbart 
sommaranvändning enligt alternativ A till en kostnad av maximalt 
ske med 680 000 kr. 

 
Kommunstyrelsen tillförs ökad budget för hyra med 60 000 kronor 
per år. 

 
 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Eva Granudd, Kungsörs KommunTeknik AB, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 184 
Svar på motion – Stenladan i Lockmora  
(KS 2017/287) 
Ewa Granudd (M) noterar att det finns få möjligheter att hyra lokal 
för fester och sammankomster i Kungsör. Hon föreslår i en motion 
att  

- kommunen ser över möjligheten att rusta upp Stenladan i 
Lockmora för att kunna använda den till möteslokal och fest-
lokal för uthyrning  

- en kostnad för upprustning av lokalen tas fram 

- en plan görs för hur lokalen kan dryftas och användas av all-
mänheten 

 
   Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Som 

ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB lämnat ett 
yttrande. Av det framgår bl.a. 

- för att kunna använda Stenladan till detta ändamål krävs omfat-
tande upprustning  

- möjligheten till upprustning bör utredas i två steg: 
a) upprustning för användning under sommartid 
b) upprustning så att den kan användas även vintertid 

- medel motsvarande 100 000 kronor avsätts för genomförande 
av byggnadsteknisk utredning  

- utredningen görs i form av: utredning, projektering, kostnads-
beräkning av byggåtgärderna, en beräkning av driftkostnaderna 
och en plan för uthyrning tas fram. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Ewa Granudd 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-09-11, § 136 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2017-10-20 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-27, § 186 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige tillstyrker motionen. 
 
 Kungsörs KommunTeknik AB får i uppdrag att utreda möjligheten 

att utveckla Stenladan till mötes- och festlokal. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Eva Granudd, Kungsörs KommunTeknik AB, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

Beslut Kommunfullmäktige tillstyrker motionen. 
 
 Kungsörs KommunTeknik AB får i uppdrag att utreda möjligheten 

att utveckla Stenladan till mötes- och festlokal. 
 













Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 2018-06-18     
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Detaljplan för del av Kungsör 3:1 Nya Kinne-
kulle, DP 205 – samråd (KS 2018/248) 
Ahlqvist och Almqvist arkitekter AB har på uppdrag av kommu-
nen tagit fram en samrådshandling för detaljplan för del av 
Kungsör 3:1 Nya Kinnekulle DP 205.  
 
Syftet med planen är att möjliggöra utökning av skoländamål med 
förskolor. Den nya detaljplanen medger en ny förskola om sex 
avdelningar i den norra delen och en förskola i den södra delen.  
 
Den äldre detaljplanen (PL 88) har användningsbeteckning Ra, 
vilket betyder fritidsändamål.  

 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Om alla i sam-
rådskretsen tillstyrker detaljplanen så övergår man till ett begränsat 
förfarande. 
   

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens plankommittés protokoll 2018-05-30, § 11 
• Samrådshandling i form av Plan- och genomförandebeskriv-

ning för detaljplan för del av Kungsörs 3:1 Nya Kinnekulle 
 
Beslut Kommunstyrelsen sänder ut den föreslagna plan- och genomföran-

debeskrivningen för detaljplan DP 205 för del av Kungsör 3:1, 
Nya Kinnekulle, på samråd enligt bestämmelserna för standard-
förfarande. Det kan övergå till begränsat förfarande om alla i 
samrådskretsen tillstyrker detaljplanen.  
 

Plankarta inte klart till utskicket.  
Komplettering kommer 

 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsens plankommitté 2018-05-31   5 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, plankommittén, kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 12 
Samråd – Ändring av detaljplan för Kaplanen 
7-9 DP 186, Kungsörs kommun (KS 2018/244) 
Teknisk chef Stig Tördahl föreslår ändring av detaljplan för 
Kaplanen 7-9, DP 186 sänds ut på samråd. 
 

    Syftet med ändring av detaljplan innebär att: 
 

                     Markerad prickmark tas bort för att möjliggöra bättre placering av          
                     flerfamiljshus och  bättre innergård kan uppnås.  

 
Användningsområdet för fastigheten gamla annexet ändras till 
bostadsändamål. Användningen är idag angivet till kontor m.m. 

 
Gamla gymnstikhallen möjliggörs för rivning, q (byggnaden får 
inte rivas) tas bort i detaljplanen. Detta för att möjliggöra denna 
förtätning av byggnation i detaljplaneområdet 

 
 
Ändring av detaljplanen handläggs med standardförfarande. Om 
alla i samrådskretsen tillstyrker detaljplanen så övergår man till ett 
begränsat förfarande. 
   

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Tekniska chefens skrivelse 2018-05-29 

 
 
Beslut Plankommitténs förslag:                                                 
 
  
 Kommunstyrelsen beslutar sända ut den föreslagna plan- och 

genomförandebeskrivningen för Kaplanen 7-9 DP 186 på samråd 
enligt bestämmelserna för standardförfarande vilket kan övergå 
till begränsat förfarande om alla i samrådskretsen tillstyrker 
detaljplanen.  
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Samrådshandling - DP 207 

Ny detaljplan DP 207 för Kaplanen 7 och 9 
Kungsörs kommun, Västmanlands län 
 
Plan-och genomförandebeskrivning 
 
 

 
 
 
 
 
Upprättad 2018-06-08 
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DP 207 

1. VAD ÄR EN DETALJPLAN 

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

Handlingar 
Detaljplanen utgörs av en plankarta i skala 1:1 000 med planbestämmelser och 
illustrationsplan. Till planen tillhör dessutom:  
- denna plan- och genomförandebeskrivning 
- grundkarta 
- fastighetsförteckning  
 
Övrigt planeringsunderlag 
Kungsör kommun utförde i november 2016 en utredning 
”Stadsutvecklingsmöjligheter i åns närhet i Kungsör” i syfte att lyfta fram lämpliga 
platser och områden för attraktivt boende i kommunen. Detaljplanen för Kaplanen 
syftar till att få nya bostäder, vilka möjliggör inflyttning till Kungsörs kommun och 
omflyttning inom kommunen.  
 
Planens syfte och huvuddrag 
Kungsörs kommun tar fram en ny detaljplan för bostadsändamål för Kaplanen 7 och 
9, vilket innebär att det blir nya centralt belägna bostäder i Kungsör.  Syftet med en 
ny detaljplan är att kunna uppföra ett nytt flerbostadshus med lägenheter och ändra 
en befintlig annexbyggnad till bostadshus med marklägenheter. De nya bostäderna 
skapar ökad rörlighet för bostadsmarknaden inom kommunen.  
 
Den gällande detaljplanen (PL 186) har användningsbeteckning B och B1 samt K, 
vilka anger att området får användas för bostäder och kontor. Detta innebär att hela 
området enligt den gällande detaljplanen inte kan användas för bostadsändamål. 
 
Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken, MB 
I 3 och 4 kap. MB anges att mark- och vattenområden ska användas för det eller de 
ändamål vilka de är mest lämpade. Företräde ska ges sådan användning som medför 
god hushållning från allmän synpunkt. I 5 kap. MB anges de föreskrifter om 
miljökvalitet som behövs för att skydda och avhjälpa skador eller olägenheter för 
människors hälsa och miljön. I dag finns det miljökvalitetsnormer för luft, vatten 
och omgivningsbuller i kommuner med befolkning på över 100 000 invånare. 
Bedömningen är att planens konsekvenser är förenliga med hushållnings-
bestämmelserna i 3 och 4 kap. MB och bestämmelserna om miljökvalitetsnormer i 
5 kap. MB. Se vidare under planbeskrivningens avsnitt om miljökonsekvenser. 
Exploateringen är inte av sådan omfattning eller karaktär att den bedöms att bidra 
till att miljökvalitetsnormerna för vatten och luft riskerar att överskridas. 
 
Plandata 
Planområdet är beläget i centrumområdets nordvästra del i Kungsör. Området 
gränsar till Skolgatan i norr och till Karlavägen i söder. Planområdet omfattar två 
fastigheter Kaplanen 7 och 9, med ca 9 373 kvm respektive ca 3 334 kvm. 
  
Kungsörs Kommun Teknik AB äger Kaplanen 7 medan Kaplanen 9 ägs av 
Kungsörs Fastighets AB. Planområdets areal är ca 12,7 ha.  
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Översiktsplan, ÖP 
Detaljplanen överensstämmer med den gällande översiktsplanen för Kungsörs 
kommun, som kommunfullmäktige antog den 8 december 2014. 
I den gällande översiktsplanen för Kungsörs kommun framgår det att 
bostadsbyggande under lång tid har varit begränsat och fåtal nya bostäder har 
kommit till. Översiktsplanen tar upp frågan om fler bostäder i tätortsnära lägen. 
 
En av de viktigaste målsättningarna i ÖP är att skapa förutsättningar för fler 
attraktiva bostäder i Kungsör. Vidare tar ÖP upp att villabebyggelse eller andra 
småhus dominerar utbudet av bostäder i kommunen varför variation är viktigt för 
att alla kategorier av hushåll ska kunna välja boende i olika delar av kommunen.  
 
Gällande planer 
Planområdet omfattas av en detaljplan (DP 186), som vann laga kraft den 21 januari 
2009. Detaljplanens genomförandetid var fem år från planens laga kraft datum. 
Därmed finns det ingen genomförandetid kvar. 
 
Stiftelsen Västmanlands läns museum gav ett antikvariskt utlåtande över 
Karlaskolan inför arbete av den gällande detaljplanen. Skolbyggnaderna utgör en 
kulturhistoriskt värdefull miljö i kulturminnesprogram för Kungsörs tätort. F.d. 
Karlaskolans huvudbyggnad i tre våningar och gymnastikbyggnad i en våning har 
beteckningen q på plankartan, vilket betyder att byggnader inte får rivas. 
Gymnastikbyggnaden får användas för bostäder och lokaler för gemensamt bruk. 
Vidare anger planen att byggnaden får uppföras i tre våningar. 
 
Kommunala beslut i övrigt 
Kommunstyrelsen i Kungsör beslutade den 27 november 2017 att ge Kungsörs 
Fastighets AB ett positivt planbesked i enlighet med ansökan. Plankommitténs 
projektansvarige-tekniska chefen-fick i uppdrag att ta fram ett förslag till ny 
detaljplan för Kaplanen 7 och 9 samt förslå Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
att besluta om att ta bort q markering (byggnaden får inte rivas) på 
gymnastikbyggnad. 
Ny detaljplan bekostas av sökande. 
Kommunstyrelsen i Kungsör beslutade den 27 november 2017 att ge AHLQVIST 
& ALMQVIST ARKITEKTER i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området.  
 

  

3. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Bakgrund 
På planområdet finns det äldre byggnader såsom f.d. Karlaskolan från 1904, som 
var folkskola. Undervisning lades ner 2008 och skolbyggnaden används numera för 
boende.  Fristående gymnastikbyggnad ligger på planområdets nordöstra del. 
Annexbyggnaden norr om Karlaskolan användes som slöjdbyggnad och används 
numera bl. a som kontor och till undervisning. Dessa båda byggdes på1930-talet. 
Skolbyggnaderna ingår i ett antaget kulturminnesvårdprogram som en 
kulturhistorisk miljö för att bevara. Kommunen redovisade 1997 Karlaskolan som 
skyddsvärd bebyggelsemiljö, som ska säkras och bevaras i planläggning.  
Ett nytt flerbostadshus uppfördes 2015 på områdets östra del. Vidare finns det 
garagebyggnader och parkering på tomtmark. 
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Fornlämningar 
Det finns inga kända fornlämningar inom området. Påträffas fornlämningar i 
samband med grävningsarbeten ska arbetet omedelbart avbrytas och anmälan ske 
till länsstyrelsen i Västmanlands län, i enlighet med 2 kap. 10 § i kulturmiljölagen 
(1988:850). 
 
Stads- och landskapsbild 
Planområdet ligger centralt i Kungsör och omfattar två fastigheter Kaplanen 7 och 9 
med en area om ca 12,7 ha. Befintlig bebyggelse består av f d Karlaskolan med tre 
äldre byggnader i rött tegel. Skolans gymnastikbyggnad i tegel ligger på den norra 
delen av området. Nytt flerbostadshus kom till 2015 på den östra delen av området. 
Bilparkering sker som markparkering och i garagen. 
Utformningen kännetecknas huvudsakligen av tegel- och putsfasader i rött och vitt. 
Taken är lagda med svart plåt. Värdefulla träd med mistlar växer på planområdet.  
Området är tämligen plant men marken stiger något söderut.  
 

 
F.d. Karlaskollans huvudbyggnad 
 
Geotekniska förhållanden 
Enligt den översiktliga jordartskartan hos Sveriges geologiska undersökning, SGU, 
utgörs planområdet av ej fastmark vilket innebär att jordarterna består av sandig 
morän eller sand. Ingen geoteknisk utredning har genomförts specifikt för området 
som är tänkt att tillhöra detaljplanen. 
 
Byggherren bör därför redovisa de markundersökningar som kommer att ingå i 
byggherrens förslag till kontrollplan i samband med ansökan om lov inför samråd. 
 
Hälsa och säkerhet 
Planområdet ligger inom normalriskområde för radon. 
Kungsörs kommun utförde en utredning om föroreningar på mark inför den nu 
gällande detaljplanen. Av utredningen framgår det att föroreningar fanns på 
områdets sydöstra del där det låg före 1981 en metallfabrik med verkstadsindustri. 
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God livsmiljö 
En god livsmiljö som ger trygghet, välbefinnande och möjlighet att  
påverka sin egen livssituation är ett grundläggande behov hos alla  
människor. Planområdet ska skapa förutsättningar för en god  
livskvalitet där hälsa, vård och omsorg om individen och miljö ska vara  
vägledande. 
 
Buller 
Bullerkraven som ställs i ”Förordningen (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader” som började gälla i juni 2015. Förändringar i lagstiftningen har 
kommit till och dessa började gälla från den 1 juli 2017.  
 
Offentlig och kommersiell service 
I centrumområdet finns det kommersiell och offentlig service liksom kultur- och 
föreningsverksamhet nära. Planområdet ligger centralt i Kungsörs tätort och i närhet 
till busstationen. Mellan- och högstadieskola liksom sporthall ligger på gångavstånd 
söderut från planområdet. 
 
Tillgänglighet 
Det finns goda förutsättningar att bebyggelsen på planområdet anpassas så att 
människor klarar att använda olika behov och funktioner på bostadsområdet och 
dess närområde. Möjlighet för bilparkering ska anordnas nära bostadsentréer. 
Tillgänglighet och användbarhet ska följa kraven i 8 kap. plan- och bygglagen (PBL 
2010:900). 
   
Gator infarter och parkering 
Planområdet angörs i norr från Skolgatan och i söder från Karlavägen. Genom 
området löper allmän gång- och cykelväg så kallad x-område. Parkering finns på 
tomtmark och nya p-platser anordnas. I anslutning till bostadsentréer anordnas 
några p-platser för att underlätta för funktionshindrade. 
 
Hydrologiska förhållanden 
Den nederbörd som inte avdunstar eller tas upp av växter sipprar ner och fyller ut 
markens tomrum och berggrundens sprickor. Det vattnet kallas grundvatten. 
 
SGU redovisar översiktligt att grundvattennivåer (maj 2018) ligger nära eller under 
de normala för planområdet. 
 
Miljöenheten i länsstyrelsen i Västmanlands län utförde en hydrogeologisk 
utredning av en del av Kungsörs tätort med anledning av förekomst av klorerade 
kolväten i grundvattnet. Länsstyrelsen lämnade den 25 februari 2013 en slutrapport. 
Planområdet ingick dock inte i utredningsområdet. 
 

4. PLANFÖRSLAGET   

Förslag 
Den nya detaljplanen innebär att nya bostäder tillkommer som marklägenheter och i 
flervåningshus i centralt läge i Kungsör. F.d. Karlaskolans gymnastikbyggnad 
bedöms kräva omfattande ombyggnad både exteriört och interiört. Byggnaden 
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saknar skyddsbestämmelser och ändrad användning bedöms medföra olika åtgärder 
såsom förstärkning av bärande konstruktioner och fasadändringar. Det är därför inte 
ekonomiskt att bevara och ändra till boende i denna byggnad. Nya byggrätter för 
boende och bilparkering skapas på planområdet. Befintliga värdefulla träd med 
mistlar ska skyddas och bevaras inom kvartersmark. 
 
Natur 
Planområdet omfattar inte natur.  
  
Rekreation 
Planområdet gränsar till naturområde, som används för rekreation. Det erbjuder 
goda möjligheter för fysisk miljö och rekreation nära bostäder. 
 
Geotekniska frågor 
Tillbyggnadens grundläggning kommer att innebära att markmassor blir över och 
måste bortforslas från området. 
För att minska risken att markföroreningar påträffas i samband med anläggnings- 
och byggarbeten ska byggherren göra undersökningar om eventuella kvarvarande 
föroreningar innan arbeten påbörjas. 
 
Teknisk försörjning 
 
Vatten och avlopp 
Planområdet är anslutet till kommunal VA. Område för underjordiska ledningar (u) 
finns genom planområdet i den östra delen mot Kaplanen 6.  
 
Dagvatten 
Enligt framtagen dagvattenpolicy för Kungsörs kommun ska dagvattnet i första 
hand omhändertas genom infiltration eller rening inom tomtmark innan det kan 
släppas ut till recipienten. Avrinning från en tomt/ett markområde bör efter 
exploatering inte öka jämfört med före exploatering. Dagvattnet ska hanteras inom 
det område där det bildas. Bortledning av dagvattnet ska undvikas. Förorenat 
dagvatten ska inte utan åtgärd omhändertas genom infiltration eller perkolation 
eftersom det medför risk för förorening av grundvattentäkter. 
Byggherren bör i fortsatt projektering undersöka dagvattenhantering inom 
planområdet. 
 
Värme 
Mälarenergi AB ombesörjer fjärrvärme inom planområdet. Befintliga byggnader är 
anslutna till fjärrvärme. 
 
El 
Planområdet är anslutet till el. 
 
Data 
Fiberanslutning kan anordnas till planområdet. 
 
Avfall 
Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) ansvarar för avfallshantering i 
Kungsörs kommun. Utrymmen för miljörum med sopsortering ska anordnas i 



 

 9 (11)  

 

 
DP 207 

anslutning till bostäderna och ska placeras på fastigheten så att sophämtning kan 
underlättas och utföras säkert.  
 

5. KONSEKVENSER 

Behovsbedömning för MKB 
När kommunen upprättar eller ändrar en detaljplan ska en miljöbedömning av 
planen göras om dess genomförande kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan enligt 6 kap. 11 § MB. Syftet med miljöbedömningen är att integrera 
miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Kommunen bedömer att 
detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan 
som anges i 6 kap. 11 § MB och att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 11 
§ MB och 4 kap. 34 § PBL kopplad till planen är inte nödvändig. 
 
Miljökvalitetsnormer för luft 
Risken för att planens genomförande påverkar miljökvalitetsnormerna för luft 
bedöms som liten. 
 
Landskap 
Planens genomförande förväntas inte påverka landskap nämnvärt. 
 
Hälsa och säkerhet 
Under uppförande av nya bostadshus och ändringa av befintliga byggnader kan 
byggnation medföra störningar som buller och utsläpp till luft från arbetsmaskiner. 
Framkomligheten på lokalgator runt planområdet kan under byggtiden bli något 
sämre. 
  
Buller 
Buller från arbetsmaskiner bedöms medföra negativa konsekvenser på området. 
Dock bedöms att riktvärden inte överskrids i någon större omfattning. Byggherren 
bör kunna minimera störningar för omgivningen. 
 
Säkerhet och trygghet 
Föreslagen bebyggelse innebär att fler kommer att röra sig inom området, belysning 
förbättras och området befolkas av fler vilket leder till en ökad informell kontroll 
vilket kan leda till bättre trygghetskänsla. 
 
 

6. EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 
Kungsörs kommun och Kungsörs Fastighets AB tecknar ett plankostnadsavtal. 
 
Genomförandeavtal 
Kungsörs Fastighets AB och Kungsörs kommun ska avtala i särskilt 
genomförandeavtal hur eventuella följdverkningar för omgivningen vid blivande 
fastighetsgränser av bostadsområdet ska utformas och bekostas. 
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7. GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska frågor 
Tidplan för genomförande 
Genomförandetiden är tio år från det detaljplanen har vunnit laga kraft (4 kap. 21-
25 § PBL). Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla tills 
den ändras eller upphävs. 
 
Tidplan för upprättande av detaljplan 
3:e kv. 2018 Samråd 
3:e kv. 2018 Granskning 
4:e kv. 2018 Antagande 
 
Ansvarsfördelning 
Kungsörs kommun ansvarar för upprättande av detaljplan. Kommunen ansvarar för 
myndighetsutövning vid bygglov och lantmäterimyndigheten ansvarar för 
fastighetsbildning. Kungsörs Fastighets AB ansvarar för anläggnings- och 
byggnadsarbete inom fastigheterna och ska utforma anslutning av tomtmark till 
kommunens mark enligt kommunal standard.  
 
Huvudmannaskap 
Justering görs av en del av Skolgatans gatuområde i den norra delen av 
planområdet, som utgör allmän platsmark. 
 
Kungsörs Fastighets AB kommer att vara huvudman för allmännyttig gång- och 
cykelväg genom planområdet. 
 
Genomförandeavtal 
Kungsörs Fastighets AB åtagande för utökning samt övertagande av mark och 
byggnader ska hanteras i ett särskilt genomförandeavtal mellan Kungsörs kommun 
och Kungsörs Fastighets AB, som kommer att beslutas i samband med 
detaljplanens antagande.  
  
I samband med byggnation svarar Kungsörs Fastighets AB för återställande av 
allmän platsmark. 
  
Genomförandeavtal 
Kungsörs kommun och Kungsörs Fastighets AB kommer att teckna ett särskilt 
genomförandeavtal, som kommer att beslutas i samband med detaljplanens 
antagande.  
 
I samband med byggnation svarar Kungsörs kommun för återställande av 
Skolgatan, som är allmän platsmark. 
  
Fastighetsfrågor 
Fastighetsrättsliga åtgärder som behöver vidtas inom området för att lösa frågor om 
rättning, markåtkomst, ledningsrätt mm kommer lantmäterimyndigheten att hantera 
på uppdrag av att någon ansöker om lantmäteriförrättning efter detaljplanens 
antagande. 
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Tekniska frågor 
Det är i samband med byggnation, som störningar, utsläpp till luft och eventuell 
begränsning av framkomlighet bedöms komma att ske. 
Byggherren ska ta fram en åtgärdsplan hur dessa med hjälp av planering och andra 
åtgärder kommer att minimeras. 
  
Medverkande 
Tjänstemän från Kungsörs kommun som medverkat i planarbetet Stig Tördahl. 
 
 
Konsulter som medverkat i planarbetet 
AHLQVIST & ALMQVIST ARKITEKTER 
Britt Almqvist och Sven Söderlind 
 
Aila Vuorio-Strid, Arkitekt Aila 
 

Referensdokument: 

Översiktsplanen för Kungsörs kommun 2014 
Mål för energi och klimatfrågor i Kungsörs kommun 2014 
Stiftelsen Västmanlands läns museum: Antikvariskt utlåtande över Karlaskolan i 
Kungsör 1998 
Miljömonitor: Analys om markprover för Kaplanen 7 2008 
 
Övrigt: 
Fastighetsförteckning 
Grundkarta 
 
 
 
   
   



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2018-06-18     
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Detaljplan för Kaplanen 7-9, DP 207 – samråd 
(KS 2018/244) 
Ahlqvist och Almqvist arkitekter AB har på uppdrag av kommu-
nen tagit fram en samrådshandling för detaljplan för Kaplanen 7-9, 
DP 207.  
 
Syftet med planen är att: 
- ta bort markerad prickmark för att möjliggöra bättre placering 

av nytt flerfamiljshus och en bättre innergård 
- ändrat användningsområde för fastigheten ”gamla annexet” 

från kontor m.m. till bostadsändamål 
- q-markeringen för gamla gymnastikhallen tas bort så att riv-

ning möjliggörs så att förtätning av byggnation i detaljplane-
området möjliggörs 

 
Den nya planen ersätter detaljplanen DP 186.  

 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Om alla i 
samrådskretsen tillstyrker detaljplanen så övergår man till ett 
begränsat förfarande. 
   

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens plankommittés protokoll 2018-05-31, § 12 
• Samrådshandling i form av Plan- och genomförandebeskriv-

ning för detaljplan för del av Kungsörs 3:1 Nya Kinnekulle 
 
Beslut Kommunstyrelsen sänder ut den föreslagna plan- och genomföran-

debeskrivningen för detaljplan DP 207 för Kaplanen 7-9 på sam-
råd enligt bestämmelserna för standardförfarande. Det kan övergå 
till begränsat förfarande om alla i samrådskretsen tillstyrker 
detaljplanen. 
 

Plankarta inte klart till utskicket.  
Komplettering kommer 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsens plankommitté 2018-05-31   4 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, plankommittén, kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 11 
Samråd – Ny detaljplan för del av Kungsör 
3:1, Nya Kinnekulle DP 205 (KS 2018/248) 
Teknisk chef Stig Tördahl föreslår ny detaljplan för del av 
Kungsör 3:1, Nya Kinnekulle DP 205 sänds ut på samråd. 

 
Syftet med ny detaljplan är att den tillåter skolverksamhet vilket 
inte den äldre detaljplanen, PL 88, gör. Den äldre detaljplanen  
(PL 88) har användningsbeteckning Ra, vilket betyder 
fritidsändamål. 
 
Ändring av detaljplanen handläggs med standardförfarande. Om 
alla i samrådskretsen tillstyrker detaljplanen så övergår man till ett 
begränsat förfarande. 
   

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Tekniska chefens skrivelse 2018-05-29 

 
 
Beslut Plankommitténs förslag:                                                 
 
  
 Kommunstyrelsen beslutar sända ut den föreslagna plan- och 

genomförandebeskrivningen för del av Kungsör 3:1, Nya 
Kinnekulle DP 205 på samråd enligt bestämmelserna för 
standardförfarande vilket kan övergå till begränsat förfarande om 
alla i samrådskretsen tillstyrker detaljplanen.  



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Kungsörs kommun  

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

 Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB  

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

 

 

 

Samrådshandling – DP 205 
Detaljplan DP 205 för del av Kungsör 3:1, Nya Kinnekulle, 
Kungsörs kommun, Västmanlands län  
 
Plan- och genomförandebeskrivning 
 
 
 
 

 
 
 
Upprättad 2018-06-08 
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1. VAD ÄR EN DETALJPLAN 

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

Handlingar 
Detaljplanen utgörs av en plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser och 
illustrationsplan. Till planen tillhör dessutom:  
- denna plan- och genomförandebeskrivning 
- grundkarta 
- fastighetsförteckning  
 
Övrigt planeringsunderlag 
Detaljplanen för del av Kungsör 3:1 syftar till att möjliggöra utökning av 
skoländamål med förskolor. En förskola med sex/åtta avdelningar är planerad i den 
norra delen av planområdet. Planen ger också möjlighet att uppföra en förskola med 
sex/åtta avdelningar i den södra delen av området.  
 
Planens syfte och huvuddrag 
Den gällande detaljplanen för fritidsändamål (PL 88) tillåter inte byggnation för 
skoländamål. Därför behöver Kungsörs kommun ta fram en ny detaljplan.  
 
Syftet med ändring av en äldre detaljplan (PL 88) är att möjliggöra utökning av 
skolverksamhet. Det är möjligt genom att överföra mark från fritidsändamål till 
området för skoländamål. Den äldre detaljplanen (PL 88) har användnings-
beteckning Ra, vilket betyder fritidsändamål.  

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken, MB 
I 3 och 4 kap. MB anges att mark- och vattenområden ska användas för det eller de 
ändamål vilka de är mest lämpade. Företräde ska ges sådan användning som medför 
god hushållning från allmän synpunkt. I 5 kap. MB anges de föreskrifter om 
miljökvalitet som behövs för att skydda och avhjälpa skador eller olägenheter för 
människors hälsa och miljön. I dag finns det miljökvalitetsnormer för luft, vatten 
och omgivningsbuller i kommuner med befolkning på över 100 000 invånare. 
Bedömningen är att planens konsekvenser är förenliga med hushållnings-
bestämmelserna i 3 och 4 kap. MB och bestämmelserna om miljökvalitetsnormer i 
5 kap. MB. Se vidare under planbeskrivningens avsnitt om miljökonsekvenser. 
Exploateringen är inte av sådan omfattning eller karaktär att den bedöms att bidra 
till att miljökvalitetsnormerna för vatten och luft riskerar att överskridas. 
 
Plandata 
Planområdet ligger söder om Svealandsbanan och norr om E20. Från Kungsgatan i 
norr når man området via Kungsringen, som ligger söder om planområdet för de 
planerade förskolorna. Väster om planområdet ligger småhus och öster om ligger 
vårdcentralen. Norr om gränsar planområdet till en stor idrottsplats med 
fotbollsplaner.  Planområdet är ca 2,85 ha.  
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Översiktsplan, ÖP 
Detaljplanen överensstämmer med den gällande översiktsplanen för Kungsörs 
kommun, som kommunfullmäktige antog den 8 december 2014 och som vann laga 
kraft i början av 2015. 
 
ÖP anger att förskola och skola är en viktig del av den kommunala servicen. Därför 
är det angeläget att mark skapas till övergripande mål för att förstärka kommunens 
dragningskraft i form av ökade expansionsutrymmen för skoländamål i strategiska 
lägen.  
 
Gällande planer 
Planområdet omfattas av en detaljplan (PL 88), som avser ändring och utvidgning 
av stadsplanen för del av Kungsör 3:1 m fl, Södra Kungsladugården. Kommun-
fullmäktige i Kungsör antog den 26 april 1976 planen och länsstyrelsen i 
Västmanlands län fastställde planen den 27 augusti 1976. 
 
Nu gällande detaljplan anger ändamål fritidsområde (Ra) för den avsedda platsen. 
 
Kommunala beslut i övrigt 
Kommunstyrelsen i Kungsör beslutade den 20 oktober 2016 (§ 2 KS 2016/388), att 
ge uppdrag åt plankommitténs projektchef-tekniska chefen, att ta fram ett förslag 
till en ny detaljplan för en ny förskola i närheten av Västerskolan. 
Kungsörs kommun beslutade den 20 januari 2017 att ge AHLQVIST & 
ALMQVIST ARKITEKTER i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området.  
 
 

3. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Bakgrund 
Nordväst om planområdet ligger Västerskolan, som är grundskola med elever från 
förskoleklass till årskurs tre. På skoltomten finns två skolbyggnader. Kungsörs 
kommun gör bedömning, att det inte finns ett tillräckligt utrymme för att uppföra 
nya byggnader där. För att kunna erbjuda även plats för lek och utevistelse i 
anslutning till skolverksamhet föreslås en annan plats sydost om Västerskolan. 
Området ligger söder om idrottsplatsen och är idag obebyggt. Detta område 
används för närvarande för jordbruk och innehåller värdefulla åkerholmar. 
 
Kungsörs kommun har för närvarande åtta förskolor. En ny förskola ger tillskott till 
pedagogisk verksamhet för barn från ett års ålder och fram tills de börjar i 
förskoleklass eller i grundskola. Nya bostäder uppförs i omgivningen vilket 
kommer att öka efterfrågan för barnomsorg. 
 
Fornlämningar 
Det finns inga kända fornlämningar inom området. Påträffas fornlämningar i 
samband med grävningsarbeten ska arbetet omedelbart avbrytas och anmälan ske 
till länsstyrelsen i Västmanlands län, i enlighet med 2 kap. 10 § i kulturmiljölagen 
(1988:850). 
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Stads- och landskapsbild 
Planområdet ligger i anslutning till flera befintliga fastigheter. Väster om området 
finns det friliggande småhus. Idrottsplatsen Centralvallen ligger i norr. Sporthall 
och ishall samt badhus ligger inom området. Öster om ligger vårdcentral och söder 
om Kungsringen. 
 
Området används för jordbruk. Värdefulla åkerholmar med träd, vilka är viktiga att 
bevara, finns inom planområdet. Området är tämligen plant i söder och norr men 
marken stiger i mitten vid åkerholmarna.  
 
Geotekniska förhållanden 
Enligt den översiktliga jordartskartan hos Sveriges geologiska undersökning, SGU, 
utgörs planområdet av ej fastmark vilket innebär att jordarterna består av lera, silt 
organisk jord eller sand. På enstaka ställen finns det urberg. Ingen geoteknisk 
utredning har genomförts specifikt för planområdet. 
 
Byggherren bör därför redovisa de markundersökningar som kommer att ingå i 
byggherrens förslag till kontrollplan i samband med ansökan om lov och 
startbesked 
 
Hydrologiska förhållanden 
Den nederbörd som inte avdunstar eller tas upp av växter sipprar ner och fyller ut 
markens tomrum och berggrundens sprickor. Det vattnet kallas grundvatten. 
 
SGU redovisar översiktligt att grundvattennivåer (april 2018) ligger nära eller  
under de normala för planområdet. 
 
Miljöenheten i länsstyrelsen i Västmanlands län utförde en hydrogeologisk 
utredning av en del av Kungsörs tätort med anledning av förekomst av klorerade 
kolväten i grundvattnet. Länsstyrelsen lämnade den 25 februari 2013 en slutrapport. 
Planområdet ingick dock inte i utredningsområdet. 
 
Vattenområde 
På planområdets östra del finns det ett dike, som löper i nord-sydlig riktning. Diket 
omfattas inte av strandskydd, med det utgör ett värdefullt inslag, som bör vara kvar 
inom naturområdet.  
 
Hälsa och säkerhet 
Planområdet ligger inom normalriskområde för radon. 
 
God livsmiljö 
En god livsmiljö som ger trygghet, välbefinnande och möjlighet att  
påverka sin egen livssituation är ett grundläggande behov hos alla  
människor. Planområdet ska skapa förutsättningar för en god  
livskvalitet där hälsa, vård och omsorg om individen och miljö ska vara  
vägledande. 
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4. PLANFÖRSLAGET   

Förslag 
Den nya detaljplanen innebär att det planerade området för skolverksamhet med 
förskolorna tas från fritidsområdet söder om idrottsplatsen Centralvallen. De nya 
byggnaderna placeras på ett miljömässigt sätt så att värdefulla markområden med 
åkerholmarna bevaras. Skolfastigheten angörs från Kungsringen. På tomtmark 
anordnas parkering och varumottagning, vilka är skilda från barnens utevistelse. 
Norr om skoltomten finns det en befintlig gång- och cykelväg, som kommer att löpa 
genom ett planerat naturområde. Därifrån kommer det att finnas ingång till 
skoltomten. Öster om skoltomten fortsätter naturområdet, där ett befintligt 
vattendike och en mindre åkerholme finns.   
 
För att genomföra projektet för förskolorna krävs att utformning av nybyggnader 
och markanpassning görs hållbart och varsamt så att helhetsverkan stämmer med 
omgivningen och dess karaktär. De befintliga värdefulla åkerholmarna ska bevaras 
och skyddas. 
 
Natur 
Planförslaget innebär att arealen för natur utökas inom området. Tre befintliga 
åkerholmar med lövträd finns på området. De erbjuder livsmiljöer för många växt- 
och djurarter. De är viktiga för den biologiska mångfalden, varför de ska skyddas 
och bevaras på planområdet. 
 

Bild på åkerholmen 
 
 
Rekreation 
Idrottsplatsen i närområdet på Centralvallen erbjuder rekreation. Området erbjuder 
olika aktiviteter i sporthall, ishall och badhus samt fotbollsplan i centrala delen av 
Kungsör. 
  



 

 8 (11)  

 

Geotekniska frågor 
Nybyggnadernas grundläggning kommer att innebära att markmassor blir över och 
måste bortforslas från området. 
 
Teknisk försörjning 
 
Vatten och avlopp  
Planområdet ligger inom verksamhetsområdet för kommunens vatten- och 
avloppssystem (VA). Den nya fastigheten ansluts till vatten- och avlopp enligt 
gällande taxa för anslutningsavgift. 
Räddningstjänstens möjlighet till brandvatten ska beaktas. 
Det planerade området är inte anslutet till kommunens VA. 
 
Dagvatten 
Enligt framtagen dagvattenpolicy för Kungsörs kommun ska dagvattnet i första 
hand omhändertas genom infiltration eller rening inom tomtmark innan det kan 
släppas ut till recipienten. Avrinning från en tomt/ett markområde bör efter 
exploatering inte öka jämfört med före exploatering. Dagvattnet ska hanteras inom 
det område där det bildas. Bortledning av dagvattnet ska undvikas. Förorenat 
dagvatten ska inte utan åtgärd omhändertas genom infiltration eller perkolation 
eftersom det medför risk för förorening av grundvattentäkter. 
Byggherren bör i fortsatt projektering undersöka dagvattenhantering inom 
planområdet. 
 
Värme 
Mälarenergi AB ombesörjer fjärrvärmeanslutning till befintligt system. 

El 
Elledningar finns i närområdet men planområdet är inte anslutet till el. 
 
Data 
Fiberanslutning saknas till planområdet, men möjlighet till det finns. 
 
Avfall 
Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) ansvarar för avfallshantering i 
Kungsörs kommun. Utrymme för miljörum anordnas i anslutning till förskolorna 
och ska placeras på fastigheten så att sophämtning kan underlättas och utföras 
säkert.  
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5. KONSEKVENSER 

Behovsbedömning för MKB 
När kommunen upprättar eller ändrar en detaljplan ska en miljöbedömning av 
planen göras om dess genomförande kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan enligt 6 kap. 11 § MB. Syftet med miljöbedömningen är att integrera 
miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Kommunen bedömer att 
detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan 
som anges i 6 kap. 11 § MB och att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 11 
§ MB och 4 kap. 34 § PBL kopplad till planen därför inte är nödvändig. 
 
Miljökvalitetsnormer för luft 
Risken för att planens genomförande påverkar miljökvalitetsnormerna för luft 
bedöms som liten. 
 
Naturområde, landskap 
Planens genomförande förväntas inte påverka natur och landskap nämnvärt. 
 
Säkerhet och trygghet 
Byggnationen för skolverksamhet kommer att ha en positiv inverkan på säkerhet 
och trygghet i området. Planläggningen för förskolan medför möjlighet för familjer 
att ha ordnad tillsyn av sina barn. 
 
Hälsa och säkerhet 
Under uppförande av nybyggnader till förskolan kan bygge medföra störningar som 
buller och utsläpp till luft från arbetsmaskiner. Framkomligheten på Kungsringen 
kan under byggtiden bli något sämre. 
Trafiksäkerheten på den del av Kungsringen som ansluter till den nya förskolan och 
det nya bostadsområdet söder om Kungsringen kommer att ses över och eventuella 
åtgärder vidtas. 
  
Buller 
Buller från arbetsmaskiner bedöms medföra negativa konsekvenser på området. 
Dock bedöms att riktvärden inte överskridas i någon större omfattning. Påverkan 
sker även på rekreationsområdet till följd av buller och andra störningar från 
byggarbetena. Byggherren bör kunna minimera störningar för allmänheten. 
 
 

6. EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 
Kungsörs kommun bekostar den nya detaljplanen för skolverksamhet, 
fastighetsbildning och nödvändiga utredningar samt exploateringens genomförande 
med angöring till förskola, gång- och cykelvägar och iordningställande av 
naturmark. Vidare betalar kommunen projektering och utbyggnad av det allmänna 
vatten- och avloppsnätet fram till anslutningspunkt. Som fastighetsägare svarar 
Kungsörs kommun för och bekostar genomförandet på tomtmark. 
 
Anslutningsavgift för vatten, spillvatten och dagvatten utgår enligt gällande taxa.  
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Gatukostnader 
Uttag av kostnader för infart (angöring) till skolområdet kommer att regleras om 
fastigheten för skoländamål överlåts till annan fastighetsägare än kommunen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kommunal mark inom detaljplaneområdet förvaltas av Kungsörs kommun. Ny 
planlagd naturmark blir allmän platsmark och kommer att förvaltas av kommunen. 
 
Kommunala gator och gång- och cykelvägar 
Kommunen bygger ut kommunala gång- och cykelvägar inom ramen för 
exploateringsprojektet och ansvarar därefter för drift och underhåll för dessa. 

 

 
7. GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska frågor 
Genomförandetiden är femton år från det detaljplanen har vunnit laga kraft (4 kap. 
21-25 § PBL). Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla tills 
den ändras eller upphävs. 

 

Tidplan för upprättande av detaljplan 
3:e kv 2018 Samråd 
3:e kv 2018 Granskning 
4:e kv 2018 Antagande 
 
Ansvarsfördelning 
Kungsörs kommun ansvarar för upprättande av detaljplan. Kommunen ansvarar 
vidare för myndighetsutövning vid bygglov medan lantmäterimyndigheten ansvarar 
för fastighetsbildning. Kungsörs kommun som byggherre ansvarar för anläggnings- 
och byggnadsarbete inom fastigheten och ska utforma anslutning av tomtmark till 
kommunens mark enligt kommunal standard.  
Kungsörs kommun ansvarar för skötsel av naturområdet.  
 
Huvudmannaskap 
Kungsörs kommun är huvudman för naturmarken, som utgör allmän platsmark med 
gång- och cykelväg. 
 
Genomförandeavtal 
Om annan utförare tar över genomförande av förskolor kommer Kungsörs kommun 
att hantera detta i ett särskilt genomförandeavtal mellan Kungsörs kommun och 
utföraren, som kommer att beslutas i samband med detaljplanens antagande.  
 
I samband med byggnation svarar Kungsörs kommun för återställande av allmän 
platsmark. 
 
Fastighetsfrågor 
Fastighetsrättsliga åtgärder som behöver vidtas inom området för att lösa frågor om 
rättning, markåtkomst, ledningsrätt mm kommer lantmäterimyndigheten att hantera 
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på uppdrag av att någon ansöker om lantmäteriförrättning efter detaljplanens 
antagande. 
 
Tekniska frågor 
Under byggnationen kan det bli olika störningar, utsläpp till luft och eventuellt 
begränsning av framkomlighet. Byggherren ska ta fram en åtgärdsplan för att 
minimera störningarna under byggprocessen.  
  
Medverkande 
Tjänstemän från Kungsörs kommun som medverkat i planarbetet Stig Tördahl 
 
 
Konsulter som medverkat i planarbetet 
AHLQVIST & ALMQVIST ARKITEKTER 
Britt Almqvist och Sven Söderlind 
 
Aila Vuorio-Strid, Arkitekt Aila 
 
 

8. Referensdokument: 

Översiktsplanen för Kungsörs kommun 2014 
Kartor från Sveriges geologiska undersökning, SGU 
 
Övrigt: 
Fastighetsförteckning 
Grundkarta 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2018-06-18   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt 

Utdragsbestyrkande  

 

  
§  
Meddelanden delegationsbeslut 
Kultur- och fritidschefen Mikael Nilsson har beslutat om 2018 års 
skötselbidrag till Kungsörs Ridklubb på 80 000 kr och Valskog 
idrottsklubb på 25 000 kr. Dnr KS 2018/235. 

 

Kultur- och fritidschefen Mikael Nilsson har den 21 maj 2018, § 7, 
beslutat betala ut verksamhets-, drift- och administrationsbidrag 
om sammantaget 282 710  kronor för 2018. Bidragen fördelas på 
29 föreningar. Dnr KS 2018/69 

 

Kultur- och fritidschefen Mikael Nilsson har den 30 maj 2017,  
§ 10, beslutat om fördelning av bidragen till sommarlovsaktiviteter 
2018. Dnr KS 2018/23 

 

Kultur- och fritidschefen Mikael Nilsson har den 28 maj 2018, § 7, 
beslutat betala ut verksamhets-, drift- och administrationsbidrag 
om 1720 kronor för 2018 till Kungsörs Fotoklubb. 
Dnr KS 2018/69 

 

Förslag till beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2018-06-18   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt/meddelandepärm 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Meddelanden 
Trafikverket har beslutat om undantag från bestämmelserna: 

• Största tillåtna bredd för transport mellan Kapellskär – 
Rydholm, Borås den 29 maj – 128 juni 2018 för J-M Transport 
AB. Dnr KS 2018/79 

• Största tillåtna bredd för transport mellan Kungsör – 
Stockholm 2018-06-05 – 2018-07-04 för Wiklunds åkeri AB. 
Dnr KS 2018/79 

 
Enligt Regler för utlottning av flaggor till kommuninvånare har i 
år fem ansökningar om flagga lämnats in. Tre kommer att få varsin 
flagga i samband med nationaldagsfirandet.  
Dnr KS 2018/250 
 

Inspektionsrapport för hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken – 
Lockmora 1:32, naturreservatet Klämsbo. Dnr KS 2018/256 

 
Polismyndigheten har den 5 juni 2018 utfärdat tillståndsbevis 
enligt ordningslagen för Kungsörs kommun att anordna Natio-
naldagsfirande med marsch från Kung Karls kyrka till Kungs-
udden. Dnr KS 2018/253 

 

Sverigedemokraterna har lämnat in en redovisning för hur 
partistödet använts 2017. Dnr KS 2018/70 

 

Protokollsutdrag från: 

• Barn- och utbildningsnämnden 2018-05-16 § 30 Förordnande 
av dataskyddsombud. Dnr KS 2018/137 

• Socialnämnden 2018-05-24 § 65 Budget, mål och investeringar 
2019 - flerårsplan 2020-2021. Dnr KS 2018/205 

• Socialnämnden 2018-05-24 § 66 Delårsrapport per den 30 april 
2018. Dnr KS 2018/230 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2018-06-18   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt/meddelandepärm 

Utdragsbestyrkande  

 
 

• Socialnämnden 2018-05-24 § 70 Revisionsrapport – Uppfölj-
ning av kommunens modell för målstyrning. Dnr KS 2018/136 

• Socialnämnden 2018-05-24 § 71 Revisionsrapport – Uppfölj-
ning av intern kontroll. Dnr KS 2018/135 

• Socialnämnden 2018-05-24 § 72 Revisionsrapport – Grundläg-
gande granskning. Dnr KS 2018/134 

• Socialnämnden 2018-05-24 § 67 Etapp 2, renovering av gamla 
Södergården. Dnr KS 2018/257 

• Kommunstyrelsen i Arboga 2018-05-29 § 79 Näringslivs-
strategi för Västra Mälardalen. Dnr KS 2018/227 

 

Protokoll/minnesanteckningar från: 

• Gemensamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och 
Kungsör 2018-05-08 §§ 57-66 

• Arbogaåns rensning- och vattenavledningsföretag, År 1983-84 
Samfällighetsförening 2018-05-18 §§ 1-10, 1-18.  
Dnr KS 2018/211  

• Föreningen Mälarens årsmöte 2018-05-21 §§ 1-14 

• Gemensamma hjälpmedelsnämnden 2018-05-18, §§ 18-31  
 

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida  

• Skillinge brygga. Dnr KS 2018/241 

• Kung Karls skolas parkering, underhåll. Dnr KS 2018/247 

• Utebliven korvgrillning. Dnr KS 2018/251 
 

Undertecknade avtal: 

• Ekonomichefen Bo Granudd har undertecknat personuppgifts-
biträdesavtal med TelliQ AB. Dnr KS 2018/243 

• Kommundirektör Claes-Urban Boström har tecknat avtal med 
Inera AB – Kundens användning av Ineras tjänster.  
Dnr KS 2018/242 

 
  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2018-06-18   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt/meddelandepärm 

Utdragsbestyrkande  

 
 

Skrifter: 

• Ekonomirapporten, maj 2018 – Sveriges Kommuner och 
Landstings rapport om kommunernas och landstingens 
ekonomi 

 

Kommuner och Landstings cirkulär: 
• 18:20 – Feriejobb/sommarjobb 2018 
 

Förslag till beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 













































 PROTOKOLL 6 
 HJN-AU 
  
 2018-05-08 t o m sid 8 

 
 

Organ Hjälpmedelsnämndens arbetsutskott 

Plats Sandskär, Regionhuset, Västerås 

Tidpunkt Tisdagen den 8 maj 2018 

 
Ledamöter Kenneth Östberg (S), RV, ordförande 

Annica Lindholm (V), RV 
Pernilla Danielsson (M), Skinnskatteberg 

  
Övriga AnneChristine Ahl, förvaltningsdirektör 

Liselotte Eriksson, hjälpmedelsstrateg 
Christina Ersson, mötessekreterare 

  
 

§ 14 Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
1. Den preliminära föredragningslistan fastställs. 

§ 15 Föregående protokoll 

Anmäls att hjälpmedelsnämndens arbetsutskotts protokoll från sammanträdet 
2018-02-09 justerats i föreskriven ordning. 

§ 16 Justering 

Beslut 
1. Annica Lindholm utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 17 Nästa sammanträde 

Beslut 
1. Nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 11 september 2018 kl. 09.00. 

§ 18 Muntlig information 

• Hjälpmedelscentrum 
- AnnChristine Ahl informerar om Medicinska behandlingshjälpmedel. Steg 1 

infördes i januari och steg 2 i maj. En utförligare rapport kommer till delår 2. 
Arbetet har varit framgångsrikt och kommer att följas upp, speciellt gällande 
prisbilden. Jenny Leana Liljeros och Johan Eriksson kommer att informera på 
nämnden. 

- AnnChristine Ahl informerar om den personalenkät som genomfördes under 
hösten 2017 inom regionen och tar upp resultaten för Hjälpmedelscentrum som 
är övervägande positiva. Ett exempel på förbättringsmöjligheter är målkvalitet. 

 

• Hjälpmedelsstrateg 
- Angående Hjälpmedelshandboken informerar Liselott Eriksson om en 

kommande revidering av riktlinjer för hjälpmedel i skolan. Ett direktiv för 
skolhjälpmedel är under framtagande. 



 PROTOKOLL 7 
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§ 19 Anmälan av beslut enligt delegation 

Bilaga a) Protokoll över beslut enligt delegation 
 

Beslut 

1. Anmälningsärendet läggs till handlingarna. 

§ 20 Delårsrapport 1 för Hjälpmedelscentrum 
HMC 

 AnnChristine Ahl informerar om delårsrapport 1. Antal beställningar har ökat kraftigt 
vilket tyder på ett ökat antal brukare. Tillgängligheten är dock god. Hon går närmare 
igenom olika aspekter av produktion i delår 1 jämfört med delår 1 2017 samt 
volymen uthyrda hjälpmedel som också ökat. Hon tar också upp pågående 
förbättringsarbete och avvikelserapportering samt beviljade beslut utanför sortiment 
och regelverk. 

Hon går över till medarbetarperspektivet och tar bland annat upp sjukfrånvaron som 
totalt minskat något. 

Resultat för delåret är +947 000 kronor. Eftersom osäkerheten ökat gällande 
volymer, kostnader och intäkter prognostiseras ett helårsresultat på 0 kronor. 

Förslag till Hjälpmedelsnämndens beslut 
1. Delårsrapport 1 för Hjälpmedelscentrum godkänns och överlämnas till 

huvudmännen. 

§ 21 Resultat liv och hälsa vuxen - information 

Anu Molarius kommer att redogöra på nämnden för resultaten inom liv och hälsa 
vuxen utifrån personer med funktionsnedsättning. 

§ 22 Distansutbildning om inkontinens för förskrivare 

En distansutbildning för förskrivare avseende inkontinens kommer att köpas in. 
Ärendet behandlas i hjälpmedelsnämnden i höst. 

Förslag till Hjälpmedelsnämndens beslut 
1. Informationen noteras. 

§ 23 Inkommet anonymt brev om förskrivning av hjälpmedel 

Ett anonymt brev har inkommit till Region Västmanland med påstående om att 
förskrivning av hjälpmedel har skett till två utpekade personer. En undersökning har 
gjorts som visar att förskrivningen skett enligt gällande regler. Ärendet föreslås 
överlämnas för kännedom till regionstyrelsen. 

Förslag till Hjälpmedelsnämndens beslut 
1. Informationen noteras. Ärendet överlämnas för kännedom till regionstyrelsen. 
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§ 24 Workshop Framtidens utmaningar 2019-2020 

Efter inledning av AnneChristine Ahl kommer nämnden att diskutera utmaningar 
under 2019-2020 utifrån regionens vision Livskraft för framtiden. 

§ 25 Övriga frågor 

a) Funktionsrätt Västmanland, FRV, anser att det finns brister i samverkan mellan 
regionen och handikapporganisationerna och frågetecken angående vilka som 
bjuds in till samverkan. Frågan diskuteras vidare vid kommande sammanträde 
med hjälpmedelsnämndens arbetsutskott. 

 

 
Vid protokollet 
 

Christina Ersson, mötessekreterare 
 

Justerat 2018-05- 
 

Kenneth Östberg Annica Lindholm 
Ordförande Justerare 
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