KALLELSE
Datum

2020-12-07

Sammanträdande organ
Tid
Plats

Kommunstyrelsen

Förslag till justerare:

Stellan Lund

Förslag till ersättare för justerare:

Niklas Magnusson

Förslag till tid och plats för justering:

Tisdagen den 15 december 2020, klockan 16.00
på kansliet

Nr
1

Måndagen den 14 december 2020, kl. 14.00
Samtliga ledamöter, ersättare och kallade deltar
via teams-länk i outlookbokningen. Sekretariatet
i Hellqvistsalen, kommunhuset

Informationsärenden
14.00–15.00 Revisorerna gällande grundläggande
granskning Karin Helin Lindkvist, KPMG
15.00-15.30 Avrapportering från Kung Karls skola –
kopplat till mål och revisionen som gjorts. Camilla
Eriksson, rektor
16.00- 16.15 Krisledningsplan, Lena Dahl Nielsen,
beredskapssamordnare

Dnr
KS 2020/432

Ärenden till kommunfullmäktige
Svar på medborgarförslag - Utöka lekparken vid Agnet
Svar på medborgarförslag – Hundlekgård på södra sidan av
Kungsör
Svar på medborgarförslag - Farthinder till Leksellvägen,
Valskog
Svar på motion - Porrfilter i skolan
Svar på motion – utvärdering av skolorganisationen
Kommunstyrelsens reglemente

Dnr
KS 2020/352
KS 2020/351

Dnr
KS 2019/202

9
10
11
12
13
14

Ärenden till kommunstyrelsen
Slutrapport motion – utmärkning av kommunens ändplatser
och kommunens yttersta gränser
Avvikelserapporter GC vägar Torsgatan och Skillingeudd
Granskning av stiftelser i Kungsörs kommun för 2019
Omdragning av Granhammarsleden
Försäljning industritomt Valskog
Delrapportering av åtgärdspaket till föreningslivet
Krisledningsplan för Kungsörs kommun

Nr
15
16

Anmälningsärenden
Meddelanden delegationsbeslut
Meddelanden

Dnr

Nr
2
3
4
5
6
7
Nr
8

Mikael Peterson
Ordförande

KS 2020/379

KS 2020/353
KS 2020/168
KS 2020/11
KS 2020/

KS 2020/68
KS 2020/248
KS 2020/332
KS 2020/100
KS 2020/132
KS 2020/379

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2020-12-14

§
Information
Följande informationer lämnas vid sammanträdet:

a) Revisorerna gällande grundläggande granskning Karin Helin
Lindkvist, KPMG
b) Avrapportering från Kung Karls skola – kopplat till mål och
revisionen som gjorts. Camilla Eriksson, rektor
c) Krisledningsplan, information inför beslut i ärende 14 Lena Dahl
Nielsen, beredskapssamordnare
d) Ekonomi
Claes-Urban Boström, Kommundirektör
Förslag till beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt,

2020-09-22

Information om grundläggande granskning 2020
Kommunallagen (KL 9 kap 9§) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all verksamhet
som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde. Grundläggande granskningen ska ge
underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet
i redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan.
Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma om styrelse och
nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning uppföljning och kontroll av
verksamheten.
Den grundläggande granskningen kommer att genomföras genom att enkäter skickas till varje
ordinarie ledamot. Det är viktigt att samtliga ledamöter besvarar enkäten för att revisorerna ska
få ett underlag för sin granskning vid bedömning av nämndens ansvarstagande.
Enkäten skickas ut till ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna. De ledamöter
som sitter på flera uppdrag ska besvara en enkät per uppdrag.
Med anledning av grundläggande granskning 2020 vill kommunens förtroendevalda revisorer
träffa Kommunstyrelsen i samband med nämndens ordinarie sammanträde den 14 december.
Vi vill att ni meddelar Karin Helin Lindkvist, KPMG, tid och plats för mötet.
Vid frågor går det bra att karin.helin-lindkvist@kpmg.se .

Håkan Sundström
Ordförande
genom Karin Helin Lindkvist, KPMG

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-12-14

§
Svar på medborgarförslag - Utöka lekparken
vid Agnet (KS 2020/352)
Jimmy Källberg föreslår i ett medborgaförslag att lekplatsen vid
kvarteret Agnet ska utökas. Lekplatsen ligger bredvid Betesgatan.
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Ärenden har varit hos Kungsörs KommunTeknik AB på remiss.
De föreslår att som ett första steg utföra en medborgardialog för att
få kunskap om barnens önskemål om utveckling av platsen.
Därefter tas en grov kostnadskalkyl fram för en utvecklad lekmiljö
i området som gynnar barns utveckling, mentalt och fysiskt. Medel
äskas därefter i budgetarbetet för investering under år 2022.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Jimmy Källberg
• KF protokollsutdrag 2020-10-12 §147
• KKTABs yttrande 2020-11-18

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att ge Kungsörs KommunTeknik AB
i uppdrag att utföra medborgardialog kring lekmiljön under 2021
samt äska medel i investeringsbudgeten för 2022. Med detta
anses medborgarförslaget besvarat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

SVAR PÅ REMISS

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-11-18

KKTAB 2020/141
KS 2020/352

Vår handläggare

Lisa Asu Ahlin

Projektledare/Mark- och gatuansvarig

Medborgarförslag – Lekpark Agnet
Jimmy Källberg föreslår i ett medborgarförslag att utöka lekplatsen borta vid
Agnet bredvid Betesgatan.
Kungsörs KommunTeknik AB föreslår att som ett första steg utföra en
medborgardialog för att få kunskap om barnens önskemål om utveckling av
platsen.
Därefter tas en grov kostnadskalkyl fram för en utvecklad lekmiljö i området som
gynnar barns utveckling, mentalt och fysiskt. Medel äskas därefter i
budgetarbetet för investering under år 2022.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att Kungsörs KommunTeknik AB utför medborgardialog kring lekmiljön under 2021 samt
äskar medel i investeringsbudgeten för 2022.

Lisa Asu Ahlin
Projektledare/Mark- och gatuansvarig

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
556455-0910

Momsregnr:
SE556455091001

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Jag vill lämna in ett förslag på att utöka lekparken borta vid Agnet. Lekparken bredvid
betesgatan. Vi har ett jätte utrymme där och det bor så många barn i detta område, men det finns
inget för dom att leka med eller att samlas runt. Nu har ju Valskog fått sin lekpark fixad. Samt
att lekparken borta vi Gersilla har fått helt nytt för ett tag sedan.
Så nu kan man tycka att vi kan få en utökad lekplats med flera nya klätterställningar,linbana
m.m t.ex.
Namn
Jimmy Källberg
Postadress
Betesgatan 18 , 73635 Kungsör
Telefonnummer
0762193243
E-postadress
kelle_87@hotmail.com
Samtycke
2020-09-28 12.58
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen lagrar och behandlar de
uppgifter jag lämnar. Jag är också medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling
som alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas med i kallelser och
sammanträdesprotokoll när förslaget behandlas.

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-10-12

§ 142
Medborgarförslag - Utöka lekparken vid
Agnet (KS 2020/352)
Jimmy Källberg föreslår i ett medborgaförslag att lekplatsen vid
kvarteret Agnet ska utökas. Lekplatsen ligger bredvid Betesgatan.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Jimmy Källberg

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

6

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-12-14

§
Medborgarförslag – Hundlekgård på södra
sidan i Kungsör (KS 2020/351)
Tessa Hietala föreslår i ett medborgaförslag att en hundlekgård
ordnas på södra sidan i Kungsör, likadan som den på norra delen.
Förslagsställare föreslår något område innanför Kungsringen.
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Ärendet har varit hos Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB) på
remiss. De har tagit fram ett förslag till lokalisering och en
kostnadsberäkning. Kostnaderna för uppförandet av en
hundlekgård beräknas uppgå till 160 000 kr.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Tessa Hietala
• KF protokoll 2020-10-12 § 141
• KKTAB:s yttrande 2020-11-17

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att behandla ärendet, med en
eventuell hundlekgård i anslutning till Centralvallen, i
budgetberedningen inför 2022 års budget. Med detta anses
medborgarförslaget besvarat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-10-12

§ 141
Medborgarförslag – Hundlekgård på södra
sidan i Kungsör (KS 2020/351)
Tessa Hietala föreslår i ett medborgaförslag att en hundlekgård
ordnas på södra sidan i Kungsör, likadan som den på norra delen.
Förslagsställare föreslår något område innanför Kungsringen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Tessa Hietala

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

5

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Hundlekgård
Det finns önskemål om hundlekgård på södra sidan av stan, likadan som på norra delen av
Kungsör. T ex nånstans på området innanför Kungsringen.
Som det är idag så vi hundägare som bor på södra delen av stan, tar bilen till lekgård på norra
sidan. Inte optimalt med tanke på miljön.
Namn
Tessa Hietala
Postadress
Kvarngatan 7 B
73634 Kungsör
Telefonnummer
0705521625
E-postadress
tessa_hietala@hotmail.com
Samtycke
2020-09-27 09.39
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen lagrar och behandlar de
uppgifter jag lämnar. Jag är också medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling
som alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas med i kallelser och
sammanträdesprotokoll när förslaget behandlas.

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-12-14

§
Medborgarförslag – Farthinder till Leksellvägen i Valskog (KS 2020/353)
Sarah Kvitle-Rönnberg föreslår i ett medborgaförslag att farthinder
sätts upp på Leksellvägen i Valskog som ett hjälpmedel för att
sänka hastigheten.
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Ärendet har varit hos Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB) på
remiss. De berättar att de har fått ett flertal anmälningar om att det
körs för fort i Valskog. De har nu har mätt hastigheten på
Bergsgatan i Valskog som har högre belastning än Leksellvägen.
KKTAB konstaterar att det inte finns ett behov av åtgärder.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Sarah Kvitle-Rönnberg
• KF protokoll 2020-10-12 § 143
• KKTAB:s yttrande 2020-12-03

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

Sida 1 (1)
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-12-03
Adressat
Vår handläggare

KKTAB 2020/140
KS 2020/353

Kungsörs kommun
Kommunstyrelsen

Ronnie Björkrot
Driftschef
070 8610086

Yttrande, svar på medborgarförslag – farthinder till
Leksellvägen, Valskog (KS2020/353)
Ärendet
Sarah Kvitle-Rönnberg föreslår i ett medborgarförslag att Leksellvägen förses
med farthinder för att sänka hastigheten på trafiken.
Yttrande
KKTAB har fått ett flertal anmälningar om att det körs för fort i Valskog och
KKTAB har därför genomfört en trafik och hastighetsmätning under senhösten.
Resultatet av mätningen visar att det inte finns behov av några åtgärder, då
varken hastigheterna eller trafikmängden indikerar detta. Mätningen
genomfördes på Bergsgatan, som har mer genomfartstrafik än Leksellvägen.
Mätningen redovisas i bilaga 1.
Förslag till beslut
KS föreslås avslå medborgarförslaget, då genomförd mätning inte visar på behov
av åtgärder.
Kungsörs KommunTeknik AB
______________________
Ronnie Björkrot
Driftschef KKTAB

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
556455-0910

Momsregnr:
SE556455091001

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Medborgarförslag
Vi önskar att få farthinder till Leksellvägen i Valskog som hjälpmedel för att sänka
hastigheten, då vi upplever att hastigheten inte följs.
Även om gatan inte är en lekplats så kan olyckor lätt ske, och med hjälp av farthinder skulle
risken minska.
Namn
Sarah Kvitle-Rönnberg
Postadress
Leksellvägen 11
731 60 Valskog
Telefonnummer
0707133823
E-postadress
skvitle@gmail.com
Samtycke
2020-09-28 09.28
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen lagrar och behandlar de
uppgifter jag lämnar. Jag är också medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling
som alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas med i kallelser och
sammanträdesprotokoll när förslaget behandlas.

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-10-12

§ 143
Medborgarförslag – Farthinder till Leksellvägen i Valskog (KS 2020/353)
Sarah Kvitle-Rönnberg föreslår i ett medborgaförslag att farthinder
sätts upp på Leksellvägen i Valskog som ett hjälpmedel för att
sänka hastigheten.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Sarah Kvitle-Rönnberg

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

7

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-12-14

§
Motion – Porrfilter i skolan (KS 2020/168)
Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie Andersson och
Lina Johansson alla (C) föreslår i en motion att
-

Kungsörs kommun utreder möjliga filter mot pornografi på
kommunens datorer och surfplattor

-

samtliga skolor och förskolor inför ett filter som blockerar
pornografi på skolans datorer och surfplattor

Kommunfullmäktige överlämnade motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Ärendet skickades till
förvaltningschef inom barn- och utbildningsförvaltningen och till
IT-chef på Västra Mälardalens KommunalFörbund (VMKF)på
remiss. Samtliga har nu yttrat sig.
När det gäller kommunens datorer och iPads så finns möjlighet
att sätta innehållsfiltrering på klientnivå (dator/platta) som enligt
VMKF:s uppfattning ger ett tillräckligt skydd. VMKF:s
rekommendation är således att man inför denna typ av filtrering.
Detta räcker inte för att täcka behovet i skolan som har ca 300
Chromebooks och som inte administreras av VMKFs ITavdelning utan av Barn- och utbildningsförvaltningen i
Kungsörs kommun. Det finns nu förslag på en möjlig teknisk
lösning som köps av en extern leverantör. Årskostnaden
beräknas bli cirka 35000 kr per år.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie
Andersson och Lina Johansson
• KF protokoll 2020-06-08 § 49/102
• VMKF:s yttrande 2020-07-22
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-05
• Barn- och utbildningschefens yttrande 2020-10-20

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att införa innehållsfiltrering enligt VMKF:s förslag gällande samtliga
kommunens datorer och iPads.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-12-14

Kommunfullmäktige beslutar vidare att barn- och
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att installera
filter som kan blockera valda delar av tillgången till
internet på samtliga Chromebooks inom
förvaltningen. Kostnaden för åtgärden hanteras i
samband med budgeten för kommande år.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-08-05

Sida 1 (1)

KS 2020/

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Claes-Urban Boström, kommundirektör

Yttrande gällande porrfilter i kommunens datorer.

Centerpartiet genom Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie Andersson
och Lina Johansson har i en motion från maj 2020 begärt att möjliga porrfilter
utreds på kommunens datorer och surfplattor.
Att samtliga skolor och förskolor inför ett filter som blockerar pornografi på
skolans datorer och surfplattor.
Västra Mälardalens Kommunal Förbund (VMKF) är den organisation hos oss som hanterar
IT-frågor och har lämnat ett svar utifrån deras profession. När det gäller kommunens datorer
och iPads så finns möjlighet att sätta innehållsfiltrering på klientnivå (dator/platta) som enligt
VMKF:s uppfattning ger ett tillräckligt skydd. VMKF:s rekommendation är således att man
inför denna typ av filtrering.
Tyvärr så räcker inte detta för att täcka behovet i skolan som har ca 300 Chromebooks och
som inte administreras av VMKFs IT-avdelning utan av Barn- och utbildningsförvaltningen i
Kungsörs kommun.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införa innehållsfiltrering
enligt VMKF:s förslag i sitt yttrande gällande samtliga kommunens datorer och
iPads. Vad gäller skolans Chromebooks föreslås att Barn- och
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att installera filter som kan blockera valda
delar av tillgången till internet på samtliga Chromebooks inom förvaltningen.
Kostnaden för åtgärden hanteras i samband med budgeten för kommande år.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör
Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Sida 1 (1)
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020 10 20

Adressat

Vår handläggare

Fredrik Bergh

Svar på Remiss KS 2020/168 Motion-Porrfilter i
skolan Kungsörs kommun
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 8 juni, § 49, ställdes en motion
(bilagd) där centerpartiet förslår att
• Kungsörs kommun utreder möjliga filter mot pornografi på
kommunens datorer och surfplattor
• samtliga skolor och förskolor inför ett filter som blockerar
pornografi på skolans datorer och surfplattor
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning.
Som ett led i beredningen önskades VMKF:s yttrande senast den 1 augusti.
Svaret har inkommit (bilagt) och kommundirektören önskar utifrån detta svar ett
yttrande även från barn- och utbildningsförvaltningen innan kommunstyrelsen
kan ta ställning till ett förslag till beslut.
Yttrande:
Olika tekniska lösningar för att kunna installera porrfilter för samtliga IThjälpmedel inom skolorna har diskuterats med IT-enheten vid Västra Mälardalens
kommunalförbund. För PC och iPads kommer det att gå att lösa med hjälp av ITenheten, dock inte för Chromebooks. Det finns nu förslag på en möjlig teknisk
lösning som köps av en extern leverantör. Årskostnaden beräknas bli cirka 35000
kr per år.
Förslag till beslut:
Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att installera filter som kan
blockera valda delar av tillgången till internet på samtliga Chromebooks inom
förvaltningen. Kostnaden för åtgärden hanteras i samband med budgeten för
kommande år.

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

1 (2)

YTTRANDE
Datum

2020-07-22

Vår beteckning

VMKF 2020/98

IT-avdelningen
IT-chef Ivan Jaska
0221-67 00 30, 070-555 45 47
Ivan.Jaska@vmkfb.se

Svar på Remiss KS 2020/168 Motion-Porrfilter i skolan
Kungsörs kommun
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 8 juni, § 49, ställdes en
motion (bilagd) där centerpartiet förslår att
•

Kungsörs kommun utreder möjliga filter mot pornografi på kommunens datorer och surfplattor

•

samtliga skolor och förskolor inför ett filter som blockerar pornografi på skolans datorer och surfplattor

Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Som ett led i beredningen önskas VMKF:s yttrande senast den 1
augusti. Svaret ska innehålla ett förslag till beslut utifrån frågeställningarna.
Yttrande:
I Västra Mälardalens kommunalförbunds levererade IT-tjänst ingår idag inte så
kallad ”Content filtering” (Innehållsfiltrering). Dessa tjänster tillhandahålls av
externa leverantörer och licenseras per enhet. Det finns möjlighet att sätta
innehållsfiltrering på klientnivå (dator/platta) som enligt vår uppfattning ger ett
tillräckligt skydd. Vår rekommendation är således att man inför denna typ av
filtrering.
Funktion kan erbjudas för PC och iPad vilket täcker en del av Kungsörs kommuns
enheter och är kostnadsfri. Det finns i Kungsörs kommuns skolor en installation
på c:a 300 Chromebooks som inte hanteras av förbundet utan här hänvisar vi till
Skolförvaltningen och ”IT-ansvarig” för denna installation.

VMKF100, v4.0, 2010-04-08

Beslutssats:

Postadress

731 85 Köping

Besöksadress

Telefon

0221-67 00 00

Fax

Internet

Bankgiro

www.vmkfb.se
5740-6407
forbundet@vmkfb.se

Org.nr

222000-1578
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YTTRANDE
Datum

2020-07-22

Vår beteckning

VMKF 2020/98

Ge Västra Mälardalens kommunalförbund i uppdrag att installera klientfilter på
samtliga PC och iPads inom skolan.

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-06-08

§ 49
Motion – Porrfilter i skolan (KS 2020/168)
Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie Andersson och Lina
Johansson alla (C) föreslår i en motion att
-

Kungsörs kommun utreder möjliga filter mot pornografi på
kommunens datorer och surfplattor

-

samtliga skolor och förskolor inför ett filter som blockerar pornografi på skolans datorer och surfplattor

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie
Andersson och Lina Johansson

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-12-14

§
Svar på motion – utvärdering av
skolorganisationen i Kungsör (KS 2020/11)
Centerpartiet genom Madelene Fager, Petter Westlund, Lina
Johansson och AnneMarie Andersson föreslår i en motion
•

Att en utvärdering av Kungsörs skolorganisation
genomförs 2020 av extern aktör, gärna i samarbete med
Mälardalens högskola. I utvärderingen ska elever, lärare,
skolledning och skolpolitiker få komma till tal.

•

Att en utvärderingsrapport redovisas till
kommunfullmäktige med förslag till förbättringsområden.

Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen
för beredning. Ärendet skickades till barn- och utbildningsnämnden på remiss. I sitt yttrande föreslås ett avslag på motionen
med hänvisning till de revisionsgranskningar som genomförts
under 2017 och 2019. De anser att en utvärdering kan vara aktuell
igen om ett par år.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår även de att inte starta
ytterligare en utredning med hänvisning till att det nu pågår en
organisationsöversyn av skolorganisationen. Kungsörs kommun
har tillsatt en extern aktör som tillsammans med skolans personal
ska se över vilka möjligheter det finns till effektiviseringar,
rationaliseringar och besparingar. Förslag på åtgärder för att
anpassa verksamheten utifrån den ekonomiska verkligheten
kommer att presenteras under första kvartalet 2021.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från centerpartiet genom Madelene Fager, Petter
Westlund, Lina Johansson och AnneMarie Andersson.
• KF protokollsutdrag 2020-01-13 § 19
• Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 2020-02-26 § 19
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-18

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses
besvarad i och med pågående utredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-11-18

Sida 1 (2)

KS 2020/

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Claes-Urban Boström,
Kommundirektör

Svar på motion gällande utvärdering av
skolorganisationen
Centerpartiet har i motion föreslagit att en utvärdering ska ske gällande
skolorganisationen i Kungsör.
Motionärerna hänvisar till de försämrade skolresultaten och vill få till en
utvärdering som bidrar till ett lärande och initiera förbättringsområden.
Man vill också att utvärderingen ska göras av en extern aktör och i utvärderingen
ska elever, lärare, skolledning och skolpolitiker få komma till tals. Man vill också
att en utvärderingsrapport redovisas till kommunfullmäktige med förslag till
förbättringsområden.
För 2021 – 2023 är Kungsörs kommun liksom övriga kommunsverige i ett
mycket svårt ekonomiskt läge vad vi kan se idag.
Kungsörs kommun har tillsatt en extern aktör som tillsammans med skolans
personal ska se över vilka möjligheter det finns till effektiviseringar,
rationaliseringar och besparingar. Förslag på åtgärder för att anpassa
verksamheten utifrån den ekonomiska verkligheten kommer att presenteras under
första kvartalet 2021.
Skolledningen och personalen inom skolan arbetar intensivt även med att
förbättra resultaten i skolan trots de mycket tuffa utmaningar vi nu står inför.
Med tanke på den pågående utredningen föreslår vi därför att inte starta
ytterligare en utredning gällande skolorganisationen.

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Sida 2 (2)
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-11-18

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad i
och med pågående utredning.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

Barn- och utbildningsnämnden

2020-02-26

7

§ 19
Yttrande över motion – Utvärdering av
Kungsörs skolorganisation (BUN 2020/17)
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 januari 2020, §19,
ställdes en motion där Centerpartiet föreslår en utvärdering av
Kungsörs skolorganisation.
Som ett led i beredningen önskas barn- och utbildningsförvaltningens yttrande.
Det har genomförts granskningar av barn- och utbildningsförvaltningen samt barn- och utbildningsnämndens verksamhet och
funktioner under 2017 och 2019. Dessa granskningar har genomförts av KPMG på uppdrag av Kungsörs kommuns revisorer.
Förvaltningen föreslår att motionen ska avslås.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-0217
• Yttrande över motion – Utvärdering av skolorganisationen i
Kungsör
• Motion C – Utvärdering av skolorganisationen

BUN överläggning

Under nämndens överläggning noteras att om en eventuell utvärdering ska göras måste en viss tid passera med den nya organisationen.

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige avslår motionen i nuläget med motivationen
att det nyligen gjorts utvärderingar av extern aktör och att förslag
och åtgärder i samband med dessa utvärderingar bör beaktas. En
utvärdering kan aktualiseras om ett par år.

Reservation

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Mot beslutet reserverar sig Ewa Granudd (M) och Margareta
Barkselius (C) skriftligt.

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen (inkl. tjänsteskrivelse), akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-01-13

§ 19
Motion – utvärdering av skolorganisationen i
Kungsör (KS 2020/11)
Centerpartiet genom Madelene Fager, Petter Westlund, Lina
Johansson och AnneMarie Andersson föreslår i en motion
•

Att en utvärdering av Kungsörs skolorganisation
genomförs 2020 av extern aktör, gärna i samarbete med
Mälardalens högskola. I utvärderingen ska elever, lärare,
skolledning och skolpolitiker få komma till tal.

•

Att en utvärderingsrapport redovisas till
kommunfullmäktige med förslag till förbättringsområden.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från centerpartiet genom Madelene Fager, Petter
Westlund, Lina Johansson och AnneMarie Andersson.

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-12-14

§
Revidering av kommunstyrelsens reglemente (KS 2020/XX)
Kommunfullmäktige antog det senaste reglementet för
kommunstyrelsen 2019-02-14 § 10.
Två saker föranleder nu ändring av kommunstyrelsens
reglemente:
•
•

Kommunstyrelsens övertagande av produktion av kost- och
lokalvård under §28.
Inrättande av kommitté för ortsutveckling vilken ersätter
tidigare styrgrupp för centrumprojektet enligt tidigare beslut
i kommunfullmäktige 2020-11-30 § 201, gäller §§39-40 i
det nya reglementet. Med anledning av detta klargörs även
ansvarsområdet för plankommittén, §37.

Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett utkast på nytt
reglemente utifrån ändringarna, där dessa är gulmarkerade.
Ändringar ej listade ovan gäller enbart paragrafnummer.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Utkast till kommunstyrelsens reglemente 2020-11-27

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige reviderar kommunstyrelsens reglemente i
enlighet med förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad
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Nr A.4

Reglemente för kommunstyrelsen
Antaget av kommunfullmäktige 2003-05-26, § 79
Ändring av kommunfullmäktige 2007-02-26, § 85
Reviderat av kommunfullmäktige 2010-02-22, § 20
Reviderat av kommunfullmäktige 2010-11-22, § 24 (fysisk planering)
Reviderat av kommunfullmäktige 2011-02-28, § 81 (korrigering efter organisationsförändring m.m.)
Reviderat av kommunfullmäktige 2012-04-10, § 35 (kultur- och fritidsfrågor och
vissa tekniska frågor införlivas i kommunstyrelsens ansvar)
Reviderat av kommunfullmäktige 2013-04-08, § 45 (koncernansvar)
Reviderat av kommunfullmäktige 2013-06-10, § 68 (strategiska gruppen)
Reviderat av kommunfullmäktige 2014-10-13, § 83 (avskaffande av den strategiska gruppen och utökat ansvar vid presidieberedning)
Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-11, § 64 (bl.a. tydliggörande av
lednings- och styrningsfunktion och uppföljningsfunktionen)
Reviderat av kommunfullmäktige 2016-12-12, § 216 (lägenhetsregister)
Reviderat av kommunfullmäktige 2019-02-11, § 39, 40, 46, 47 (parlamentarisk
kommitté, rollbeskrivningar)
Reviderat av kommunfullmäktige 2021-xx-xx, § 28, 37, 39, 40 (ansvar för kostoch lokalvård, parlamentarisk kommitté för ortsutveckling)
För kommunstyrelsen gäller Allmänt reglemente för kommunstyrelse och nämnder samt Arbetsordning för styrelse och nämnder, båda antagna av kommunfullmäktige, samt följande bestämmelser:
Kommunstyrelsens övergripande uppgifter
Allmänt
§1
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för
hela den kommunala koncernens (kommunen och de kommunala företagens) utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha
uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet
(ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som
bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning
och leda det arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen/landstinget (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och
ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de
fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
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Styrelsen ansvarar för uppgifter som finns angivna i detta reglemente och för sådana
uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Styrelsen ansvar
också för de uppgifter som framgår av kommunallagen (1991:900) och annan
lagstiftning.

§2
Kommunstyrelsen ska sträva efter att öka tillgängligheten till och förståelsen för
den kommunala verksamheten. Utifrån de ekonomiska förutsättningarna ska
styrelsen fortlöpande anpassa servicen efter invånarnas behov.
Lednings- och styrningsfunktion
§3
Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning
mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och
ändamålsenlig organisation upprätthålls.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.
Övergripande uppgifter
§4
Styrelsen ska
•

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

•

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

•

se till att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt

•

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

•

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

•

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

•

leda och samordna arbetet med kvalitetssäkring, säkerhets- och säkerhetsskyddsfrågor.

•

ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,

•

ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem och förtroendemannaregister,
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•

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

•

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

•

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

•

ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,

•

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

•

verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som
fullmäktige ska handlägga ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss
av sådana ärenden.

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

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

Ekonomisk hushållning
§6
Kommunstyrelsen ska utifrån ett helhetsperspektiv ansvara för att de kommunala
resurserna används på ett effektivt sätt och att verksamheten anpassas till rådande
ekonomiska förutsättningar.
§7
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår
också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid
samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.
§8
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att
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handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden
teckna borgen för kommunala associationer
bevaka att försäkringsskyddet är tillgodosett samt
verka för samordning i upphandling och bevaka att riktlinjer för upphandling
och inköp följs.

§9
Kommunstyrelsen ska
• upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen
• se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen om kommunal
redovisning
• förvalta medel som avsatt till pensionsförpliktelser i enlighet med fullmäktiges
särskilda föreskrifter
Personalpolitik
§ 10
Kommunstyrelsen ska, som personalorgan, ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare ansvara för kommunens samlade personal- och lönepolitik. I denna uppgift ingår bl.a.
•
•
•
•
•
•
•
•

anställningsärenden (kommunstyrelsens förvaltning och förvaltningschefer)
kollektivavtal, centrala överenskommelser och tvister (hela kommunala
organisationen)
förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom
vad gäller 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom
andra nämnders verksamhetsområden
löne- och anställningsvillkor (hela kommunala organisationen)
personaladministrativa frågor (hela kommunala organisationen)
beslut om stridsåtgärd
lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130)
verka för mångfald, jämställdhet och integration.

§ 11
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för personalen vid kommunstyrelsens
förvaltning och för förvaltningscheferna.
Fysisk planering och en långsiktigt hållbar utveckling
§ 12
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för och ska samordna kommunens arbete med den översiktliga planeringen, enligt plan- och bygglagens 3 kapitel (översiktsplan) och 7 kapitel (regionplanering), och en långsiktigt hållbar
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utveckling. I detta ingår att svara för mark- och bostadsförsörjning i kommunen
och därvid bl.a. följande frågor
•
•
•
•
•
•

planering och användning av mark och vatten
upprätthållande av en tillfredsställande markberedskap
främja bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet
svara för energiplaneringen och främja energihushållningen
verka för en tillfredsställande infrastruktur
verka för att kommunens hela verksamhet präglas av ett ekologiskt synsätt.

Kommunstyrelsen ska också fullgöra kommunens uppgifter enligt plan- och
bygglagens 4-6 kapitel, kring detaljplanearbete och områdesbestämmelser.
Informationsverksamhet
§ 13
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens centrala informations- och marknadsföringsverksamhet inklusive extern och inter webbplats och andra digitala kanaler.
Kommunstyrelsen ska verka för att kommuninvånarna, andra myndigheter, media
och övriga intresserade får en god och riktig information om kommunens verksamhet och politiska beslut.
För att möjliggöra detta ska kommunstyrelsen verka för att effektiva övergripande
kommunikations- och informationstekniska lösningar utvecklas med syfte att öka
tillgängligheten.
Det ingår i styrelsens ansvarsområde att verka för att turister och dagbesökare får
information om aktiviteter och sevärdheter inom kommunen och dess närområde.
Näringslivspolitik
§ 14
Kommunstyrelsen ska
• ta initiativ och främja samverkan mellan kommunen, företag, föreningar och
myndigheter med syfte att bidra till tillväxt och utveckling av näringslivet i
kommunen
• fortlöpande följa de frågor som kan vara av betydelse för kommunens
sysselsättnings- och arbetsmarknadsutveckling samt ta initiativ i dessa frågor
• underlätta för befintliga företag inom kommunen att expandera och utveckla,
stimulera nyetableringar och nyföretagande
• främja samverkan mellan kommunen och övriga myndigheter och företag i
frågor av arbetsmarknadspolitisk art och
• främja och besluta om lokaler för näringslivsverksamhet.
Kultur- och fritidspolitik
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§ 15
Kommunstyrelsen har det samlade ansvaret för kommunens kultur- och fritidsverksamhet. Styrelsen ansvarar för
• allmänkulturell verksamhet och den kommunala kulturverksamheten,
• biblioteksverksamheten
• kontakter med och stöd till de ideella föreningarna
Arbetet med att effektivisera administrationen
§ 16
Kommunstyrelsen ska leda utvecklingen av och utbilda i administrativa system
såsom ekonomisystem, personaladministrativt system, dokument- och ärendehantering samt informationssystem.
§ 17
Kommunstyrelsen ska leda och samordna arbetet med att reformera regler/riktlinjer.
§ 18
Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se
till att den hålls tillgänglig i lagstadgad form.
Företag, stiftelser och kommunalförbund
§ 19
Styrelsen ska

•

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

•

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

•

ansvara för att regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/stiftelseledningarna,

•

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

•

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

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

•

lämna direktiv eller riktlinjer till kommunens företrädare inför bolags- och
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden.

•

Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådant
kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Uppföljningsfunktion
§ 20
I kommunstyrelsens uppföljningsfunktion ingår att
•
•
•
•
•

övervaka att de kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten samt
ekonomi som fullmäktige fastställt följs upp i nämnderna
övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt
två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter
utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret
inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata
utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktiges fastställda program och direktiv
två gånger varje år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner och medborgarförslag som kommit in till fullmäktige och som inte besvarats i fullmäktige.

Kommunstyrelsens uppgifter enligt speciallagstiftningen
§ 21
Kommunstyrelsen ansvarar för ledningen av den del av det civila försvaret som
kommunen ska bedriva under höjd beredskap (Lagen om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap).
§ 22
Kommunstyrelsen är kommunens väghållningsmyndighet enligt väglagen.
§ 23
Kommunstyrelsen svarar för
• de trafikuppgifter som ska fullgöras av den nämnd som avses i lagen om
nämnder för vissa trafikfrågor (trafiknämnd)
• kommunens parkeringsövervakning enligt lagen om kommunal parkeringsövervakning m.m.
• frågor om gaturenhållning enligt lagen om gaturenhållning och skyltning
• frågor som anges i lagen om flyttning av fordon i vissa fall och förordning om
flyttning av fordon i vissa fall
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upplåtelse av salutorg och övriga allmänna platser, inklusive torghandel enligt
lagen om tillfällig försäljning
kommunens uppgifter enligt anläggningslagen
ärenden enligt 10-11 §§ lagen om lägenhetsregister

§ 24
Kommunstyrelsen är huvudman för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar och fullgör de uppgifter som anges i lagen om allmänna vattentjänster.”
§ 25
Kommunstyrelsen
• ansvarar för folkbiblioteksverksamheten enligt bibliotekslagen och
• är kommunal tillstånds- och registreringsmyndighet enligt lotterilagen.
§ 26
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.
§ 27
Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla.
Övriga uppgifter
§ 28
Kommunstyrelsen har hand om
• utvecklingen av den kommunala demokratin och brukarinflytandet
• vänorts-, EU- och övriga internationella frågor
• frågor som rör kommunens immaterialrättsliga rättigheter
• det kommunala folkhälsostrategiska arbetet
• det kommunala miljöstrategiska arbetet
• den centrala statistikfunktionen
• konsumentupplysning
• svara för IT-strategier
• kommunens uppgifter inom låne- och bidragsgivningen till bostadsförsörjningen
• posthantering, vaktmästeri och tryckeriverksamhet
• de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt
annan nämnd
• kost- och lokalvårdsverksamhet (serviceenheten)
§ 29
Kommunstyrelsen ska vidare
• bevaka att barn-, jämställdhets-, mångfalds-, tillgänglighets-, miljö- och
folkhälsoperspektiv beaktas i verksamheten
8 (13)

Kungsörs kommuns författningssamling
•
•
•
•
•
•

Nr A.4

bevaka kommunens intressen rörande fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning och byggnadsväsende, gemensamhetsanläggningar och
enskilda vägar
fastställa målprogram för den egna verksamheten för varje mandatperiod och
fortlöpande utvärdera måluppfyllelsen samt
verka för att stärka den lokala kulturella identiteten och utveckla kultur- och
fritidsverksamheten i kommunen
verka för bevarande av, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde
vara rådgivande i frågor som rör konstnärlig utsmyckning i kommunen
förvalta kommunens konstsamling

Delegering från fullmäktige
§ 30
Kommunstyrelsen har befogenhet att
• ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt
med särskilt beaktande av de föreskrifter om säkerheten som fullmäktige
angivit
•

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

•

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

•

besluta om fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av planoch bygglagen (PBL) av fastighet eller fastighetsdel

•

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

•

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

•

föra kommunens talan i folkbokföringsärenden

•

avge kommunens yttranden enligt lagen om allmän kameraövervakning

•

avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av
principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får
avge sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet
behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige.
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Organisation
Kommunstyrelsens presidieberedning
§ 31
Kommunstyrelsens presidieberedning bereder de ärenden till kommunstyrelsen
som inte bereds av personalutskottet, boksluts- och budgetberedningen eller plankommittén.
Beredningen utgör också en tankesmedja för strategiska frågor och består av fem
personer ur kommunstyrelsen – kommunstyrelsens presidium och två till.
Beredningen avgör vilka frågor, och på vilket sätt ärenden lyfts för eventuell information, beredning och beslut. Vid möte förs en uppdragslista och rapporteras
till kommunstyrelsen kontinuerligt.
Personalutskott
§ 32
Kommunstyrelsen ska ha ett personalutskott med fem ledamöter och fem ersättare. Utskottet väljs av kommunstyrelsen. Person som är anställd av kommunen får
inte väljas till utskottet.
Personalutskottet bereder personalärenden till kommunstyrelsen.
§ 33
Kommunstyrelsen är genom sitt personalutskott kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika kommunens löne- och pensionsmyndighet och ska ha han de frågor
som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.
§ 34
Personalutskottet ska vidare verka och svara för utveckling av kommunens personalpolitik och samordning av personaladministrationen samt ge råd och biträde i
personalpolitiska frågor.
Förhandlingsdelegation
§ 35
Kommunstyrelsen ska ha en förhandlingsdelegation bestående av tre personer.
Delegationen väljs av kommunstyrelsen och ska bestå av kommunstyrelsens presidium.
Förhandlingsdelegationen företräder kommunen vid förhandlingar angående löneöversyn och i lönetvister.
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Plankommitté
§ 36
Kommunstyrelsen ska ha en plankommitté med fem ledamöter och fem ersättare.
Kommittén väljs av kommunstyrelsen. Ordinarie ledamöter bör så långt möjligt
vara kommunstyrelsens presidium samt ordförande/vice ordförande och en ledamot från Kungsör i Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Ersättare bör så långt
möjligt vara ordföranden i socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och i
Kungsörs KommunTeknik AB samt två ledamöter från kommunstyrelsen.
§ 37
Plankommittén bereder
• översiktlig fysisk planering och framtidsfrågor av strategisk betydelse
gällande bygg- och markplanering
• detaljplanering.
§ 38
Kommittén får inom ramen för budgeterade medel upphandla konsulttjänster.
§ 39
Kommitté för ortsutveckling
Kommunstyrelsen ska ha en kommitté för ortsutveckling med en ledamot från
varje parti i kommunfullmäktige förutom det största partiet som har två ledamöter.
Kommittén väljs av kommunstyrelsen. Ledamöter bör så långt möjligt vara
kommunstyrelsens presidium samt ordförande/vice ordförande. Kommittén har
inga ersättare.
§ 40
Kommittén för ortsutveckling bereder frågor gällande
•
•
•
•
•

utveckling av befintliga områden inklusive centrum
kommunens infrastruktur och tillgänglighetsfrågor
trafikplanering och kollektivtrafik
utveckling av parkområden och offentliga ytor
tillgänglighetsplaner och områdesplaner.
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Parlamentarisk kommitté för frågor rörande kultur, fritid, miljö, jämställdhet
m.m.
§ 41
Kommunstyrelsen ska ha en kommitté för frågor rörande kultur, fritid, miljö,
jämställdhet m.m. Största parti i kommunfullmäktige har två ledamöter och två
ersättare. Övriga partier i kommunfullmäktige har en ledamot och en ersättare vardera.
Ersättare har endast närvarorätt vid ordinarie ledamots frånvaro.
Kommittén väljs av kommunfullmäktige.
Kommittén leds av kommunstyrelsens ordförande.
Kommittén sammanträder fyra gånger per år.
Boksluts- och budgetberedningar
§ 42
Kommunstyrelsen utser en boksluts- och en budgetberedning.
De partier som finns representerade i kommunfullmäktige och som därmed inte
får någon plats i beredningen får utse en person som adjungeras till beredningen.
Dessa har ingen förslags- eller rösträtt. Vid frånvaro för adjungerad har man inte
rätt att skicka någon ersättare.
§ 43
Beredningarna bereder ärenden av övergripande ekonomisk karaktär såsom t.ex.
kommunens bokslut och budget.
Lokalt brottsförebyggande råd
§ 44
Lokala brottsförebyggande rådet arbetar med långsiktigt brottsförebyggande arbete. Rådet består av fyra politiska ledamöter (en ur socialnämnden, en ur barnoch utbildningsnämnden och två ur kommunstyrelsen, lämpligen ordförandena i
nämnderna), polis, tjänstemän från förvaltningarna m.fl.
Kommunalråd
§ 45
Kommunstyrelsens ordförande ska vara kommunalråd och ägna hela sin arbetstid
åt uppdrag för kommunen.
Tillsätter kommunfullmäktige ytterligare kommunalråd och/eller oppositionsråd
ska de även vara ledamöter i strategigruppen.
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Förvaltningsorgan
§ 46
Kommunstyrelsens förvaltning handhas av kommunstyrelsens förvaltning. I frågor som rör fysisk planering samt mark- och exploateringsfrågor biträder också
Kungsörs KommunTeknik AB.
Kommunstyrelsens ordförandes uppgifter
§ 47
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att
•

närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndsorganisation

•

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

•

främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder

•

representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt
fall samt

•

underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av kommunstyrelsen. Vid förfall för ordföranden utförs uppgiften av vice ordföranden. I
den mån handlingar ska kontrasigneras görs detta av anställd som kommunstyrelsen utser.
representera kommunstyrelsen i landshövdingens krishanteringsråd,
samverkan för utveckling av Västmanlands län (SUV) samt integrationsråd

•

Kommunstyrelsens vice ordförandes uppgifter
§ 48
Det åligger kommunstyrelsens vice ordförande att representera kommunstyrelsen i
• kommunens tillgänglighetsråd
• kommunens brottsofferråd (BRÅ)
• kommunens plankommitté
• landshövdingens jämställdhetsråd och klimatråd

_____________________
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§8
Svar på motion – Utmärkning av ändplatser
och gränser (KS 2019/202)
Niklas Magnusson (M) föreslog i en motion att
•

Kungsörs kommun märker ut sin nordligaste, sydligaste,
västligaste och ostligaste plats med ett trevligt märke som lätt
kan uppmärksammas. Även att ett märke på Drottningtorget
anläggs som pekar ut platserna samt grannkommuner med
avståndsmarkering. Vi begränsar oss till platser på land.

•

Kungsörs kommun ser över och förbättrar kommunens
markeringar längs vägar vid gränserna till andra kommuner.

Kommunfullmäktige avslog motionen i den delen som handlade
om utmärkning av kommunens yttersta platser och gränspassager
och tillstyrkte motionen i den delen som avser skyltar på torget till
orter och besöksmål. Beställningen kompletterades med fyra
skyltar som anger avstånd till kommunens yttersta gränser i nord,
sydlig, västlig respektive östlig riktning. Kungsör Kommunteknik
AB erhöll 70 000 kronor för detta.
Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB) har nu lämnat slutrapport
på utfört arbete och fakturerat kommunen 72 570 kronor.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Niklas Magnusson (M) 2019-05-27
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-10 § 110
• Yttrande Kungsörs Kommunteknik AB 2019-11-05
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-16 § 193
• Kommunfullmäktiges protokoll 2020-01-13 § 8
• Slutrapport Kungsörs Kommunteknik AB 2020-11-18

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tackar för slutrapporten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, kommunstyrelsens ekonom, KKTAB, Niklas
Magnusson
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§
Avvikelserapport gällande beslutade
investeringar 2020 – 2022, gång- och cykelvägar
Torsgatan och Skillingeudd (KS 2020/68)
Kommunfullmäktige antog investeringsram för 2020 i
budgetarbetet 2019. Investering, efter upphandling inklusive
samtliga kostnader, överstiger avsatt summa måste ärendet tillbaka
till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för ny beredning.
Kungsörs Kommunteknik AB har lämnar avvikelserapport från
budgeten gällande två pågående investeringsprojekt. Båda anger
felaktiga nyckeltal och tidspress i projekteringen som orsaker.
Ytterligare medel söks nu i första hand externt från
trafiksäkerhetsverket för att minimera underskottet. Nyckeltalen
för beräkning är nu justerade inför framtida projektering.
Projektprocessen ses också över under 2021 för att undvika att
projektering och projekt lappar över varandra vilket minskar
möjligheten till kostnadskontroll.
•
•

Gång- och cykelväg Skillingeudd med 436 000 kr.
Gång- och cykelväg Torsgatan med 274 000 kr.

Projektet med Torsgatan avvikelser också i tid beroende på att
Mälarenergi nu använder del av gång- och cykelvägen att dra
ledning till Swerocks bergtäkt. Detta arbete och återställande av
vägen bekostas av Mälarenergi.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens förvaltning 2020-02-10
• Sammanställning av investeringar 2020-02-10
• KS protokollsutdrag 2020-02-24 § 22
• KF protokollsutdrag 2020-04-06 § 46
• Avvikelserapporter Kungsörs Kommunteknik AB 2020-11-19
avseende GC vägar Torsgatan och Skillingsudd

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tackar för avvikelserapporterna och uppmanar
Kungsörs Kommunteknik AB att återkomma om ytterligare medel
krävs från kommunen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Ekonomichef, Kungsörs KommunTeknik AB (inkl.
sammanställning), akten
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§
Svar på revisionsrapport– Granskning av
stiftelser i Kungsörs kommun (KS 2020/248)
Den revisor som utsetts att granska kommunens stiftelser har
sammanställt sina synpunkter från granskningen i en promemoria.
Av den framgår bl.a. rekommendationer att påskynda
handläggningen av permutationer av kommunens förvaltade
stiftelser samt att åtgärder vidtas sa att en rimlig avkastning kan
ske av stiftelsernas kapital.
Kommunstyrelsens förvaltning har skrivit ett förslag till svar som
instämmer med kritiken och konstaterar att ärendet gällande
permutation ligger för handläggning hos länsstyrelsen och att
avkastningen just nu ligger på en låg eller obefintlig nivå.
Både frågan kring att driva på länsstyrelsen och se över placering
föreslås drivas av tillträdande ekonomichef, då tjänsten för
närvarande är vakant.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Missiv och promemoria från granskning av stiftelse i Kungsörs
kommun år 2019
• KF protokoll 2020-09-14 § 113
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-28

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att nästa ekonomichef får i
uppdrag att kontakta Länsstyrelsen för att påskynda
hanteringen och att ta förnyad kontakt med banken om
förvaltningen av våra fonder. Med detta anses
revisionsrapporten besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, kommundirektör, kommunfullmäktige
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KS 2020/

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Claes-Urban Boström, kommundirektör

Yttrande på revision av Kungsör kommuns
stiftelser
Revisorerna har gjort den årliga granskningen av våra fonder och konstaterar helt
korrekt att vi under 2016 ansökte om en premutation av våra fonder. Detta för att,
precis som revisionen skriver, kunna slå ihop en del fonder som inte längre kunde
leva upp till syftet av gällande stadgar. Tanken var och är att sammanslagna
fonder med nya stadgar skulle möjliggöra utdelning till syften om är aktuella
idag.
Tyvärr så konstaterar revisionen också helt riktigt att ärendet som skickades till
Kammarkollegiet och som sedan övergick till Länsstyrelsen för handläggning
ligger kvar där. En osedvanligt lång handläggningstid kan tyckas.
Vad gäller avkastning på fonderna så är det en låg eller ingen avkastning just nu
och på ett ganska lågt insatt kapital.
Diskussioner har förts med vår bank om att de eventuellt ska kunna sköta
förvaltningen åt oss då det tar en del tid om vi ska vara aktiva förvaltare men för
då ganska låg avkastning.
Frågan får hanteras av vår nästa ekonomichef.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att vår nästa ekonomichef får i
uppdrag att kontakta Länsstyrelsen för att påskynda hanteringen och att ta
förnyad kontakt med banken om förvaltningen av våra fonder.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun
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Kommunstyrelsen
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§
Omdragning av Granhammarsleden (KS
2020/332)
Vid ombyggnationen av E20 gjordes en gång- och cykelled mellan
Skäftruna och Granhammar, för att få bort cykeltrafiken på
europavägen. Leden gjordes i ett samarbete mellan Trafikverket
och Kungsörs kommun. Tyvärr kom leden även att korsa en privat
tomt, vilket gör det otydligt för passerande att se var leden går.
Därför föreslås nu en omdragning av Granhammarsleden.
Kommunstyrelsens förvaltning har skrivit ett förslag på åtgärd
utifrån en kostnadsberäkning gjord av Kungsörs KommunTeknik
AB på en engångskostnad på 110 00 kronor och en årlig drift på
11 000 kronor/år. Då kommunen inte äger marken kan inte
kostnaden ses som en investering.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagd
karta 2020-11-23

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar om 110 000 kronor för den
föreslagna åtgärden vid Granhammarsleden och
11 000 kronor i årlig driftkostnad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, kommundirektör, ekonomiavdelningen, KKTAB

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-11-23

Sida 1 (1)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Ida-Maria Rydberg,
Näringslivschef Kungsörs kommun

Omdragning av Granhammarsleden
Bakgrund
Vid ombyggnationen av E20 gjordes en gång- och cykelled mellan Skäftruna och
Granhammar, för att få bort cykeltrafiken på europavägen. Leden gjordes i ett
samarbete mellan Trafikverket och Kungsörs kommun. Tyvärr kom leden även
att korsa en privat tomt, vilket gör det otydligt för passerande att se var leden går.
Det skapar dessutom irritation hos markägaren vars tomt leden passerar. Därför
föreslås nu en omdragning av Granhammarsleden.
Ärendebeskrivning
Ny dragning runt Hundberget (se bifogad kartbild)
Rött i kartan iordningsställs, här fyller vi ut med massor samt klipper och sätter
upp skyltar. Här finns även en bäck som vi drar spång över eller lägger rör. Blått
område behöver endast skyltar. Eftersom den aktuella marken inte ägs av
kommunen kan vi inte se det som en investering, och vi tecknar ett
nyttjanderättsavtal med de markägare som är berörda av omdragningen.
Kostnadsberäkning KKTAB:
Materialkostnad: 15 000 kronor, plus transport 5 000 kronor
Arbetskostnad: KKTAB beräknar 10 arbetsdagar med maskin dvs. 80 tim á 1 000
kronor är 80 000 kronor. Beräknad totalkostnad för arbetet: 110 000 kronor
Underhållskostnader: Omdragningen av leden innebär underhållskostnader
framgent. För dessa räknar KKTAB med 11 000 kronor per år.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta avsätta 110 000 kronor som ett engångsbelopp
och ytterligare 11 000 kronor i årlig driftkostnad.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Ida-Maria Rydberg
Näringslivschef

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Förslag ny dragning Granhammarsleden
Ny dragning tunn röd och blå linje, runt Hundberget.

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2020-12-14

§
Försäljning av industrimark i Valskog
(KS 2020/100)
Fastighetsägare till Lådberga 5:2, Valskog, expanderar och
önskar mark intill sin fastighet. De har via näringslivschefen och
den tekniska chefen ställt frågan om att köpa ytterligare 1500
kvadratmeter mark än de tidigare i år beslutade 1500
kvadratmeterna. I och med detta föreslår kommunstyrelsens
förvaltning att bevilja en försäljning om totalt 3000 kvadratmeter,
i stället för de tidigare beslutade 1500 kvadratmeterna enligt
bilagd karta.
Marken är detaljplanelagd för industriändamål men inte
avstyckad. Kungsörs KommunTeknik AB fick vid tidigare beslut
uppdrag att ansöka om lantmäteriförrättning för avstyckning av
marken i samråd med fastighetsägarens önskemål för att sedan
sälja marken enligt taxan för industrimark samt
förrättningskostnaden.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• KS Plankommittés protokoll 2020-03-24 §6
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-17
(finns i akten)
• KS protokoll 2020-04-20 § 52
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-25
inklusive karta

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att sälja 3000 kvm för
240 000 kronor plus förrättningskostnad till Mast- och
tornunderhåll AB enligt bifogad karta istället för de
1500 kvm som tidigare beslutats.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, plankommittén, näringslivschef, KKTAB,
frågeställaren

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-11-25

Sida 1 (1)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Ida-Maria Rydberg,
Näringslivschef Kungsörs kommun

Utöka tidigare beslut om markförsäljning väster om
Lådberga 5:2
Ärendebeskrivning
Enligt tidigare Kommunstyrelsebeslut (KS 2020/100) har Mast- och
tornunderhåll AB beviljats köpa 1500kvm industrimark, väster om sin fastighet
Lådberga 5:2.
Företaget står inför en större expansion än väntat, och har efter diskussion med
näringslivschef och teknisk chef bestämt sig för att utöka sin tidigare förfrågan
och köpa ytterligare mark, totalt 3000kvm, enligt bifogad karta. Marken är
detaljplanelagd för industriändamål men inte avstyckad.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att sälja 3000 kvm för 240 000 kronor plus
förrättningskostnad till Mast- och tornunderhåll AB enligt bifogad karta istället
för de 1500 kvm som tidigare beslutats.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Ida-Maria Rydberg
Näringslivschef

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Fastighetsinformation

o

oktober 1, 2020

Nytt läge GC- väg

Exempelvis
trädplantering, gällande
om man ska gå vidare
med villatomter enligt bild
uppe till höger

m2 m²
33500
583,09
Tomtyta som önskas
köpas till ca 3000 m2
2 782,29 m²

Reserverat vägområde
behålls i kommunens
ägo

© Kungsörs kommun oc h La ntmä teriet
5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1:800

45

50

55

60

65

70

75 [m]

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2020-12-14

§
Återrapportering - Åtgärdspaket till
föreningslivet p.g.a pågående pandemi
covid-19. (KS 2020/132)
Kultur- och fritidsenheten fick under våren 2020 i uppdrag att ta
fram ett förslag på åtgärdspaket innehållande kriterier för att få ta
del av bidrag till föreningslivet i Kungsörs kommun. Det gäller de
som drabbas ekonomiskt av pågående pandemi. Syftet är att ge
föreningarna förutsättningar att överleva.
Kommunstyrelsen beslutade i maj 2020 om att avsätta 400 000
kronor för åtgärder till föreningslivet i syfte att detta för perioden
mars-augusti. Kommundirektören fick i uppdrag att återrapportera
arbetet till kommunstyrelsen efter augusti.
Under perioden mars-augusti är det endast Kungsörs Bollklubb
som sökt ekonomiskt stöd, föreningen har uppfyllt kriterierna och
fått ett stöd utbetalat på 95 801 kr. Valskog IK:s ansökan för
perioden mars-december är under behandling.
Kommunstyrelsen förlängde i november ansökningstiden till 31
december 2021 och införde samtidigt ett tak för sökta pengar på
maximalt 10 procent av föreningens omsättning 2020. Detta för att
möjliggöra en proportionerlig fördelning av de begränsade
resurserna. Kultur- och fritidsenheten räknar med att fler
föreningar kommer att söka för perioden september-december.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning
2020-05-04
• Bilaga 1: Förslag till åtgärdspaket till föreningslivet
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-05-25 § 83
• Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning
2020-10-28
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-11-16 § 191
• Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning
2020-11-16

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tackar för rapporten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Kultur- och fritidschef, kommunstyrelsens ekonom,
kommundirektör, akten

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-11-16

Sida 1 (1)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Mikael Nilsson
Kultur- och fritidschef

Återrapportering av åtgärdspaket för att stödja
föreningslivet i Kungsör under pågående pandemi

Kultur- och fritidsenheten har tagit fram ett förslag på åtgärdspaket gällande
föreningslivet i Kungsörs kommun, som drabbas ekonomiskt och på så sätt kunna
stödja föreningarna under pågående pandemi. Syftet är att ge föreningarna
förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva verksamhet och
evenemang. Avsatt stöd är 400 000 kr.
Under perioden mars-augusti är det endast Kungsörs Bollklubb som sökt
ekonomiskt stöd, föreningen har uppfyllt kriterierna varvid vi har betalat ut ett
stöd på 95 801 kr. Under förutsättning att perioden för åtgärdspaketet förlängs
året ut, kommer vi att betala ut stöd till Valskog IK som ansökt för perioden
mars-december. Fler föreningar kommer att söka för perioden septemberdecember.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Mikael Nilsson
Kultur- och fritidschef

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2020-12-14

§
Krisledningsplan Kungsörs kommun (KS
2020/379)
Kommunfullmäktige antog 2019-11-11 § 158 övergripande inriktning
och prioriteringar för arbetet genom ett styrdokument avseende
krisberedskap, civilt försvar, säkerhet och säkerhetsskydd för
perioden 2019 - 2022. Styrdokumentet anger att kommunstyrelsen
fastställer tillhörande krisledningsplan. Denna är nu färdig för beslut
och ersätter den från 2016.
Syftet med krisledningsplanen är att klargöra kommunens
övergripande organisation och uppgifter för att ge goda
förutsättningar för hantering av en samhällsstörning/ extraordinär
händelse. Kungsörs kommuns krisledning grundar sig på
flexibilitet, då en extraordinär händelse ofta innebär en anpassad
organisation utifrån händelsen och dess omfattning.
Behovet och omfattningen vid en aktivering av
krisledningsorganisationen kan variera beroende på den specifika
händelsens karaktär och omfattning. Ordinarie verksamhet som inte
är berörd fortlöper som vanligt.
Underlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Förslag till krisledningsplan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar krisledningsplanen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, Lena Dahl Nielsen

Kungsörs kommuns författningssamling

Nr D.07

Styrdokument 2019 - 2022
avseende Krisberedskap,
Civilt försvar, Säkerhet,
Säkerhetsskydd

Beslutad i kommunfullmäktige 2019-11-11, § 158
Ersätter beslut 2016-04-11, § 47

Kungsörs kommuns författningssamling

Nr D.07
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1. Inledning
Styrdokumentet beskriver kommunens övergripande inriktning och prioriteringar för arbetet
med krisberedskap, civilt försvar, säkerhet och säkerhetsskydd för perioden 2019 - 2022. Det
syftar även till att utveckla den kommunala styrningen av arbetet så att det i större utsträckning
involverar styrelse, nämnder, bolag och förbund.
Syftet är vidare att beskriva hur kommunen avser att fullfölja det åtagande som beskrivs i
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 (MSB 2018 - 09779, SKL
18/03101) och i Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018 - 2020
(MSB 2018 - 05681, SKL 18/01807).
Fastställande och uppföljning

Kommunfullmäktige fastställer styrdokumentet under mandatperioden. Kommunstyrelsen
ansvarar för att uppföljning och utvärdering genomförs.
Styrdokumentet följs upp under första kvartalet varje år i samband med kommunuppföljningen
som årligen redovisas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt
Länsstyrelsen Västmanland. Åtgärder i detta dokument ska brytas ner till förvaltningar, bolag
och förbund, se tabell sid 4.
Organisation och ansvar

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det interna säkerhetsarbetet och
säkerhetsskyddsfrågorna enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extra-ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.
Beredskapssamordnarna och säkerhetssamordnaren i Västra Mälardalens Kommunalförbund
har till uppgift att övergripande driva och samordna krisberedskaps- och säkerhetsfrågorna i
Kungsörs kommun. Enheten stödjer även kommunen i säkerhetsskyddsfrågor.

Kungsörs kommuns författningssamling

Nr D.07
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2. Mål och inriktning
Kommunen har ett ansvar för att värna liv, hälsa, trygga livsnödvändig försörjning sam verka
för att grundläggande värden och samhällsviktiga funktioner upprätthålls. Kommunen ska
arbeta för att minska risken för att oönskade händelser inträffar, för att reducera konsekvenserna
om något ändå inträffar och för att ha en god förmåga att hantera samhällsstörningar.
Kommunen ska även uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar.
Den övergripande inriktningen är att Kungsörs kommuns verksamheter, helägda bolag och
förbund som bedriver samhällsviktiga verksamheter samt inom de verksamheter som utgör
viktiga stödfunktioner för dessa ska bedriva kontinuitetshantering. Detta för att skapa en
robusthet i kommunen samt för att samordna arbetet med krisberedskap, säkerhet,
säkerhetsskydd och civilt försvar.
Kontinuitetshantering är ett prioriterat område. Inriktningen är även att få in ett systematiskt
säkerhetsarbete som en naturlig del i det ordinarie arbetet.
Kommunens risk- och sårbarhetsanalys, RSA syftar till att öka riskmedvetenheten och
förmågan att förebygga samt hantera risker i kommunen, samt för att bidra till en samlad
riskbild i kommunen, länet och riket. Även handlingsprogrammet enligt LSO syftar till att öka
riskmedvetenheten och förmågan att förebygga samt hantera risker i kommunen.
Resultatet från risk- och sårbarhetsanalysen samt erfarenheter från inträffade händelser ska även
tillvaratas genom att fungera som underlag för utbildnings- och övningsplan och för att stärka
förmågan och minska sårbarheten generellt i kommunen. Utbildning och övning är viktiga delar
i arbetet med att stärka den generella krishanteringsförmågan i kommunen.
Riskanalysen och tillhörande åtgärdsförslag ligger som sekretessbilagor till RSA. Kommunens
fokusområden återfinns i avsnitt ”Inriktning på arbetet under mandatperioden”.

Kungsörs kommuns författningssamling
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Nr D.07

3. Övergripande arbete
Arbetet med krisberedskap, civilt försvar, säkerhet och säkerhetsskydd ska i så stor utsträckning
som möjligt integreras i det ordinarie arbetet. För helägda bolag och förbund ska detta framgå
i ägardirektiv och förbundsordning.
Inriktningen för hela Kungsörs kommuns verksamheter, helägda bolag och förbund är att de:
•

Medverkar i kommunens arbete inom krisberedskap och civilt försvar.

•

Bedriver kontinuitetshantering inom samhällsviktiga verksamheter samt inom de
verksamheter som utgör viktiga stödfunktioner för dessa.

•

Ställer sina resurser till förfogande vid; en samhällsstörning, extraordinär händelse
och ytterst vid höjd beredskap.

•

Säkerställer att krav på krisberedskap och totalförsvarsplanering beaktas i
upphandling som gäller samhällsviktig verksamhet.

•

Beaktar säkerhetsskyddslagen.

•

Bedriver ett systematiskt säkerhetsarbete.

Ansvarig

Beslutar om dokument

Uppföljning

KF

Styrdokument för
krisberedskap, civilt försvar,
säkerhet, säkerhetsskydd

Varje mandatperiod

KF

Handlingsprogram enligt LSO

Varje mandatperiod

KF

Säkerhetspolicy

Varje mandatperiod

KS

Följer upp och utvärderar
styrdokument för
krisberedskap, civilt försvar,
säkerhet, säkerhetsskydd

Varje mandatperiod

KS

Krisledningsplan

Varje mandatperiod

KS

Kommunikationsplan vid kris

Varje mandatperiod

KS

Utbildnings- och övningsplan

Varje mandatperiod
Uppföljning varje år

KS

Risk-och sårbarhetsanalys

Varje mandatperiod
Uppföljning varje år

KS

Instruktion för kommundirektör
avseende dennes roll i arbetet
med krisberedskap

Varje mandatperiod

KS

Riktlinjer för säkerhetsarbete

Varje mandatperiod

Nämnd

Krisledningsplan för nämnden

Varje mandatperiod

Kungsörs kommuns författningssamling
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Nämnd

Uppföljning av
kontinuitetshantering

Varje år

Förvaltning

Uppföljning av
kontinuitetshantering

Varje år

Bolag

Krisledningsplan

Varje mandatperiod

Bolag

Uppföljning av
kontinuitetshantering

Varje år

Kommunalförbund

Krisledningsplan

Varje mandatperiod

Kommunalförbund

Uppföljning av
kontinuitetshantering

Varje år

För att integrera styrdokumentets innehåll i kommunens ordinarie verksamheter bör arbetet
kopplas till internkontroll och egenkontroll/alternativt årshjul. Egenkontrollpunkter/
internkontrollpunkter bör arbetas fram.
Kungsörs kommuns krishantering bygger på ett samspel mellan kommunens verksamheter,
bolag, kommunalförbund och övriga aktörer i samhället. Tre principer är vägledande för
Kungsörs kommuns krishantering:
•

Ansvarsprincipen - De som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden har det också under
en krissituation. Det ingår även att initiera och bedriva samverkan.

•

Likhetsprincipen - Under en kris ska organisation och lokalisering så långt som det är möjligt fungera
på samma sätt som vid normala förhållanden.

•

Närhetsprincipen - En kris hanteras där den inträffar, av de närmast berörda och ansvariga. Detta
hindrar inte verksamheten från att söka hjälp för att hantera krisen.

Enligt basöverenskommelsen mellan Kungsörs kommun och VMKF så driver och samordnar
säkerhetsamordnaren och beredskapssamordnarna arbetet kring krisberedskap, civilt försvar,
säkerhet. Säkerhetsskyddsfrågorna drivs och samordnas med kommunens
säkerhetsskyddschef.

Kungsörs kommuns författningssamling
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4. Övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys
I Överenskommelse om krisberedskap 2019 - 2022 framgår det att kommunen ska:
•
•
•

bedriva ett arbete med risk- och sårbarhetsanalys som avser det geografiska områdesansvaret, kommunens
organisation, samt berörda kommunala bolag och kommunalförbund.
använda underlaget från RSA arbetet i planering och genomförande av åtgärder för att öka förmågan att
kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet, samt stärka förmågan att hantera extraordinära
händelser
efter en inträffad händelse utvärdera kommunens hantering, både med avseende på kommunens
verksamhetsansvar och i det geografiska områdesansvaret. Underlaget ska användas i arbetet med riskoch sårbarhetsanalys.

Grunden för kommunens RSA är det kontinuitetshanteringsarbete som Kungsörs kommun
bedriver med att säkra upp sina samhällsviktiga verksamheter. Det innebär att fokus ligger på
att systematiskt skapa en förmåga att fortsätta bedriva verksamheten på en tolerabel nivå oavsett
vilken samhällsstörning som verksamheten utsätts för.
Den strategisk inriktningen för RSA-arbetet är att:
• RSA-arbetet bygger på metoden för kontinuitetshantering/är ett resultat av
verksamheternas kontinuitetshantering
• Kommunala förvaltningar, helägda bolag och förbund ska delta i RSA-arbetet
• Identifiera risker inom det geografiska området, dessa ligger även till grund för
handlingsprogrammet enligt lag om skydd mot olyckor, LSO.
• Kritiska resurser kartläggs.
• Åtgärdsförslag tas fram.
Arbetet med att identifiera regionala risker har genomförts tillsammans med närliggande
kommuner och länsstyrelsen. Risker där regionala/nationella förhållanden råder har inte
analyserats i detta arbete.
Roller och ansvar:
• Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för RSA dokumentet.
• Kommunens förvaltningar, helägda bolag och förbund som bedriver alternativt är
stödfunktion till samhällsviktig verksamhet, ska inventera och analysera den egna
verksamheten.
• Västra Mälardalens Kommunalförbund ska initiera, stötta och samordna arbetet samt
sammanställa kommunens gemensamma krishanteringsförmåga.
RSA-arbetet bör/kan samordnas mer än vad som görs idag med andra analysarbeten som
(säkerhetsskyddsanalys enligt säkerhetsskyddslagen) och riskanalys enligt lag om skydd mot
olyckor.

Kungsörs kommuns författningssamling
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5. Kommunens geografiska områdesansvar
I Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap 2019 - 2022 framgår det att
kommunen ska:

• Ge aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område möjlighet att
samverka i syfte att uppnå samordning av förberedelser inför extraordinära händelser.

Samverkan sker främst mellan Kungsör, Arboga och Köpings kommuner i olika sammanhang
men också med övriga aktörer i länet och då genom U-Sam (samverkan i U-län), regionala
krishanteringsrådet och länets krisinformatörsnätverk.
Genom samverkan i U-Sam och i Regional rådet har kommunen en etablerad samverkan med
viktiga aktörer i länet.
Genom U-Sam stärker kommunen sin förmåga genom att tillsammans med övriga aktörer
hitta formerna för en samlad lägesbild, gemensamma utbildningar för inriktning och
samordningsfunktioner i länet samt öka förmågan att hantera information till allmänheten
genom bl.a. krisinformationsnätverket.
Ett prioriterat utvecklingsområde för kommunen är att ytterligare stärka upp samverkan med
viktiga aktörer som finns inom kommunens geografiska område och att förbereda
kontaktvägar. Frågorna kring krisberedskap, säkerhet, säkerhetsskydd och civilt försvar bör
lyftas in i alla de sammanhang som idag finns etablerade.
Enligt lag om kommuners och landstingsåtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap (SFS,2006:544) så har Kungsörs kommun ett geografiskt
områdesansvar. Detta innebär att kommunen har som uppgift att verka för samordning mellan
alla som ingår i samhällets krisberedskap på lokal nivå. Vid en större samhällsstörning/extraordinär händelse har kommunen ansvar för att kalla samman berörda aktörer,
leda och dokumentera möten och i samråd med berörda träffa överenskommelser om
inriktning och samordning av åtgärder.
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Inriktning på arbetet under mandatperioden
Under mandatperioden ska de övergripande planer som finns med i tabell sid 4 tas fram.
Utöver detta kommer även en rad prioriterade insatser att göras under mandatperioden inom
de olika områdena.
Krisberedskap
• En gemensam livsmedelsförsörjningsplan tillsammans med Köping och Arboga.
•
•
•
•

Inventera och säkerställa bränsleförsörjningen för kommunens prioriterade
verksamheter.
Säkerställa trygghetspunkter i kommunen.
Säkerställa att säkerhets- och krisberedskapsfrågorna lyfts in på dagordningen i
etablerade nätverk utifrån kommunens geografiska områdesansvar.
Utbilda nya chefer i stabsmetodik.

Civilt försvar:
• Delta i länets totalförsvarsövning, TFÖ 2020.
•

Påbörja arbetet med kommunens krigsorganisationsplaner.

•

Genomföra krigsplacering av kommunens anställda, bolag och förbund.

•

Påbörja arbetet med signalskyddsorganisation.

Säkerhetsskydd:
• Säkerhetskyddsanalys
• Utifrån den övergripande säkerhetsskyddsplanen ska de utpekade verksamheterna ta
fram en djupanalys över sina objekt och system. Dessa analyser kommer att utgöra
bilagor till denna övergripande säkerhetsanalysen.
•

Framtagande av rutiner kring säkerhetsklassning, hantering hemliga handlingar m.m.

Säkerhet
• Revidering av Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor.
•

Revidering av kommunens säkerhetspolicy och riktlinjer.

•

Revidering av plan mot våldsbejakande extremism

•

Framtagande av en säkerhetsorganisation i syfte att säkerställa och utveckla det
systematiska säkerhetsarbetet.
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Sammanfattning

Arbetet med krisberedskap, civilt försvar, säkerhet och säkerhetsskydd ska i så stor
utsträckning som möjligt integreras i det ordinarie arbetet.
Fokus under mandatperioden är arbetet med kontinuitetshantering som även ligger till grund
för kommunens påbörjade totalförsvarsplanering.
Allt detta för att säkerställa lagkrav, minska sårbarheter, risker och hot samt minska
konsekvenserna av större samhällsstörningar och ytterst ha en planering för höjd beredskap
och krig.
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Krisledningsplan för Kungsörs kommun
Antagen av kommunstyrelsen 2020-12-14 § XX

För Kungsörs kommun enligt lag SFS, 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Planen ersätter tidigare plan antagen av kommunfullmäktige 2016 -12-12 § 214
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Inledning och syfte med planen

Enligt Lag (2006:544) om kommuners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap, ska kommunen minska sin sårbarhet i sin verksamhet och
ha god förmåga att hantera krissituationer i fredstid. Kommunen ska ha förmåga och
beredskap att hantera olika samhällsstörningar för att hantera händelse och mildra dess
negativa effekter.
Varje mandatperiod ska kommunen fastställa en plan för hur extraordinära händelser
ska hanteras. Planen ska beskriva hur en uppkommen samhällsstörning ska
kunna hanteras på ett välanpassat sätt så att störningar i samhällsviktiga verksamheter
minimeras.
Kungsörs kommuns krisledning grundar sig på flexibilitet, då en extraordinär händelse
ofta innebär en anpassad organisation utifrån händelsen och dess omfattning.
Extraordinär händelse
Med extraordinär händelse avser en sådan händelse som avviker från
det normala och som kan innebära risk för allvarliga störningar i viktiga
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser. Begreppet
används oftast istället för kris.

1.1

Syfte och mål
Syftet med krisledningsplanen är att klargöra kommunens övergripande organisation
och uppgifter för att ge goda förutsättningar för hantering av en samhällsstörning/
extraordinär händelse.
Planen ska innehålla:

•
•
•

Hur kommunen ska organisera sig under extraordinära händelser.
Hur kommunens organisation för krisledning ska bedriva samverkan och ledning i
syfte att uppnå inriktning och samordning
Vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och ledning som
disponeras vid extraordinära händelser.
Övergripande målet med krisledningsplanen är upprätthålla acceptabla nivåer i
samhällsviktiga verksamheter samt begränsa eller förhindra negativa konsekvenser till
följd av en samhällsstörning.
Gemensamma grunder
I de gemensamma grunderna används samhällsstörning
som term för ”de företeelser och händelser som hotar och
ger skadeverkningar på det som ska skyddas i samhället”
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Planens tillämpning
Planen ska användas när kommunen riskerar att drabbas eller drabbas av en extraordinär händelse. Planen kan också användas vid en samhällsstörning som inte
betecknas som en extraordinär händelse i lagens mening, men ändå utsätter
kommunens organisation, eller delar av den, för stor påfrestning. Vid en sådan
händelse krävs inte att krisledningsnämnden träder i funktion utan samhällsstörningen
kan hanteras av den normala organisationen.

1.2.1 Planen kan aktiveras:
• när ordinarie rutiner för ledning inte svarar mot samhällsstörningens krav
• flera verksamhetsområden berörs
• när det finns ett stort informationsbehov
• när det finns ett stort behov av samverkan med andra aktörer
1.3

Höjd beredskap
Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Under högsta
beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som ska bedrivas. Totalförsvar består
av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar).
Regeringen beslutar om höjd beredskap.
Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledning av den del av det civila
försvaret som kommunen ska bedriva. Enligt lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Vid ett annat säkerhetspolitiskt läge kan planen kompletteras och anpassas så att den
också kan vara kommunens plan för höjd beredskap till dess att det finns en antagen plan
för höjd beredskap.

1.4

Stabsmetodik
I Kungsörs kommuns krisledningsorganisation ska stabsmetodiken gälla.

1.5

Revidering
Krisledningsplan för Kungsörs kommun fastställs för varje ny mandatperiod av
kommunstyrelsen. Enklare revidering kan göras utan att planen på nytt måste antas av
kommunstyrelsen. Ansvarig är kommundirektören.
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2 Krisledningsorganisation
Krisledningsorganisationen består av krisledningsnämnd, inriktning och samordningskontakt (ISK), krisledningsgrupp/ inriktning och samordningsfunktion (ISF),
stab med stabsfunktioner (ISF-stöd), kommunikationsgrupp och krisstöd.
För regional samverkan finns U-Sam som samordnas via Länsstyrelsen i Västmanland.
Kommunen kan även kalla in Frivilliga resursgruppen enligt avtal. Kommundirektören
eller dennes ersättare bedömer behovet om FRG ska kallas in.
Kommunen ska ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får den utbildning
och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära
händelser i fredstid.
Behovet och omfattningen vid en aktivering av krisledningsorganisationen kan variera
beroende på den specifika händelsens karaktär och omfattning. Ordinarie verksamhet
som inte är berörd fortlöper som vanligt.
2.1
•

Organisationen ska baseras på de tre grundprinciperna i samhällets
krishantering:
Ansvarsprincipen innebär att den som ansvarar för en verksamhet under normala
förhållanden gör det även under en krissituation.

•

Likhetsprincipen innebär att under en extraordinär händelse ska samhällsfunktioner så
långt som möjligt fungera på samma sätt som vid normala förhållanden.

•

Närhetsprincipen utgår från närheten till det inträffade, både geografiskt och
organisatoriskt. En händelse hanteras där den inträffat av dem som är närmast berörda
samt ansvariga.
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3 Larmning och aktivering av krishanteringsorganisationen
Den initiala kontakten vid en samhällsstörning benämns inriktning- och samordningskontakt (ISK). Kontakten nås via SOS Alarm. För Kungsörs kommun är det kommundirektören eller dennes ersättare som är ISK och som kommer att kontaktas i första
hand. Kommundirektören eller dennes ersättare gör en bedömning om hela eller delar
av krisledningsgruppen ska kallas in. Kontakt ska även tas med krisledningsnämndens
ordförande som i sin tur eventuellt fattar beslut om att sammankalla nämnden.
Arbetsledare/chef i kommunen som får kännedom om sådant förhållande, som är eller
kan utgöra en risk för att en samhällsstörning/en extraordinär händelse utvecklas, skall
meddela förhållandet till sin förvaltningschef som i sin tur kontaktar kommundirektör.
Förtroendevalda och tjänstemän som är kopplade till kommunens krisorganisation
kallas enligt larmlistor. Larmlistorna finns hos SOS Alarm som vid behov kan hjälpa
till enligt avtal att ringa in berörd personal.
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4 Inriktnings- och samordningskontakt, ISK
Vid larm
Vad har hänt, fakta/ antagande?
-Vad har gjorts så här långt?
- Initiala åtgärder? Mål och syfte

•

Ansvar och uppgifter:
inhämta, verifiera och analysera information om en samhällsstörning

•

göra en bedömning av om kommunen bör agera, hur brådskande ett ärende är, samt
besluta om vilka inledande åtgärder som bör vidtas,

•

vid behov föra inkommen fråga/händelse/information vidare till rätt funktion/instans,

•

om situationen bedöms som allvarlig larmas hela eller del av kommunens
beslutsgrupp. Kontakt ska även tas med krisledningsnämndens ordförande som fattar
beslut om att sammankalla krisledningsnämnden,

•

informera förvaltningscheferna och kommunikationsansvarig även vid en mindre
samhällsstörning som inte föranleder att krisledningen kallas in, men som kan ha ett
allmänt och medialt intresse,

•

initiera samverkanskonferens med U-Sam vid behov

•

dokumentera larm och händelser.
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5 Krisledningsnämnd
Krisledningsnämnden har det övergripande ansvaret för krishantering om kommunen
drabbas av extraordinär händelse. Om krisledningsnämnden träder in så kan den
överta andra nämnders ansvarsområden och beslutanderätt för att skyndsamt kunna
hantera en extraordinär händelse. Krisledningsnämnden ska rapportera sina beslut
och agerande till nästkommande kommunfullmäktige.
Fullmäktiges exklusiva beslutanderätt omfattar bland annat
hur de kommunala medlen ska fördelas mellan nämnderna
även i fråga om extraordinära händelser. Den möjligheten
har inte krisledningsnämnden.
En extraordinär händelse innebär dock inte automatiskt att
krisledningsnämnden ska träda i funktion.
Omständigheterna i varje enskilt fall avgör.
Krisledningsnämnden kan också träda in utan att en
extraordinär händelse föreligger. Syftet är då att hålla
nämnden informerad och förberedd om läget skulle
försämras.
Nämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen
(förutom valnämnden, kommunrevisorer). Krisledningsnämnden får dock inte ta över bolag. Däremot ska helägda
bolag ställa sina resurser till förfogande vid en samhällsstörning, extraordinär händelse och ytterst vid höjd
beredskap och krig enligt bolagsordning och styrdokument.

KRISLEDNINGSNÄMNDENS
ANSVAR

•

Tolka kommunens roll.

•

Ange inriktning för
krishantering.

•

Företräda kommunen
utåt och mot
kommuninvånarna.

•

Besluta om förändringar
i servicenivåer.

•

Besluta i principiella
frågor.

•

Besluta om
omfördelning av
kommunens resurser.

Närmare bestämmelser om Krisledningsnämnden finns i lag
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap. I övrigt tillämpas Kommunallagen (2017:725) bestämmelser.
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Ledamöter
Ledamöter i krisledningsnämnden består av fem av kommunstyrelsens ordinarie
ledamöter och fem ersättare. De väljs av kommunfullmäktige.
Samtliga hämtas bland kommunstyrelsens ordinarie ledamöter.
Vid en samhällsstörning där krisledningsnämnden inte är aktiverad har
kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att samordning sker av
kommunikation och kommunens resurser.

5.2

Ordförande
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande är också ordförande och vice
ordförande i krisledningsnämnden. Krisledningsnämndens ordförande eller vice
ordförande kan i brådskande fall fatta besluta på krisledningsnämndens vägnar.
Sådant beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden.
Krisledningsnämndens ordförande eller dennes ersättare bedömer när en extraordinär
händelse medför att nämnden skall träda i funktion.
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6 Krisledningsgrupp med beslutsfattare
Krisledningsgruppen bistår av tjänstemän som svarar för den strategiska ledningen
av det operativa arbetet. Gruppen är direkt underställd och rapporteringsansvarig till
krisledningsnämnden om den trätt i tjänst. Kommundirektören är gruppens chef och
beslutsfattare.
Beroende på samhällsstörningen/extraordinära händelsens karaktär och omfattning
kan krisledningsgruppen sammansättning och storlek variera. Gruppen knyter även
efter behov till sig andra befattningshavare.
6.1

Kommundirektör/beslutsfattare
Vid extraordinär händelse där krisledningsnämnden inte behöver aktiveras sammankallar kommundirektören krisledningsgruppen och beslutar vilka om vilka åtgärder
som ska vidtas.
Vid en extraordinär händelse där krisledningsnämnden har tagit beslut att ta över
hela eller delar av nämnd/nämnder har kommundirektören rätt att bestämma över
dess verksamheter.
Kommundirektören ska ansvara för ledning och samordning av en samhällsstörning/extraordinär händelse i kommunen.
Kommundirektören är chef och beslutsfattare för krisledningsgruppen, samt
föredragande för krisledningsnämnden när den aktiveras.
Kommundirektören har befogenhet att återkalla semesterledig personal, samt
förändra tjänstgöringen för inkallad personal efter påkallat behov.
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7 Stab/ISF Stöd
Kommundirektören utser en stabschef som leder och fördelar arbetet i stabsfunktionerna. Beslutsfattaren tillsammans med krisledningsgruppen tar ett
inriktningsbeslut som staben och de olika delarna i organisationen arbetar utifrån.
7.1
•
•
•
•

Stabens uppdrag är att:
Ta fram beslutsunderlag
Omsätta beslut i verksamheten
Uppföljning av effekter, prioriteringar, förändringar
Planering Genomförande Uppföljning, PGU
Stabsarbetet delas in i olika funktioner. En vanlig benämning på dem är K0 till K9.
Alla funktioner är viktiga för det totala arbetet med att klara av krisen. Att olika
myndigheter har samma struktur gör det lättare att samverka.

7.2 Stabschef ansvarar för att:
• kommundirektörens inriktningsbeslut omsätts i arbetsuppgifter,
•

stabens verksamhet planeras, leds, följs upp

•

adekvat beslutsunderlag säkerställs, både i staben och för kommundirektören

•

föreslår åtgärder till beslut för kommundirektören så att nya inriktningsbeslut kan
fattas

•

leda stabsorienteringarna och krisledningsgruppens uppdateringsmöten

•

säkerställa underlag och att detta sammanställs för rapportering till länsstyrelsen

•

säkerställa kvalitetssäkring av läges- och beslutsdokumentation

14

Kungsörs kommuns författningssamling
Stabsfunktioner

SC

Stabschef

Sts

Stabssekreterare

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stabsfunktioner

K1

K2

Personal

Säkerhet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

K3

Genomförande

K4

Logistik

K5

Planering

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nr D.4

Ansvarsområden
Leder, planerar och fördelar arbetet
Identifiera samordningsbehov
Verka för det geografiska områdesansvaret
Verkställa beslut från beslutsfattare
Leder stabsorienteringarna
Ansvarar för målbilden
Levererar beslutsunderlag till beslutsfattare
Dokumentation, diarium
Beslutslogg
Sköter bokningar, m.m. åt stabschef
Ansvarsområden
Bemanning
Schemaläggning staben
Arbetsrätt/HR/försäkringsfrågor
Arbetarskydd inkl. riskanalys utifrån
arbetsmiljöperspektiv
Personalvård
Säkerhet
Bevakning
Säkerhetsskydd
Informationsinhämtning, analys, bedömning
Omvärldsbevakning
Stödjer K3-funktionen med underlag till
lägesbilden.
Samverkan med ex Säkerhetspolisen,
Polismyndigheten och Försvarsmakten kring
dessa frågor.
Ta fram lägesbilder/faktagranskning
WIS
GIS
Händelseutveckling
Materiella förstärkningsresurser, behov
Samverkar med utförare i fält
Kost, logi
Underhåll
Inköp
Fordons-drivmedelsförsörjning
Transporter
Materiella förstärkningsresurser
Ta fram planeringsunderlag
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Stabsfunktioner
•
•
•
•
•

K6

K7

Samband

Kommunikation

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

K8

Ekonomi/Juridik

K9

Samverkan

•
•
•
•
•
•

Nr D.4

Ansvarsområden
Bevakar och följer upp åtgärder
Omfallsplanering
Strategisk analys
Kartunderlag
Arbetar i det längre tidsperspektivet, bortom
3-funktionens planering.
Tekniska ledningsstödsystem, utrustning
Sambandsplanering, utrustning
IT-service
Rakel
Krypto – signalskydd kopplat till K2
Samordna, leda kommunens
kriskommunikation internt och externt på
strategisk och operativ nivå.
Stötta ledningen i kommunikationsfrågor
Ansvarar för presskonferenser, pressreleaser
Omvärldsbevakning – medial uppföljning
Samverkan med andra aktörer inom
kommunikationsområdet
Planera kommunikationsinsatser utifrån
omfallsplaner
Analysera kommunikationsbehov på kort
och lång sikt
Ekonomihantering
Försäkringsfrågor
Juridisk kompetens
Utse samverkanspersoner
Kontakt andra aktörer
Återrapportering till egen aktör (vid
placering i annan stab)

Organiseringen av staben beror på samhällsstörningens omfattning och effekter.
Dock kan funktionernas uppgifter behöva tas om hand även i en liten samhällsstörning. Beroende på samhällsstörningens art så kan uppgifterna variera för de olika
stabsfunktionerna. Mall för arbetsplan finns.
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8 ISF Inriktning- och samordningsfunktion
En inriktning och samordningsfunktion är en grupp för flera aktörer som har till
uppgift att träffa överenskommelser om aktörsgemensam inriktning och samordning.
Det är samhällsstörningens/ extraordinära händelsens karaktär, omfattning och
konsekvenser som avgör vilka aktörer som berörs. Varje aktör som berörs av
överenskommelsen om inriktning och samordning fattar själv beslut om hur den ska
genomföras i den egna organisationen.
Beroende på samhällsstörningen/extraordinära händelsen deltar hela eller delar av
krisledningsgruppen i kommunen i inriktning- och samordningsfunktionen. Inom
kommunens geografiska område är kommundirektören ordförande och sammankallande för kommunens ISF.
Vid en regional ISF kan kommunen behöva hjälpa till att bemanna med
personal. Länsstyrelsen är ordförande och sammankallande.
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9 Kriskommunikationsgrupp
Kommunens information i samband med en samhällsstörning/extraordinär
händelse syftar till att ge drabbade, allmänhet, personal, samverkande aktörer och
media korrekt, tydlig, målgruppsanpassad och snabb information. Kommunens
information samordnas då av kommunikationsgruppen och kommunens
kriskommunikationschef. Om staben är aktiverad så ansvarar kommunikationsgruppens chef för stabsfunktionen K7.
Kommundirektören beslutar när kriskommunikationsorganisationen ska aktiveras.
Kommundirektören fattar även beslut om gruppen ska förstärkas med extra resurser.
Om enskilda verksamheter i kommunen är i behov av kriskommunikationsstöd
ansvarar förvaltningschef eller vd för respektive bolag att samråda med kommundirektören för att kalla in delar av eller hela kriskommunikationsorganisationen.
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10 Krisstöd
Krisstödsgruppen har till uppgift att ansvara för planering och samordning vad avser
det psykologiska och sociala omhändertagandet av fysiskt oskadade människor som
drabbats av olycka, katastrof eller liknande. Ledningsgruppen för krisstöd har till
förfogande ett antal utbildade stödpersoner. Om staben är aktiverad så samverkar
ansvarig för krisstödsgruppen och stabschefen. Krisstödsgruppen kan aktiveras utan
att andra delar av krisledningsorganisationen är aktiverad.
Beslut om att aktivera gruppen görs av ansvarig för krisstödsgruppen eller dennes
ersättare. Om kommunikationsbehov uppstår kontaktas kommundirektör för att
larma in kriskommunikationschef. Kommundirektören eller dennes ersättare ska
alltid meddelas om krisstödsgruppen är aktiverad.

19

Kungsörs kommuns författningssamling

Nr D.4

11 Samverkan i Västmanland, U-Sam
Länsstyrelsen är geografisk områdesansvarig aktör på regional nivå. Detta innebär
bland annat att länsstyrelsen före, under och efter en kris ska vara en sammanhållande funktion. Huvudsyftet med U-Sam är att arbeta för att förebygga att en
samhällsstörning uppstår, dämpa eskaleringen av en samhällsstörning och mildra
dess konsekvenser.
Vid en samhällsstörning/extraordinär händelse i länet utgör samverkansorganet USam inriktnings- och samverkansfunktion (ISF) på länsnivå under ledning av
länsstyrelsen. Gruppen har till uppgift att träffa överenskommelser om aktörsgemensam inriktning och samordning av åtgärder för att hantera konsekvenserna av
samhällsstörningen. Varje aktör som berörs av överenskommelsen om inriktning och
samordning fattar själv beslut om hur den ska genomföras i den egna organisationen.
Varje aktör i U-Sam har en kontaktperson, inriktning och samordningskontakt (ISK)
som är den primära kontaktvägen för att tidigt agera och initiera åtgärder vid en
samhällsstörning. Normalt representeras kommunen i U-Sam av kommundirektören
eller beredskapssamordnarna. Kommundirektören kan utse annan representant
beroende på den aktuella händelsen. Behörighet att larma U-Sam har chefer inom
kommunens krisledning. Larmning av U-Sam sker via länsstyrelsens Tjänsteman i
Beredskap.
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12 Frivilliga resursgruppen (FRG)
Vid en samhällsstörning/extraordinär händelse, då det är överhängande risk för att de
ordinarie kommunala resurserna inte räcker till, ska frivilliga resursgrupper kunna
avlasta, förstärka och komplettera olika delar av kommunens organisation. Kungsörs
Civilförsvarsförening ansvarar för de frivilliga resursgrupperna enligt
överenskommelse mellan kommunen och föreningen.
Kommundirektören eller dennes ersättare bedömer behovet om FRG ska kallas in.
Rutin för inkallning av FRG finns.
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13 Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)
Viktigt meddelande till allmänheten (VMA), ett viktigt hjälpmedel för att varna och
informera allmänheten i samband med olyckor och risker för olyckor. Kommuner
och regioner har behörighet att sända informationsmeddelande vid extraordinära
händelser. Kommundirektören bedömer behovet att begära sändning av viktigt
meddelande till allmänheten. Kontakt tas med SOS Alarm för sändning av
meddelandet. Rutin för att aktivera VMA finns.
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14 Ekonomi
Samtliga kostnader som beslutats av krisledningsnämnd eller krisledningsgrupp skall
redovisas separat. Detta för att kunna bli ett underlag för eventuella framtida
försäkrings- och skadeståndsanspråk och som ansök an om statsbidrag. Bedömer
senare krisledningsnämnd eller krislednings grupp att beslutade åtgärder skall
bekostas av ordinarie verksamhet kan detta göras i efterhand.
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15 Rutiner för skiftgång och avlösning
För att få en uthållig organisation måste varje person som ingår i
krisledningsorganisationen ha minst en ersättare. Om funktionerna i organisationen
förväntas tjänstgöra under längre tid än 12 timmar måste skiftindelning av
personalen göras omgående. Personal måste sparas och förberedas för att avlösa dem
som arbetar inledningsvis.
Vid avlösning genomförs ledningsgenomgång enligt följande:

orientering om läget,

orientering om pågående verksamhet,

orientering om planerad verksamhet.
Efter ledningsgenomgången sker överlämning inom respektive funktion.
Mall för skiftgång i staben finns.
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16 Ledningsplats och samband
Kommunens huvudsakliga krisledningsplats är kommunhuset och dess
sammanträdesrum. Reservupphållsplats och sambandsteknik finns beskrivet i pärmen
på ledningsplatsen.
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17 Avveckling av krisorganisationen
17.1 Krisledningsnämnden
Vid en extraordinär händelse fattar krisledningsnämnden beslut om upphörande av
nämndens verksamhet enligt reglemente för nämnden. Detta beslut omfattar inte
stabens organisation, då denna fortfarande kan behövas. Även kommunfullmäktige
kan besluta att av krisledningsnämnden över tagna befogenheter ska återgå till
respektive nämnd och att organisationen återgå till den normala.
17.2 Staben
Kommundirektör eller dennes ersättare i samråd med stabschefen fattar ett
gemensamt beslut om stabens avveckling och återgång till normal organisation.

•

Vid beslut om avslut av stabsarbete bör detta beaktas:
Avslut av staben sker successivt, framförallt när det kommer till
kommunikationsfunktionerna.

•

Behov om uppföljning av händelsen och stöd till drabbade fortsätter inom ordinarie
organisation.

•

Överlämning av personal till ordinarie tjänstgöring föregås av dialog om behov av
ledighet, information eller avlastande samtal.

•

Handlingar i ärendet diarieförs och arkiveras.

•

Tid avsätts för att utvärdera arbetet med stöd från beredskapssamordnarna i VMKF.
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18 Utvärdering
Samtliga händelser där hela eller delar av kommunens krisorganisation har varit
verksam ska arbetet utvärderas och granskas med avsikt att utveckla
krisorganisationen. Kommundirektören tillsammans med beredskapssamordnarna tar
initiativ och ansvarar för att utvärdering kommer till stånd.
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-12-14

§
Meddelanden delegationsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson har den
13 november 2020 § 13 – beslutat att reducera antal fysiskt
närvarande till ordinarie ledamöter på kommunstyrelsens
sammanträde 16 november 2020. Beslutet är fattat mot bakgrund
av det förändrade läget gällande pandemin efter överläggning med
gruppledarna. Dnr KS 2020/435
Kultur- och fritidschef Mikael Nilsson har 2020-11-25 § 11
Ekonomiskt stöd till föreningar under pågående pandemitiden
mars - augusti 2020, gett bidrag till Valskog idrottsklubb med
15 086 kronor. Dnr KS 2020/221
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson har den
18 november 2020 § 12 - tilldelat Kungsörs kommuns miljöpriser
2020 till: Ljungs Goa och förskolorna Kungsladugården,
Skogsudden, Björkliden och Solbacken. Nomineringarna har
presenterats för kommunstyrelsens presidium. Dnr KS 2020/226

Förslag till beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-12-14

§
Meddelanden
Protokoll/minnesanteckningar från:
•

Kungsörs Kommunteknik AB 2020-10-21 § 25 - 29

•

Kungsörs Vatten AB 2020-10-21 § 23 – 27

•

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 2020-11-10
§ 113-124

•

Kungsörs Fastighets AB 2020-10-29 § 2005-2013

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida
•

Bevara kulturlandskapet Malmberga och Ekeby.
Dnr KS 2020/424

•

Bevara kulturlandskapet Malmberga & Ekeby.
Dnr KS 2020/425

•

Biblioteket i Kungsör. Dnr KS 2020/430

•

Trygghetsvandring i Valskog. Dnr KS 2020/429

•

Bygga vid Stallmästarhagen. Dnr KS 2020/433

Kommuner och Regioners cirkulär:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

•

20:41 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor m.m.- HÖK 20 - med Svenska
Kommunalarbetarförbundet

•

20:42 Överenskommelse om ändringar i Allmänna
bestämmelser samt bilagor till AB

•

20:43 Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för
personlig assistent och anhörigvårdare – PAN 20 med Svenska
Kommunalarbetareförbundet

•

20:44 Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK20 - med
OFR Allmän kommunal verksamhet

•

20:45 Definitivt Omsorgsprisindex (OPI) för 2020
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2020-12-14
•

20:46 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus
i bostadsrättsform

•

20:47 Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning, intjänad pensionsrätt1997-12-31 samt förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under 2021

•

20:48 Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska
insatser – BEA 20

•

20:49 Värdesäkring av ersättning som betalastill lärare,
skolledare och syofunktionär som inte har fått
försäkringsskydd enligt AGS-KL

•

20:51 Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK20 och
Med stud 20 - med OFR Läkare | Viktig information från SKR

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm

Blad

Sammanträdesdagar 2021 för Kungsörs Fastighets AB
Alla presidie- och styrelsemöten börjar kl. 15.00 om inget annat anges.
Ledamot/ersättare som inte kan närvara vid sammanträde ska snarast anmäla detta till
ordförande, Rigmor Åkesson på tel: 0227-123 49 eller mobil: 070-317 46 97.
Presidiemöte 11 februari
Styrelsemöte 18 februari
Presidiemöte 6 maj
Styrelsemöte 20 maj
Måndagen den 31 maj

Presidiemöte 3 juni
Styrelsemöte 10 juni

Presidiemöte 16 september
Styrelsemöte 23 september

Presidiemöte 14 oktober
Styrelsemöte 21 oktober

Årsredovisning 2020
Internkontrollplan
Delårsrapport tertial 1
Bolagsdag ca. kl. 09.00-16.00
•
Ägardialoger
•
Stämmor
•
Dialog inför revidering av
Ägardirektiven
Ordinarie bolagsstämmans
fastställande av ledamöter och
lekmannarevisorer
Val av extern VD
Rätt att omsätta lån
Rätt till nyupplåning
Firmateckningar
Diverse styrdokument
Målkonferens
Delårsrapport tertial 2

Sammanträdestider
Budget
Mål

Presidiemöte 2 december
Styrelsemöte 9 december

Måndagen den 6 december

Bolagsdag ca. kl. 09.00-16.00
•
Ägardialoger
•
Bokslutsstrategiskt dialogmöte

KFAB 2020/25

Kungsörs Fastighets AB är ett kommunägt bostadsföretag som drivs med huvuduppgift att
främja bostadsförsörjningen i Kungsör.
Vi har 818 lägenheter samt ett 40-tal lokaler i Kungsör – från hyreslägenheter i centrala
centrum till radhus i grönskande ytterområden.

Målplanering 2021

Vi har även ett antal trevliga lägenheter i Valskog –
en liten ort mitt i triangeln Kungsör-Arboga-Köping.
För oss finns inget viktigare än att du trivs och känner dig trygg.
Att få god service av människor man känner är också trygghet.
Vår personal arbetar alltid för att ge dig omtanke, trygghet och den bästa servicen.

Fastställd av styrelsen 2020-

Planen tillhör:
Kungsörs Fastighets AB
Fullmäktigemål

Kommunen ska ha minst 9000
invånare år 2025.

År: 2021
Nämnd eller styrelsemål
Tidsatt & mätbart

Aktivitetsplan
Ett fåtal, konkreta, tidsatta och mätbara eller möjliga att följa upp
Aktivitet
Ansvarig
Start och slut

Om- nyproduktion kv
Kaplanen 7 och 9.

Genomföra rivning upphandling
byggnation.

VD

2021-2022

Om möjligt, förvärva och
utföra ombyggnationen av
befintliga fastigheter och mark

VD

2021-2022

Återställa lokaler som finns i
vårt bestånd till attraktiva
lägenheter.

VD

2022-2023

Ombyggnation 9 st lgh
Nyproduktion 24 st lgh

Resurser

Planen tillhör:
Kungsörs Fastighets AB
Fullmäktigemål

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

År: 2021
Nämnd eller styrelsemål
Tidsatt & mätbart
Inte aktuellet för bolaget

Aktivitetsplan
Ett fåtal, konkreta, tidsatta och mätbara eller möjliga att följa upp
Aktivitet
Ansvarig
Start och slut

Resurser

Planen tillhör:
Kungsörs Fastighets AB
Fullmäktigemål

Kommunen ska i samverkan
med Arbetsförmedlingen och
näringslivet, arbeta för att
minska arbetslösheten de
närmaste två åren med en
procentenhet årligen.
Utgångsläge: Arbetslöshet
december 2018, 10,4 %
a. Arbetslöshetsmål december
2020, 8,3 %
b. Arbetslöshetsmål december
2019, 9,3 %.

År: 2021
Nämnd eller styrelsemål
Tidsatt & mätbart
KFAB ska om möjligt finns,
erbjuda praktikplats om de
sökande har rätt kompetens,
inriktning och intresse. Max 1
person per år.

Aktivitetsplan
Ett fåtal, konkreta, tidsatta och mätbara eller möjliga att följa upp
Aktivitet
Ansvarig
Start och slut
2021-2022

Resurser

Planen tillhör:
Kungsörs Fastighets AB
Fullmäktigemål

Kungsör ska förbättra sitt
resultat i rankingen årets
miljökommun. Vi ska vara
bland de 100 bästa 2020.
Utgångsläge är plats 138
år 2019.

År: 2021
Nämnd eller styrelsemål
Tidsatt & mätbart

Aktivitetsplan
Ett fåtal, konkreta, tidsatta och mätbara eller möjliga att följa upp
Aktivitet
Ansvarig
Start och slut

KFAB ska satsa på och följa
upp investeringar som ger
minskad energiåtgång.

2021

KFAB ska öka kontrollen vid
upphandling och inköp av
material till underhåll och
reparationer i våra fastigheter.

2021

KFAB ska fortsätta arbetet
kring kemikaliehanteringen.

2021

Resurser

Planen tillhör:
Kungsörs Fastighets AB
Fullmäktigemål

Kommunens resultat ska
utgöra minst 1 procent av
skatteintäkter och statsbidrag
varje år.

År: 2021
Nämnd eller styrelsemål
Tidsatt & mätbart
KFAB ska effektivisera och
samverka med övriga bolag
och förvaltningar inom
koncernen för att minska de
totala kostnaderna.

Aktivitetsplan
Ett fåtal, konkreta, tidsatta och mätbara eller möjliga att följa upp
Aktivitet
Ansvarig
Start och slut
Bostadsanpassningsärenden ska
handläggas och arbetas med på ett så
bra och effektivt sätt som möjligt,
där man även ser till kundens behov.

2021-2022

Resurser

Planen tillhör:
Kungsörs Fastighets AB
Fullmäktigemål

År: 2021
Nämnd eller styrelsemål
Tidsatt & mätbart

Aktivitetsplan
Ett fåtal, konkreta, tidsatta och mätbara eller möjliga att följa upp
Aktivitet
Ansvarig
Start och slut

Styrelsens mål

Budget
Underhållsåtgärder
Kundnöjdhet
Personal: Trivsel, kompetens
Sponsring återkoppling

Resurser

Bostadsförsörjningsplan 2021

Med mål och riktlinjer för bostadsförsörjning
Antagen av kommunfullmäktige 2020-xx-xx § x

Dnr KS 2020/339
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1
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1 Sammanfattning

2

Dnr KS 2020/339

2 Introduktion
2.1 Om bostadsförsörjningsplanen
Den nya bostadsförsörjningsplanen ska underlätta ett ökat bostadsbyggande och innehåller
uppdaterade och nya riktlinjer för bostadsförsörjningen. Planen kommer gälla år 2021–2025.
Kommunfullmäktige antog år 2016 den nuvarande bostadsförsörjningsplanen.
Syftet med bostadsförsörjningsplanen är att den ska verka som faktaunderlag och stöd för
arbetet
med
att
utveckla
Kungsörs
bostadsbestånd
och
boendemiljöer.
Bostadsförsörjningsplanen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod och
inför antagande ska den ses över och vid behov uppdateras. Genom att ta fram en
bostadsförsörjningsplan som innehåller riktlinjer uppfyller kommunen Lagen om
kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:1383 och 2013:866). Kommunen
ansvarar även över att tillgodose särskilda bostadsbehov enligt Socialtjänstlagen (SoL) och
Lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

2.2 Om Kungsör
Kungsörs kommun har en landareal på 203 kvadratkilometer och ligger intill Mälaren.
Kommunen hade 8 729 invånare i juni 2020 och angränsar till Köping, Arboga och
Eskilstuna. I kommunen finns det två tätorter, Kungsör och Valskog och befolkningen är
främst koncentrerad till Kungsörs tätort som innehar cirka 70 procent av invånarna. Det finns
även ett antal småorter och större sammanhängande kyrkbyar med omland.
Kommunen minskade sin befolkning under perioden 1990 till 2012. Det har inneburit att en
del av bostadsbeståndet rivits, men framförallt att det inte planerats för nya områden för
bostäder eller industrimark. Sedan år 2012 har befolkningen ökat kraftigt och det är numera
en stor efterfrågan på bostäder och planlagd mark.
Kungsör har ett utmärkt läge i Mälarregionen, med närhet till viktiga arbetsmarknader i
Stockholmsregionen, Eskilstuna, Västerås, Örebro samt kommunerna i Västra Mälardalen,
Arboga och Köping. Kungsörs geografiska placering innebär att det finns goda möjligheter
för arbetspendling vilket ger näringslivet goda förutsättningar att bli försörjda med arbetskraft
från annan ort. Enligt Boverket är det endast 1 procent av hushållen i kommunen som har
långt pendlingsavstånd jämfört med länet som har en andel på 1,4 procent och riket 2,3
procent. Med dessa gynnsamma förutsättningar för arbetspendling och närhet till flera
expansiva kommuner, regioner och företag finns förutsättningar att locka nya invånare att
flytta till kommunen.

”Vårt attraktiva och variationsrika boende i Mälardalen
är en styrka där goda kommunikationer gör det möjligt
att ta tillvara andra städers kvaliteter”
-

Källa: Kungsörs kommuns vision 2025

3

Dnr KS 2020/339

2.3 Kungsörs vision och mål
Kommunen har en vision om öppenhet, kreativitet och närhet som bland annat innebär att
engagemang och framåtanda ska skapas i ett kreativt klimat och det ska finnas möjlighet att
vara delaktig och påverka vår framtida utveckling. Kungsör ska vara en plats för den som vill
leva hållbart och tryggt. Visionen är:

”Vårt Kungsör är den naturnära attraktiva
Mälarkommunen, där vi med öppenhet och kreativitet
får människor och företag att mötas och växa”
-

Källa: Kungsörs kommuns vision 2025

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har mål som berör tillväxt och bostadsförsörjning
i kommunen. Målen är:
 Kommunfullmäktige i Kungsörs kommun har ett
mål att kommunen ska uppnå 9 000 invånare år
2025.
 Kommunstyrelsens förvaltning har ett mål om att det
ska byggas 150 bostäder mellan år 2020 och år
2025.

4

Dnr KS 2020/339

3 Underlag och analys
I denna del av bostadsförsörjningsplanen presenteras statistik om kommunens läge och
utveckling gällande befolkning, hushåll och bostäder. Statistiken presenterar bland annat en
befolkningsprognos, hushållsstorlek och hustyp. Vidare presenteras planerat
bostadsbyggande, särskilda gruppers bostadsbehov och läget på bostadsmarknaden med
flyttkedjor och efterfrågan på bostäder.

3.1 Befolkning
Kungsörs kommun hade 8 675 invånare
2019. I Kungsörs tätort bor cirka 71
procent av kommunens invånare och i
Valskog tätort cirka 8 procent. Av
befolkningen i kommunen är 49 procent
kvinnor och 51 procent män. Befolkningen
fördelar sig enligt följande (cirka):


Kungsör tätort 6 160 personer



Valskog tätort 675 personer



Torpa 160 personer



Kungs Barkarö 50 personer



Övrig landsbygd 1 630 personer

Befolkning i Kungsörs
kommun
kvinnor
män

51%

49%

Diagram 2: Andelen kvinnor och män i Kungsör
kommun, 49% kvinnor och 51% män. Källa: SCB (2020).

Befolkningsfördelning i Kungsörs
kommun
19%
0%
2%
8%
71%

Kungsör

Valskog

Kungs Barkarö

Övrig landsbygd

Torpa

Diagram 1: Befolkningens fördelning i Kungsörs
kommun, 71% bor i Kungsörs tätort. Källa: SCB
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Befolkningsmängd &
befolkningsprognos
9243

9500
9000

8729

8500
8472
8000

8030

7500
7000
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025
Diagram 3: Befolkningsmängd 1990-juni 2020 och
befolkningsprognos 2020–2025. Befolkningen förväntas öka.
Källa: Statisticon (2020).

Antal inflyttnngar,
utflyttningar,döda och födda
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2010

2013

2016

Inflyttningar

Utflyttningar

Döda

Födda

2019

Diagram 4: Antal in-och utflyttningar, döda och födda 2010–
2020. Källa SCB (2020).

Varför flyttade du till Kungsör?
60
50
40
30
20
10
0

År 1990 hade Kungsörs kommun 8 472
invånare, befolkningen minskade till 8 030
invånare år 2012. Sedan dess har
befolkningen ökat med 699 invånare till
8 729 invånare i juni 2020. Enligt den
byggbaserade
befolkningsprognosen
kommer kommunens befolkning fortsätta
öka till 9 243 invånare år 2025. Om den
planerade byggnationen färdigställs och
inflyttning sker finns möjlighet att målet
om 9 000 invånare 2025 uppnås.

Antalet inflyttade per år har ökat mellan
2010 och 2016, men avtagit under de
senaste två åren. Inflyttningsnettot var
positivt 2019 då det flyttade 574 personer
från och 580 personer till kommunen,
vilket ger ett flyttningsnetto på +6
personer. År 2019 var antalet födda i
kommunen 91 och antalet döda 94, vilket
ger ett negativt födelsenetto på -3 personer.
Detta innebär att kommunen fortsatt växer,
men är beroende av inflyttningen för att
öka tillväxten.

Nyinflyttade till kommunen får möjlighet
att svara på en enkät där de bland annat
svarar på varför de valt att flytta till
Kungsör. Diagrammet bredvid visar de
vanligaste svaren inkomna de senaste åren.
Enligt de nyinflyttade är det främst bättre
bostäder, vänner och släktingar, närheten
till vatten och trygghet som lockar
människor att flytta till Kungsör. Dessa
faktorer kan kommunen leva upp till med
sin närhet till Mälaren, natur och friluftsliv
och bra, trygga boendemiljöer.

Diagram 5: Enkätsvar från nyinflyttade i Kungsör, varför de
flyttade till Kungsör. Bostad, vänner, närhet till vatten och
trygghet är vanligaste svaren. Källa: Kungsör kommun (2020).
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Befolkningens åldersfördelning påverkar efterfrågan av bostäder. I Kungsör bodde det 2019
och 2025, enligt befolkningsprognos, flest i åldrarna 45–64 år och 25–44 år. Den ålderskategori som förväntas öka mest i antal är 0–15 år och den ålderskategori som förväntas öka mest
procentuellt är 80–100 år (36%). Ålderskategorin 65–79 år är den enda som antas minska.
Detta innebär främst en högre andel äldre, men även yngre, vilket kan ses i diagrammet nedan. De flesta åldersgrupperna kommer öka år 2019–2025.

Ålder
0–15
16–24
25–44
45–64
65–79
80–100

Befolkningsmängd
2019
Totalt
Kvinnor
antal
antal
1671
794
797
350
1872
944
2242
1062
1602
799
491
269

Män
antal
877
447
928
1180
803
222

Befolkningsmängd
2025 (befolkningsprognos)
Totalt Kvinnor Män
antal
antal
antal
1871
880
991
869
368
500
2014
1033
980
2292
1078
1214
1530
773
757
667
357
309

Befolkningsförändring
2019–2025
Total
Total
skillnad procent
200
12
72
9
142
8
50
2
-72
-4
176
36

Tabell 1: Befolkning 2019 och 2025 fördelat efter ålder. De flesta ålderskategorier kommer öka i antal personer. Andelen
äldre förväntas öka mest. Källa Statisticon (2020).

160
140
120
100
80
60
40
20
0
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
54
57
60
63
66
69
72
75
78
81
84
87
90
93
96
99

Antal

Befolkning och befolkningsprognos 2019 och 2025

Ålder
2019

2025(befolkningsprognos)

Diagram 6: Befolkning efter åldrarna 0–100 år 2019 som staplar och år 2025 (befolkningsprognos) som linje. De flesta
ålderskategorierna förväntas öka. Antalet äldre förväntas öka mest. Källa Statisticon (2020).
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3.2 Bostäder och hushåll
I Kungsörs kommun finns det 3 954 hushåll vilket ger ett genomsnitt på cirka 2,2 personer per
hushåll. Hushåll med en eller två personer är vanligast och de flesta, 64 procent, bor i småhus.

Hushållsstorlek i Kungsör 2019
5%

10%

Hustyp i Kungsör 2019

2%

2% 3%
37%

11%

31%
64%

35%
1 person

2 personer

3 personer

4 personer

5 personer

6+ personer

småhus

Diagram 7: Andel hushåll efter hushållstyp, så många bor i varje
hushåll. De flesta hushållen är 1 och 2 personer. Källa SCB
(2020).

flerbostadshus

övriga hus

specialbostäder

Diagram 8: Andel hushåll efter hushållstyp. Småhus är vanligast
Källa SCB: (2020).

I kommunen är äganderätter och hyresrätter de upplåtelseformer som är vanligast och andelen
bostadsrätter är betydligt lägre. Äganderätterna utgör 58,8 procent, hyresrätter 37,7 procent
och bostadsrätter 3,6 procent. Jämför med Västmanland och riket har kommunen en hög andel
äganderätter och låg andel bostadsrätter.

Jämförelse upplåtelseform 2019
Kungsör, Västmanland, Sverige
70
60

58,8

procent

50
40

37,8

38,2

37,7

37,5

38,1

30

24,7

23,7

20
10

3,6

0
Äganderätt

Hyresrätt
Kungsör

Vätsmanlands län

Bostadsrätt
Sverige

Diagram 9: Andel bostäder efter upplåtelseform. Jämförelse Kungsör, Västmanlands län och Sverige. Källa: SCB (2020).
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Antal färdigställda lägenheter i nybyggda hus 1995-2019
40
35
30
25
20
15
10
5
0

småhus

flerbostadshus

Diagram 10: Antal nybyggda flerbostadshus och småhus år 1995–2019. För första gången sedan 1995 byggts nya
flerbostadshus år 2017 och 2018. Antalet nybyggda småhus har varierat mellan 0 och 8 varje år, men sedan 2017 har antalet
ökat
varje
år.
Källa:
SCB
(2020).

Av diagrammet ovan framgår det att
nybyggnationen av småhus varierat mellan
0 och 9 hus per år mellan år 1995 och 2016
medan inga flerbostadshus har byggts
under samma tidsperiod. År 2017 byggdes
11 småhus och 16 flerbostadshus och 2018
byggdes 26 småhus och 20 flerbostadshus.
År 2019 byggdes inga nya flerbostadshus,
men 36 nya småhus. Under de senaste tre
åren har antalet färdigställda bostäder ökat
kraftigt.

I Kungsör varierar flerbostadshusens och
småhusens bostadsarea enligt diagrammet
nedan. De flesta flerbostadshusen har en
bostadsarea på 41–80 m2 där 61–70 m2 är
vanligast. De flesta småhusen har en
bostadsarea på 71–140 m2 där 101–110 m2
är vanligast. Enligt fastighetsmäklare i
kommunen efterfrågas fler småhus med
bostadsarea på 100–200 m2.

Antal bostäder efter bostadsarea och hustyp 2019
350

298
218
178

250
181

200
150

110
77

100
50

291

267

300

4

23 17

31

231

260

269

246

243

211
161

84

109

95

108

53
16

13

3

4

0

1

2

1

0

småhus

flerbostadshus

Diagram 11. Antal bostäder efter bostadsarea. De flesta flerbostadshusen är 61–70 kvm och de flesta småhusen är 101–110
kvm. Källa: SCB (2020).
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Antal lägenheter efter antal rum 2019
800

680

600
400

312

247

102

200

82

14

0
1 rum och
kök/kokvrå

2 rum och
kök/kokvrå

3 rum och kök

4 rum och kök

5 eller fler rum
lägenheter utan
och kök
kök/uppgift saknas

Diagram 12: Antal lägenheter efter antal rum. Det är vanligast med 2 rum och kök. Källa: SCB (2020).

År 2019 fanns 1 437 lägenheter i kommunen och 819 av dem ägs och förvaltas av KFAB,
vilket motsvarar cirka 60 procent. Av alla lägenheter är det vanligast med två rum och kök
följt av tre rum och kök och ett rum och kök. Vilken hustyp, bostadsarea och antal rum som
efterfrågas beror delvis på hushållstyp, om hushållen är ensamstående eller sammanboende
och om de har barn eller inte. I Kungsör bor det i genomsnitt 2,2 personer per hushåll och de
flesta bor i sammanboende hushåll med barn 0–24 år, 3 370 personer, följt av sammanboende
hushåll utan barn, 2 388 personer. Andelen trångbodda i kommunen är 7,3 procent jämfört
med länet som har en andel på 9 procent enligt Boverket. Av de hushåll med barn är det flest
hushåll som har två barn (466 hushåll) följt av hushåll med ett barn (423 hushåll). I
sammanboende hushåll med barn är det vanligast med två barn per hushåll och i
ensamstående hushåll med barn är det vanligast med ett barn per hushåll.
Antal personer efter hushållstyp 2019
4000

3370

3000
2000

2388
1439

1000

617

203

376

164

73

37

0
Utan barn

Med barn 0-24 år
Ensamstående

Samboende

Med barn 25+ år
Övriga hushåll

Diagram 13: Antal personer efter hushållstyp. Det är flest samboende med barn i Kungsör. Källa: SCB (2020).

Antal hushåll efter hushållstyp och antal barn 2019
500

354

400

282

300
200
100

466

423

251

202
119
22

75

37

36

13

0
1 barn

2 barn

3+ barn

ensamstående med barn 0-24 år

sammanboende med barn 0-24 år

övriga hushåll med barn 0-24 år

totalt antal hushåll med barn 0-24 år

Diagram 14: Antal hushåll efter hushållstyp och antal barn. Det är vanligast med samboende som har två barn. Källa: SCB (2020).
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3.3 Bostäder och planerat bostadsbyggande
I tabellen listas områden där kommunen möjliggör byggande av nya bostäder. Förutsättningen
för att dessa bostäder ska byggas är att detaljplaner antas, vinner laga kraft och att tomterna
säljs och bebyggs.
Planområde

Planeras för (cirka)

Kommentar

Status

Runnabäcken 1

23 bostäder

Cirka 5 småhustomter och
cirka 18 bostadsrätter

Avstyckning pågår,
bygglovsprocess pågår.

Runnabäcken 2

100 bostäder

Radhus, småhus

Detaljplanarbete pågår

Klämsbo

4–14 bostäder

Småhustomter

Kaplanen

33 bostäder

Borgvik

20 bostäder

33 hyreslägenheter varav 9
marklägenheter
Bostadsrätter

För nuvarande planeras det
för 4 tomter.
Detaljplan antagen,
planerar för byggnation
Planarbete pågår

Valskog,
skarpängsvägen
Tallåsgården

4 bostäder

Småhustomter

Förarbete pågår

10–15 bostäder

Trygghetsboende

Detaljplanarbete pågår

Västergårdarna

10–15 bostäder

Trygghetsboende

Planerar för ombyggnation

Sälgen/Alen

20–30 bostäder

Bostadsrätter/trygghetsboende

Försäljning

Totalt

230 bostäder

Tabell 2: Områden där kommunen möjliggör för byggande av nya bostäder. Källa: Kungsörs kommun (2020)

3.4 Bostäder för särskilda grupper
Det är viktigt att kommunen kan tillgodose boende för alla i olika skeenden och
livssituationer. Andelen äldre äldre, över 80 år, förväntas öka med 36 procent från 2019 till
2025 och med 60 procent från 2019 till 2029 enligt befolkningsprognos. Detta kommer ställa
högre krav för bostäder anpassade för äldre. Antalet platser avser år 2020.
3.4.1 Trygghetsboende
Ett trygghetsboende definieras i Kungsör som boende för äldre som är friska men söker en
högre trygghet och gemenskap än en vanlig bostad. Här finns gemensamma utrymmen för
aktiviteter. Det finns 65 platser på trygghetsboende och det planeras för 40 nya till år 2022.
3.4.2 Särskilt boende
Särskilt boende definieras i Kungsör som boende för den med omsorgsbehov där hemtjänst
eller andra instanser i hemmet inte är tillräckliga. Det finns 60 platser för särskilt boende och
det planeras för 12 nya.
3.4.3 Korttidsboende
Korttidsboende är ett tillfälligt boende där äldre kan bo som avlastning för närstående, efter
sjukhusvistelse eller i väntan på plats på särskilt boende. Det finns 4 lägenheter med 6 platser
3.4.4 Boende enligt LSS och SoL
För personer med behov av boende enligt LSS finns 53 platser, varav 47 platser är för särskilt
boende. Utöver det finns 6 platser för särskilt boende enligt SoL. Behovet av bostäder enligt
LSS har och antas fortsätta minska.
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3.4.5 Stödboende 18+ år
Det finns 13 platser för stödboende för de över 18 år, endast 4 platser används.

3.5 Läget på bostadsmarknaden
3.5.1 Flyttkedjor
Ökat byggande kan leda till bättre användning av bostadsbeståndet då det ger upphov till
flyttkedjor. En flytt till en nybyggd lägenhet leder till att en lägenhet i det befintliga
bostadsbeståndet blir ledig vilket innebär att någon annan kan flytta dit. Om en nybyggd
lägenhet ger upphov till en lång flyttkedja innebär det att bostadsbeståndet kan komma att
användas bättre när ett stort antal boende väljer att lämna sin gamla bostad och flytta in i en
som bättre passar deras behov. På det sättet kan en flyttkedja även gagna svaga
bostadskonsumenter då slutet av flyttkedjan i bästa fall innebär att billiga bostäder frigörs.
Detta innebär att produktionen av relativt dyra lägenheter kan vara till fördel även för svaga
bostadskonsumenter.1 Enligt Boverket är andelen hushåll med ansträngd boendeekonomi 5,7
procent i kommunen jämfört med länet som har en andel på 4,7 procent.

Figur 1: Exempel på en flyttkedja som startar med en nybyggd bostad. Källa: D. Lindström (2005).

I figuren ovan visas ett exempel på hur flyttkedjorna fungerar. När det sker en nybyggnation
av en bostad flyttar hushåll A in i denna, vilket lämnar en bostad ledig där hushåll B flyttar in.
Hushåll B lämnar efter sig en bostad för hushåll C och D som flyttar ihop. C och D lämnar
efter sig bostäder för hushåll E, som lämnar sitt föräldrahem, och för hushåll F som flyttar
från en hyresbostad. På detta sätt ger nybyggnation möjlighet för hushåll att göra en
boendekarriär som varierar beroende på var i livet man befinner sig.
3.5.2 Äldre på bostadsmarknaden

Kungsör
småhus, äganderätt

70–79
år
803

80+
år
229

småhus, bostadsrätt

28

11

småhus, hyresrätt

32

12

flerbostadshus,
bostadsrätt
flerbostadshus,
hyresrätt

7

8

158

177

Tabell 3: Antal äldre efter boendeform. De flesta
äldre bor i småhus. Källa SCB (2020).
1

I dagsläget bor många äldre kvar i sina bostäder
istället för att flytta till ett boende anpassat för äldres
behov. 1 115 peroner över 70 år bor i småhus vilket
motsvarar cirka 66 procent av av alla över 70 år i
kommunen. De flesta bor kvar i sina småhus, främst
äganderätter. För att starta flyttkedjan behöver fler
äldre lämna sina småhus för en mer anpassad bostad.
Från år 2020 till år 2029 antas andelen äldre äldre,
över 80 år, öka med 51 procent. Jämfört med
Västmanlands län som antas öka med 43 procent.

D. Lindström. (2005). Flyttkedjor i Umeå kommun. Umeå universitet.
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Det innebär att kommunen behöver ha en god beredskap för att tillgodose äldres
bostadsbehov.
3.5.2 Efterfrågan
Efterfrågan på bostäder i Kungsör är stor och i augusti 2020 stod 1 069 personer i KFAB:s kö.
Av dessa är 928 externt sökande och 141 bor redan hos KFAB. KFAB förvaltar cirka 60
procent av alla lägenheter i kommunen och har ett ägardirektiv att bygga 80 nya lägenheter till
och med 2025. Av dessa har 19 färdigställts och för nuvarande projekterar KFAB för 33 nya
hyreslägenheter.
Fastighetsmäklare och fastighetsägare i Kungsör har svarat på frågor gällande efterfrågan på
småhus, radhus/kedjehus och bostadsrättslägenheter. Sammanfattat, enligt fastighetsmäklarna,
efterfrågas främst bostäder centralt i Kungsör inom de tre ovan nämnda kategorierna. Småhus
efterfrågas även i villaområden och främst av unga par och barnfamiljer. Framförallt söker
familjer villor på 100–200 m2, med 1–2 våningar och gärna garage. Äldre söker enplanshus på
80–100 m2. Radhus/kedjehus med 1-plan och 2–4 rum och bostadsrättslägenheter efterfrågas
främst av äldre.
I övrigt är att det är stor efterfrågan på både nya och befintliga bostäder men utbudet av
befintliga bostäder är litet i förhållande till antal sökande. Mäklarna nämner att Kungsör är i
behov av en bättre fungerande flyttkedja. En av mäklarna påpekar att det på nästan varje
villavisning kommer intressenter från Eskilstuna.
Några av Kungsörs fastighetsägare har också besvarat frågor om efterfrågan på bostäder och
de ser en relativt stor efterfrågan på hyreslägenheter, om än något lägre än det varit tidigare.
Det efterfrågas lägenheter 1–5 rum i centrala Kungsör, främst flerrumslägenheter. Det är inte
lika stor efterfrågan på lägenheter med ett rum eller små lägenheter med två rum. Även
radhuslägenheter efterfrågas.

3.6 Avslutande sammanfattning
Kungsörs kommun har de senaste åren uppvisat en positiv befolkningsutveckling, vilket
ställer högre krav på kommunen att möta bostadsbehovet. Kommunen hade 8 729 invånare i
juni 2020, och bostadsbeståndet bestod av 1 437 lägenheter och 2 595 småhus år 2019. Det är
en hög efterfrågan på småhustomter, hyreslägenheter samt ett ökat intresse för bostadsrätter i
attraktiva lägen. I augusti 2020 hade KFAB 1069 personer i bostadskö. Många äldre är kvar i
småhusägandet och det leder till att yngre familjer inte kan flytta in i det befintliga
småhusbeståndet. Flyttkedjorna behöver fungera bättre och fler bostäder behöver byggas för
att det ska finnas bostäder för alla i olika skeenden i livet.
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4 Mål och riktlinjer
4.1 Bostadsförsörjning
Kommunen har de senaste åren haft ett
underskott av bostäder. Orsaken till
bostadsbristen är att för få bostäder byggts
i förhållande till befolkningsutvecklingen.
Det medför att möjligheten att göra
bostadskarriär begränsas, vilket i sin tur
leder till en begränsad rörlighet på
bostadsmarknaden. Bostäder behöver
byggas i olika storlekar och varierande
upplåtelseformer för att möta efterfrågan
och starta flyttkedjor. Bostäderna ska
möta invånarnas bostadsbehov och locka
nya invånare till kommunen. En
fungerande bostadsmarknad är central för
ett expanderande näringsliv.
En god boendemiljö handlar inte bara om
själva bostaden utan också i stor
utsträckning om miljön runt omkring. Det
ska finnas goda boendemiljöer för alla,
oavsett ålder, kön, etnisk och kulturell
bakgrund eller funktionsnedsättning.
Barns behov av fysisk aktivitet ska också
beaktas
i
samhällsbyggandet.
Klimatförändringarna ställer dessutom allt
större krav på att ett hållbart
samhällsbyggande skapas.
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4.2 Bakomliggande mål och riktlinjer
Kungsörs bostadsförsörjningsplans mål och riktlinjer utgår från Mål 11 i Agenda 2030 och
nationella, regionala och kommunala mål för bostadsbyggande.
 Mål 11 i Agenda 2030 är Hållbara städer och samhällen och handlar om hållbart
byggande och planering av bland annat bostäder.
 Det nationella målet för bostadsmarknads-politiken är långsiktigt väl fungerande
bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar
mot behoven och målen för byggande handlar om resurseffektivitet och hållbara byggnader
med god inomhusmiljö.
 Nationellt miljökvalitetsmål om God bebyggd miljö vilket innefattar bland annat hållbar
bebyggelsestruktur och varierat utbud av bostäder.
 Det regionala målet kopplade till bostadsförsörjning presenteras i den Regionala
utvecklingsstrategin (RUS) och handlar om att skapa balans på bostadsmarknaden. Detta
ska ske genom att bygga nya hållbara bostäder och bostadsbeståndet ska vara ekonomiskt
och socialt tillgängligt.
 Kommunen har två övergripande mål kopplade till bostadsförsörjning:
o Kommunfullmäktige i Kungsörs kommun har ett mål
om att kommunen ska uppnå 9 000 invånare år 2025.
o Kommunstyrelsens förvaltning har ett mål om att det
ska byggas 150 bostäder mellan år 2020 och år 2025.
Vidare har översiktsplanen attraktivt boende som ett fokusområde och grönstrukturplanen
lyfter fram ekologiska och sociala hållbarhetsaspekter.
Dessa mål samt kommunens, översiktsplan, grönstrukturplan och läge på bostadsmarknaden
ligger till grund för bostadsförsörjningsplanens mål och riktlinjer som kan ses i tabellen på
nästa sida.
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4.3 Kungsörs kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning

Mål

Riktlinjer

Skapa förutsättningar för fler
bostäder och ett varierat
bostadsutbud



Det ska finnas bostäder för
alla i olika skeden i livet



Det ska finnas detaljplanerad mark som möter
efterfrågan
 Kommunen verkar för att det ska finnas ett varierat bostadsutbud med blandade upplåtelseformer
o Öka andelen bostadsrätter
o Öka antalet aktörer på (marknaden för hyreslägenheter)
o Öka antalet småhustomter i attraktiva lägen






Bostäderna ska tillgodose såväl äldre som yngre
målgruppers behov
Boendemiljöerna ska upplevas trygga och det ska
finnas plats för barns lek och rekreation
Socialförvaltningen ska tillfrågas i tidigt skede av
bostadsplanering för att säkerställa om det finns
behov av nya boenden med särskilt stöd.
Kungsörs Fastighets AB bygger i enlighet med
ägardirektivet 80 bostäder till år 2025

Natur- och kulturmiljöer ska
användas på ett positivt sätt
för att skapa attraktiva
boendemiljöer






Verka för bostäder både i och utanför tätorterna
Utveckla bostadsområden på landsbygden
Möjliggörande av bostäder i ett naturnära läge
Bevara, kompensera eller utveckla spridningsmöjligheter för växter och djur vid i ianspråktaganden av mark

Resurseffektivt
bostadsbyggande



Prioritera detaljplaner som möjliggör
byggande och expansion i flera etapper
Bygga där det finns befintlig infrastruktur
Bygga kollektivtrafiknära
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Datum

Vår beteckning

2020-11-26

KS 2020/423

Adressat

plan-bygg@surahammar.se
Vår handläggare

Stefan Lejerdahl
Utvecklingsstrateg

Remissyttrande gällande Bostadsplan för
Surahammars kommun (KS 2020/89)
Kungsörs kommun har av Surahammars kommun erbjudits att yttra sig gällande
Bostadsplan 2020–2025.
Kort om Bostadsplanen
I samband med att befolkningen växer täcker dagens bostadsbyggande inte upp
behovet av bostäder vare sig i Sverige, Västmanland eller i Surahammars
kommun. Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter i en
kommun och ger förutsättningar för välfärd och tillväxt.
Surahammars kommuns vision är att vi alla är delaktiga i att bygga ett bättre
samhälle och att det finns bra bostäder för alla. Genom att erbjuda ett varierat
utbud av bostäder av olika storlek, upplåtelseformer och geografisk lokalisering
kan kommunen locka människor att bosätta sig i kommunen.
Kommunen saknar en samlad bild av bostadsförsörjningen. Därför har beslut
tagits om att ta fram en Bostadsplan som är samordnad med arbetet med den nya
översiktsplanen. Bostadsplanen innehåller riktlinjer för kommunens utveckling
av bostadsbyggandet. Planen redovisar en uppskattning av hur många bostäder
som bör byggas under perioden samt pekar ut särskilda behov.

Kungsörs kommuns synpunkter
Inledningsvis vill Kungsörs kommun lyfta fram att bostadplanen är tydlig,
välskriven och har ett bra omfång.
Inledning på fem sidor kanske kan kortas ner något. Kapitel 2 har lättläst text och
bra beskrivning av tabeller och diagram.
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Sida 2 (2)
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

Figur 4 visar fel gällande Kungsörs hyresrätter och bostadsrätter. Kan vara så att
blå och röd färg bytt plats i samtliga staplar.
I figur 4 redogörs för andel hushåll i olika bostadsformer. I diagrammet jämförs småhus med
hyresrätter och bostadsrätter. Småhus borde ersättas av äganderätter då småhus inte är en
upplåtelseform.
Det kan vara av värde att se hur in- och utflyttningen sett ut de senaste åren. Från
vilka kommuner är det inflyttning och till vilka kommuner är det utflyttning?
Fokusområden och Aktiviteter är tydligt formulerade och strukturerade med en
bra förklaring till varje fokusområde.
I Bostadsplanen står följande:
”Genom att bygga nya hyresrätter i det kommunala bostadsbolaget skapas
förutsättningar för ökad rörlighet på bostadsmarknaden. En ungdom kan bo kvar
i kommunen, en hyresgäst kan byta upp sig, en äldre kan sälja sin villa och flera
nya invånare kan flytta till kommunen.”
Då det framgår att kommunala bostadsbolaget dominerar bostadsmarknaden i
kommunen kanske ni ska förklara/utveckla varför bostadsbolaget ska bygga fler
bostäder istället för att få in fler andra aktörer på marknaden.

Stefan Lejerdahl
Utvecklingsstrateg
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