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Kallelse till kommunfullmäktige 
Tid Måndagen den 14 februari 2022, klockan 18:30 
Plats Kung Karls matsal 
Förslag till justerare Mikael Peterson och AnneMarie Andersson 
Förslag till ersättare för justerare Gunilla A Aurusell och Lina Johansson 
Förslag till plats och tid för justering Kansliet, 2022-02-15, kl 16:00 

Föredragningslista 
Nr Ärende Diarienummer 
 Allmänhetens frågestund  
1 Allmänhetens frågestund 2022 KS 2022/67 
 Information  
2 Meddelande om avvisat medborgarförslag KS 2022/6 
3 Meddelande - Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport -  

Granskning av investeringsprocessen 
KS 2021/490 

 Medborgarförslag  
4 Medborgarförslag - Gratis bussresor för pensionärer KS 2021/579 
5 Medborgarförslag - Lägg till en hållplats längs VLs busslinje 49 i 

anslutning till Valskogsvägen 45 
KS 2021/580 

6 Medborgarförslag – Sänk farten till 30 km/h vid lekparken efter 
Torsgatan 

KS 2022/90 

7 Medborgarförslag - Placera ut boklådor runt om i Kungsör KS 2022/91 
8 Svar på medborgarförslag - Hundrastgård på Centralvallen KS 2021/167 
9 Svar på medborgarförslag – Avverka lindarna på Prästgatan, torget och 

delen mellan Coop och Ica 
KS 2021/354 

10 Svar på medborgarförslag - nya lekredskap till förskolan i Valskog KS 2021/271 
11 Svar på medborgarförslag – Staket och fler sittplatser till lekparken i 

Valskog 
KS 2021/331 

12 Svar på medborgarförslag – Fler lampor på stigen vid Bergsgatan 18 
och 20, Valskog 

KS 2021/411 

13 Svar på medborgarförslag - Höj pulkabacken på grönområdet uppe i 
Runna Eka 

KS 2021/470 

14 Svar på medborgarförslag - Bullerskydd KS 2021/189 
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Beslutande organ 
Kommunfullmäktige 
Datum 
2022-02-04 

Nr Ärende Diarienummer 
15 Svar på medborgarförslag - Farthinder till Fredsgatan KS 2020/411 
 Motioner  
16 Motion - Familjecentral, en väg till föräldrautbildning KS 2021/569 
17 Motion - Policy för skydd av produktiv jordbruks- och betesmark KS 2022/94 
18 Svar på motion - Bygg upp en utbildningsavdelning för äldrevård i länet KS 2021/250 
19 Svar på motion - Inför en gemensamhetsplan för äldreboendet och nya 

förskolan 
KS 2021/252 

20 Svar på motion – Flyttning av ställplatser för husbilar från gästhamnen KS 2021/416 
21 Svar på motion - Valstugor vid val på stora torget i Kungsör KS 2021/423 
22 Svar på motion – Byt ut skolledningen på grund av låga betyg i skolan KS 2021/508 
 Interpellationer  
23 Interpellation - Hamnutvecklingen i Kungsör KS 2022/93 
 Ärenden till egen instans  
24 Revidering av riktlinjer för styrande dokument KS 2021/403 
25 Utbetalning av partistöd 2022 KS 2022/10 
26 Riktlinje för investeringar KS 2022/35 
27 Utökat borgensåtagande - Kungsörs Vatten AB KS 2021/565 
28 Ägarombud till Energikontorets i Mälardalen AB stämma KS 2021/572 
29 Komplettering av beslut om ändring av avfallstaxa 2022 KS 2021/279 
30 Verksamhetsplan och budget 2022 - Gemensam hjälpmedelsnämnd KS 2021/563 
31 Budget och verksamhetsplan 2022 med flerårsplan 2023 - 2024 - Västra 

Mälardalens kommunalförbund VMKF 
KS 2021/582 

Pelle Strengbom 
Ordförande
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Vår handläggare 
Eva-Kristina.Andersson@kungsor.se 
Kansliavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunfullmäktige 

Meddelande – avvisat medborgarförslag 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna. 

Sammanfattning 
Mary Andersson föreslår i ett medborgarförslag att belysning ordnas efter 
gång- och cykelvägen från Albins Husbilar till kyrkan i Björskog, Valskog.  
Kommunfullmäktiges presidium har avvisat medborgarförslaget som eget 
ärende då en motion i samma ärende redan finns och denna har överlämnats 
till kommunstyrelsen för beredning.  
Förslagsställaren har informerats och medborgarförslaget kommer att 
överlämnas till handläggaren för motionen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-04 
Medborgarförslag - Belysning efter gång- och cykelvägen i Valskog 
Brev - avvisat medborgarförslag 

Eva Kristina Andersson 
Nämndsekreterare 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-02-04 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/6 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 58 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Mitt medborgarförslag avser belysning efter gång- och
cykelvägen från Albins Husbilar till Kyrkan i Björskog,
Valskog. När jag använde gångvägen till kyrkan för
musikgudstjänst18:00 första januari -22 upptäckte jag hur svart
det var att gå där. Jag höll på att krocka med en mötande
gående med hund, man ser absolut ingenting och mörkerseendet
försämras också när bilar passerar på vägen intill. Denna väg
använda flitigt av hundägare, så jag förstår inte att det ej
har tagits upp till starkt förslag av behovet av belysning på
gång- och cykelväg där tidigare. I miljö- och hälsosynpunkt är
det ofattbart att det inte åtgärdats "TIDIGARE" speciellt med
tanke på att alla boende ska kunna använda vägen även om man
har ett handikappade.
Med hopp om  att det nu blir belysning på den mycket använda
gång- och cykelväg.

Namn
mary andersson

Postadress
Ekstigen 8
731 60 Valskog

Telefonnummer
0706941526

E-postadress
maryandersson43@gmail.com

Samtycke
2022-01-03 14.10
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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Vår handläggare 
Eva-Kristina.Andersson@kungsor.se 
Kansliavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunfullmäktige 

Meddelande – Kommunstyrelsens svar på revi-
sionsrapport Granskning av investeringspro-
cessen 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har lämnat ett svar på revisionens granskning av den 
övergripande investeringsprocessen. Enligt rapporten finns det brister och 
revisorerna har föreslagit åtgärder för förbättrad process. 
Av kommunstyrelsens svar framgår att kommunstyrelsens förvaltning avser: 

 ta fram ett förslag till ny rutin som ska ersätta den tidigare 
 ta fram ett förslag till lokalförsörjningsplan på tio års sikt 
 arbeta med en tio-årsplan pågår med både investeringsplan och 

driftkostnadskonsekvenser av investeringarna 
 ta med revisorernas förslag om att välja ut några investeringsprojekt 

och följa upp dem inom den interna kontrollen för att se att fastställd 
rutin följs 

 ta fram en mall för investeringsplan för att lyfta fram vilka 
investeringar som ska genomföras och varför de behöver 
genomföras 

 ta fram en mall för uppföljning av investeringar och att 
uppföljningen kommer att ske i samband med delårsrapporter och 
årsredovisningar. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-03 
 Revisionsrapport - granskning av investeringsprocessen 
 Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-11 Svar på 

revisionsrapport  
 KS 2022-01-31 § 17 Svar på revisionsrapport 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-02-03 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/490 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 58 

Organisationsnr 
212000-2056 
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2022-02-03 
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Diarienummer 
KS 2021/490 
Er beteckning 
 

Eva Kristina Andersson 
Nämndsekreterare 

Skickas till 
Revisorerna 
Karin Helin Lindkvist, KPMG 
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§ 17 Svar på revisionsrapport -  Granskning av 
investeringsprocessen 
Diarienummer KS 2021/490 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar svar på revisionsrapporten ”Granskning 
investeringsprocessen” som sitt eget 

Sammanfattning 
Kungsör kommuns revisorer har genomfört en granskning av kommunens 
övergripande investeringsprocess. Det huvudsakliga syftet med 
granskningen är att bedöma om kommunens övergripande 
investeringsprocess är ändamålsenligt utformad. Revisionsrapporten visar 
att det finns brister i investeringsprocessen idag och föreslagit åtgärder för 
att få en bättre investeringsprocess. 

Beslutsunderlag 
Granskning av investeringsprocessen 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Rapport på granskning av investeringsprocessen 

Skickas till 
Samtliga förtroendevalda revisorer 
Karin Helin Lindkvist, KPMG 
Kommunfullmäktige för kännedom

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-01-31 
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Vår handläggare 
marko.ravlic@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på revisionsrapport - Granskning av 
investeringsprocessen 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar svar på revisionsrapporten ”Granskning 
investeringsprocessen” som sitt eget 

Sammanfattning 
Kungsör kommuns revisorer har genomfört en granskning av kommunens 
övergripande investeringsprocess. Det huvudsakliga syftet med 
granskningen är att bedöma om kommunens övergripande 
investeringsprocess är ändamålsenligt utformad. Revisionsrapporten visar 
att det finns brister i investeringsprocessen idag och föreslagit åtgärder för 
att få en bättre investeringsprocess. 

Beslutsunderlag 
Granskning av investeringsprocessen 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Rapport på granskning av investeringsprocessen 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Marko Ravlic 
Tf. Ekonomichef 

Skickas till 
Samtliga förtroendevalda revisorer 
Karin Helin Lindkvist, KPMG 
Kommunfullmäktige för kännedom 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-11-11 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/490 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 89 

Organisationsnr 
212000-2056 
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KS 2021/490 
Er beteckning 
 

Ärendebeskrivning 
Revisionsrapporten har inkommit med fyra rekommendationer som 
kommunstyrelseförvaltningen avser att besvara hur arbetet ska gå tillväga 
för att genomföra förändringen av investeringsprocessen för att tydliggöra 
den samt att förbättra den. 
 
Nedan är de rekommendationer och åtgärder som 
kommunstyrelseförvaltningen avser att genomföra. 
 
Ta fram riktlinjer och rutinbeskrivning för investeringsprocessen, gärna 
samlat i ett och samma dokument. Instruktioner och krav för utförandet av 
investerings- och driftkalkyler samt slutredovisningar bör ingå tillika 
tydliga beskrivningar av ansvar fördelat mellan styrelser, nämnder, 
tjänstemän och inte minst bolag. Dokumentet bör gälla generellt för hela 
kommunen inklusive kommunala bolag och beslutas av kommunfullmäktige. 
Kommunstyrelseförvaltningen tillsammans med Kungsörs Kommunteknik 
AB håller på att arbeta fram en ny rutin som ska ersätta den tidigare rutinen. 
Kommunstyrelseförvaltningen och Kungsörs Kommunteknik AB är positiva 
till att vid färdigställande av ny rutin att den beslutas av 
kommunfullmäktige. 
 
Upprätta en strategisk lokalförsörjningsplan bl. a. i syfte att underlätta 
prioriteringar och den långsiktiga planeringen av investeringar. Säkerställa 
att alla beslut om investeringar går genom budgetberedningen och beslutas 
i investeringsbudgeten av fullmäktige. Rutin bör finnas för enskilda 
investeringsprojekt som beslutas utanför investeringsbudgeten (till exempel 
akuta investeringar eller reinvesteringar utifrån ram-beslut) för att 
säkerställa korrekt uppföljning och slutredovisning. 
 
Under hösten har en lokalförsörjningsgrupp återupprättats inom Kungsörs 
kommun med representanter från både Kungsörs kommun och Kungsörs 
Kommunteknik AB är representerade. Gruppen diskuterar de behov som 
finns för verksamheterna just nu och fastighetschef på Kungsörs 
Kommunteknik AB har i uppdrag att ta fram en lokalförsörjningsplan. 
Lokalförsörjningsplanen, precis som investeringsplanen, ska vara på 10 års 
sikt och vara en del av budgetberedningen och investeringsbudgeten. 
 
Planera investeringar med en längre framförhållning, gärna en 10 årsplan. 
Arbete pågår med att ta fram en 10 årsplan med både investeringsplan och 
de driftkostnadskonsekvenserna som uppstår till följd av investeringsplanen. 
Driftkostnadskonsekvenser är både ökade kapitalkostnader och ökad övrig 
drift. År 1-3 ska vara säkrare planering av investeringar, 4-5 ska vara hyfsat 
träffsäkert medan 6-10 kommer vara utifrån de behov som verksamheterna 
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KS 2021/490 
Er beteckning 
 

ser kommer att finnas då.   
 
Överväga att följa upp ett urval av enskilda investeringsprojekt inom ramen 
för den interna kontrollen i syfte att säkerställa att fastställd rutin efterlevs. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen är positiva till förslaget och kommer att ta 
med detta till arbetet med internkontroll.  
 
Förutom de rekommendationerna som revisionsrapporten har inkommit med 
kommer Kommunstyrelseförvaltningen även att arbeta med att ta fram en 
investeringsplanmall för att lyfta fram vilka investeringar som ska 
genomföras och varför de behöver genomföras.  
Kommunstyrelseförvaltningen tillsammans med Kungsörs Kommunteknik 
AB håller på att arbeta fram en investeringsuppföljningsmall för att bättre 
kunna återrapportera investeringar. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen tillsammans med Kungsörs Kommunteknik 
AB kommer ha ett närmare samarbete kopplat till uppföljning av 
investeringsprojekt som Kungsörs Kommunteknik AB utför åt 
Kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen kommer ha uppföljning av 
investeringsprojekt kopplat till Kommunstyrelsen i samband med 
delårsrapporterna och årsredovisningen. 
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1 Sammanfattning 
 
Vi har av Kungsör kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
övergripande investeringsprocess. 
Det huvudsakliga syftet med granskningen är att bedöma om kommunens 
övergripande investeringsprocess är ändamålsenligt utformad. 
Vår revisionella bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunens 
övergripande process för planering, beslut och genomförande av investeringar inte är 
ändamålsenligt utformad. Bland de tjänstepersoner vi intervjuat finns dock en tydlig 
ambition av att förstärka rutinerna och förbättra arbetet genom hela 
investeringsprocessen, vilket är av stor vikt för att förbättringsarbetet ska nå framgång. 
Vi noterar också att politiken i olika dokument framhåller behovet av en stärkt och 
förtydligad investeringsprocess. 
Vi bedömer att kommunen idag har en bristande framförhållning och struktur i sin 
investeringsprocess, det finns osäkerheter kring vilka regler och riktlinjer som gäller 
och osäkerheter kring roller och ansvar, inte bara inom kommunen utan kanske 
framförallt i förhållandet mellan kommunen och de kommunala bolagen.  
Vi ser ett behov av att förtydliga investeringsprocessen, nya styrdokument behöver tas 
fram och beslutsordningen med tydliga avstämningspunkter kopplat till varje fas i 
investeringsprocessen bör ingå. Ett sådant dokument kan även reglera vilka 
igångsättningsbeslut som ska fattas av nämnd respektive kommunfullmäktige samt hur 
återrapportering och slutredovisning av investeringsprojekt skall genomföras. Regler 
kan sedan kompletteras med praktiska tillämpningsanvisningar, mallar och checklistor. 
Vi ser också ett behov av att förlänga planeringshorisonten i kommunens 
investeringsprocess, gärna upp till 10 år. Ett verktyg för att underlätta en långsiktig 
planering är att formalisera det arbete kring lokalförsörjning som pågår i kommunens 
olika verksamheter i en kommunövergripande lokalförsörjningsplan. 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunen att:  
 

— Ta fram riktlinjer och rutinbeskrivning för investeringsprocessen, gärna samlat i ett 
och samma dokument. Instruktioner och krav för utförandet av investerings- och 
driftkalkyler samt slutredovisningar bör ingå tillika tydliga beskrivningar av ansvar 
fördelat mellan styrelser, nämnder, tjänstemän och inte minst bolag. Dokumentet 
bör gälla generellt för hela kommunen inklusive kommunala bolag och beslutas av 
kommunfullmäktige. 

— Upprätta en strategisk lokalförsörjningsplan bl. a. i syfte att underlätta prioriteringar 
och den långsiktiga planeringen av investeringar.  

— Säkerställa att alla beslut om investeringar går genom budgetberedningen och 
beslutas i investeringsbudgeten av fullmäktige. Rutin bör finnas för enskilda 
investeringsprojekt som beslutas utanför investeringsbudgeten (till exempel akuta 
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investeringar eller reinvesteringar utifrån ram-beslut) för att säkerställa korrekt 
uppföljning och slutredovisning. 

— Planera investeringar med en längre framförhållning, gärna en 10 årsplan. 

— Överväga att följa upp ett urval av enskilda investeringsprojekt inom ramen för den 
interna kontrollen i syfte att säkerställa att fastställd rutin efterlevs. 
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2 Inledning/bakgrund 
Vi har av Kungsör kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
investeringsprocess. Uppdraget har skjutits upp av olika anledningar och har ingått i 
revisionsplanerna för 2019 och 2020 men avlevereras som en granskning ingående i 
2021 års revisionsplan. 
Kommunrevisionen har över tid följt kommunens planering och uppföljning av 
investeringar i kommunen och sina kommunala bolag och har bland annat noterat 
budgetavvikelsen avseende ej genomförda investeringar och oklarheter kring 
förhållandet mellan kommunen och de kommunala bolagen. Kommunens möjlighet till 
styrning av investeringsverksamheten bygger på en väl fungerande 
investeringsprocess med tydliga riktlinjer, uppföljningar och kontroller. 
De förtroendevalda revisorerna bedömer att det kan finnas risk för brister i styrning, 
kontroll och uppföljning av investeringsprojekt och har sett det som väsentligt att 
granska att kommunen har en ändamålsenlig och tillförlitlig investeringsprocess.  

2.1 Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att bedöma om investeringsplaneringen i kommunen är 
ändamålsenlig och om den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig i 
investeringsprocessen.  
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

— Finns dokumenterade och fastställda policy och riktlinjer avseende kommunens 
investeringsprocess? 

— Framgår det tydligt hur kommunens investeringsnivå tas fram? 

— Finns dokumenterade beslutsunderlag där motiv för beslut angivits? 

— Finns mallar för kalkyler och bedöms de kalkyler som används tillförlitliga och 
tillräckliga? 

— Finns ett tillförlitligt planerings- och uppföljningsverktyg för investeringsprojekt? 

— Uppdateras planering- och uppföljningsverktyget löpande? 

— På vilka grunder görs prioriteringar avseende investeringsprojekt? 

— Finns det rutiner för hantering av uppskjutna investeringar? 

— Omfattar riktlinjerna rutiner för hur avvikelser hanteras och följs upp? 

— Finns det en tydlig gränsdragning mellan underhåll- och investeringsutgifter?  

— Finns i kalkylen hänsyn till eventuell kostnadsbesparing/nytta? 

— Finns rutiner för uppföljning och analys av genomförda investeringsprojekt? 

— Finns rutiner för återrapportering av utfall avseende beslutade och genomförda 
investeringsprojekt till politikerna? 
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— Hur hanteras eventuella avsteg från investeringsbudgen som exempelvis 
tilläggsinvesteringar?  

2.2 Avgränsning 
Granskningen avser den övergripande processen för investeringar, som i allt väsentligt 
handhas av kommunstyrelsen. Vi har granskat den budgetprocess som skett inför 2020 
samt den pågående processen inför 2021. Stickprov avseende genomförda 
investeringar avser färdigställda investeringar under 2019 och 2020. Efterlevnad av 
Lag om offentlig upphandling har inte omfattats av granskningen.   

2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om processen för investeringar följer:   

— Fullmäktigebeslut 

— Policys fastställda av fullmäktige 

— Interna riktlinjer och rutinbeskrivningar 

— Allmänna krav på en god intern kontroll 

— Kommunallagens krav på en god ekonomisk hushållning 

2.4 Ansvarig nämnd 
Granskningen avser kommunstyrelsen i Kungsör kommun. 

2.5 Projektorganisation/granskningsansvariga 
Granskningen har utförts av Nils Nordqvist, certifierad kommunal revisor. 

2.6 Metod 

Granskningen har genomförts genom:  

— Dokumentstudier av rutiner, lagar och regler på området.  

— Stickprovsvisa urval avseende genomförda investeringar  

— Intervjuer med berörda tjänstemän. 
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Investeringsprocessen  
 
Kungsör kommun har tagit fram riktlinjer för investeringar i kommunen som fastställts 
av fullmäktige 2016. Dokumentet fokuserar på definitioner av investeringar, av- och 
nedskrivningar, försäljningar med mera. Dokumentet slår också fast att en 
investeringsbudget skall upprättas och beskriver även beslutsprocessen från projektidé 
till färdigställande och slutredovisning. Dokumentet följs dock inte fullt ut i praktiken och 
nya styrdokument skall tas fram inom kommunen. 
Av riktlinjerna framgår att en investeringsbudget skall upprättas och att den skall gälla 
för nästkommande år samt planeras för ytterligare två år. Om ett investeringsprojekt 
sträcker sig över ett eller flera årsskiften ska det enligt riktlinjen framgå av budgeten 
och utgiften för respektive år specificeras på rätt år. 
Även en genomförandeprocess beskrivs i riktlinjen, kortfattat är den enligt nedan: 

— Projektidé från nämnd lämnas till KKTAB från förvaltningschef 

— KKTAB gör en förstudie 

— Nämnden fattar beslut utifrån genomförd förstudie 

— Ekonomienheten sammanställer inkomna investeringsäskanden 

— Kommunstyrelsens budgetberedning prioriterar och lämnar förslag till 
investeringsbudget till Kommunstyrelsen  

— Kommunstyrelsen bereder och lämnar till fullmäktige 
Investeringsprocessen är till vissa delar kopplad till kommunens driftsbudgetprocess 
och de båda processerna löper parallellt. Budgetprocessen följer ett årligt tidsschema 
med målsättning att fastställa den strategiskaplanen i juni månad i fullmäktige. Inget 
tydligt årshjul eller liknande finns framtaget och kommunstyrelsen poängterar i 
budgeten för 2020 att både investeringsprocessen och processen för driftsbudgeten 
måste förtydligas och att målsättningen är att ha ett fastställt beslut om både drifts- och 
investeringsbudget i juni. Kommunstyrelsen skriver: 
”Investeringsprocessen avseende planering, uppföljning och beslutsgång behöver ses 
över och dokumenteras. Jämsides med detta arbete bör processen för framtagande av 
årsplanen ses över för att säkerställa att övergripande ramar beslutas i juni med enbart 
smärre kompletteringar och rättningar under hösten. Det är viktigt att kommunens 
verksamheter kan komma igång med sin verksamhetsplanering under hösten och 
ambitionen är att ha en detaljbudget klar när det nya året börjar. En bättre process 
kommer att möjliggöra en bättre styrning av verksamheten.” 

Arbetet med kommunens budget och årsplan är således inte tydligt dokumenterad med 
det finns en ambition inom kommunen att stärka och förtydliga styrdokument och tydligt 
dokumentera processen. I intervjuer har vi noterat att denna ambition har fått skjutas 
på framtiden då kommunen under 2020 har haft vakanta tjänster både avseende 

Sida 17 (179)



 

 6 
 
© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 

with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved 
 

Document classification: KPMG Confidential 

ekonomichef och teknisk chef. Planeringen kommer dock fortsätta under 2021 och har 
redan till viss del inletts av kommunens nya tekniske chef. 
Vi noterar att kommunen de senast två åren fastställt budgeten för kommande år i 
november. Vi noterar också att investeringsbudgeten inte på ett tydligt sätt behandlas i 
det beslut som fullmäktige verkställer. Som beslutsunderlag finns dock en 
”investeringssammanställning” med denna sammanställning innehåller endast 
totalbelopp av investeringarna men inte belopp på enskilda projekt. 
Belopp på individuella investeringsprojekt finns istället i ett liknande dokument som 
används i budgetberedningarna där budgeten bereds. I detta mer detaljerade 
dokument finns belopp på respektive investering och även konsekvenser för driften. I 
sammanställningen framgår mindre investeringar i befintliga anläggningar, 
reinvesteringar i vägar och vägbelysning, fasta belopp för inköp av inventarier till olika 
verksamheter, upprustning av lekplatser, friluftsanläggningar mm.  
Större investeringar ingår inte i planeringen utan beslut kring större investeringar fattas 
vid separata beslut i fullmäktige. Exempelvis ingår inte den nya förskolan vid Kinnekulle 
i kommunens beslutade investeringsbudget. Förskolan planerades att byggas i 
kommunens regi och inte av kommunens dotterbolag. Vi återkommer till samarbetet 
mellan kommunen och de kommunala bolagen rörande investeringsprocessen längre 
fram i rapporten.   
Budgetprocessen pågår mer eller mindre kontinuerligt under året men planeringsfasen 
är kopplad till första halvåret och inleds i Kungsör kommun med en första 
budgetberedning i mars månad där kommunstyrelsens presidium, ordförande i 
nämnderna samt ledande tjänstemän träffas för att diskutera verksamheterna. Man 
inleder med en omvärldsanalys och går igenom vilka förutsättningar kommunen har, 
nya befolkningsprognoser och en återblick på föregående år. Framförallt fokuserar man 
på vilka budgetförutsättningar kommunen har att räkna med framöver och hur detta 
påverkar verksamheten för kommande år.  
Vi har inte tagit del av någon anvisning eller instruktion till budgetansvariga 
tjänstemän inom kommun eller bolag. Inte heller några rutinbeskrivningar som 
förtydligar vilket ansvar förvaltning, nämnd, kommunstyrelse eller bolag har i 
budgetprocessen.  
I denna granskning är fokus på investeringar och inom detta område har processen 
med framtagande av en ny rutinbeskrivning inletts. Det dokument som tagits fram och 
inledningsvis diskuterats med kommunstyrelsen är bra och ett steg i rätt riktning. 
Dokumentet fokuserar på Kungsör KommunTeknik ABs (KKTAB) ansvar, vilket i sig är 
bra men dokumentet behöver kompletteras med kommunens ansvar, dels för 
investeringar som kommunen beställer av KKTAB där KKTAB kommer att äga 
fastigheten och hyra ut till kommunen. Dels för investeringar som genomförs av KKTAB 
men där kommunen kommer stå som ägare när investeringen är genomförd.  
Vi saknar information kring och regler för hur investeringsnivåerna fastställs, i 
kommunen har man de senaste åren haft en investeringsgräns på 10 mnkr, men det är 
oklart hur kommunen har fastställt detta belopp. Vi har dessutom noterat att samtliga 
investeringar som kommunen genomför inte ingår i detta belopp. I granskningen har vi 
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noterat att kommunen fattar löpande beslut om investeringar under året, investeringar 
som inte finns med i den beslutade investeringsbudgeten.  
I instruktionen finns också information kring gränsdragning mellan underhåll och 
investering vilket är bra, informationen är dock inte uppdaterad med de effekter av 
kraven om indelningen av anläggningstillgångar i komponenter vilket påverkar 
bedömningen om en åtgärd kommer påverka drifts- eller investeringsbudgeten.  

3.1.1 Kommentar 
Vi anser, precis som kommunen själv har konstaterat, att investeringsprocessen 
behöver stärkas, inte minst avseende dokumentationen av regelverk och rutiner. Vi ser 
positivt på att kommunen vidtagit inledande åtgärder för att förtydliga processen och vi 
kommer nedan att presentera våra synpunkter och rekommenderar som kommunen 
kan använda i sitt fortsatt arbete med att stärka rutinen. 
 
Vi anser att kommunens investeringsplaner bör göras i ett längre perspektiv än dagens 
tre-fyra år, vi rekommenderar en tidshorisont på 10 år. Osäkerheten ökar naturligtvis 
ju längre fram i tiden prognosen sträcker sig, men det finns ett värde i att planera på 
längre sikt och att lyfta blicken för att se den större bilden och behoven. En längre 
planeringshorisont kräver också bättre underlag kring befolkningsutveckling, 
boendeplanering med mera. Planer på 10 års sikt kommer givetvis förändras och ska 
inte vara huggna i sten. En strävan efter långsiktiga planeringsdokument som över tid 
hålls levande är enligt vår syn önskvärt. 
 
Det är mycket viktigt att samtliga investeringar ingår i investeringsplanen, särskilt 
större investeringar i verksamhetslokaler men även mindre investeringar, till exempel 
sådana initierade av medborgarförslag. Rutin bör finnas för enskilda investeringsprojekt 
som beslutas utanför investeringsbudgeten (till exempel akuta investeringar eller 
reinvesteringar utifrån ram-beslut) för att säkerställa korrekt uppföljning och 
slutredovisning. Gör kommunen bedömningen att separata processer och beslut krävs 
för vissa större investeringar kan dessa processer skötas separat men investeringen 
måste ändå hållas kvar i kommunens eller det kommunala bolagets samlade 
investeringsplanering (investeringsbudgeten). Alla investeringar ska ligga med i 
planeringen, särskilt de investeringar som är omfattande och därmed väsentliga.  
 
Även de mindre investeringar som beslutas under löpande år måste inkluderas i 
investeringsplanen. Tillvägagångssättet borde, för denna typ av förslag till 
investeringar, vara att även dessa investeringar bereds, prissätts och läggs till 
investeringsplanen och lämnas till kommande års budgetberedning för prioritering 
tillsammans med övriga investeringar. Just hur kommunen prioriterar mellan olika 
investeringar blir svår att följa och förstå om beslut fattas löpande och inte i en samlad 
process.  
   
Att förtydliga gränsdragningen och ansvaret i investeringsprocessen mellan kommunen 
och de kommunala bolagen är mycket viktigt då en stor del av de investeringar som 
berör kommunens verksamheter sker i de kommunala bolagen. Det är också viktigt att 
de investeringar som beställs av kommunen men som genomförs av KKTAB och där 
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bolaget också efter byggnationen kommer stå som ägare av anläggningen ingår i 
investeringsbeslutet i kommunen. Detta för att ge en fullständig bild av 
investeringsbehovet i kommunkoncernen samt att även de investeringar som 
genomförs i bolagen kommer påverka kommunens driftsbudget. Vi upplever att det i 
vissa fall finns otydligheter kring vems investeringen är, kommunens eller det 
kommunala bolagets. Bolagens investeringsplaner framgå av respektive bolags 
verksamhetsplan men vi anser att i alla fall totala investeringsnivåer för bolagen bör 
ingår i den investeringsplan som fastställs i fullmäktige. Bolagens upplåningsbehov 
begränsas dessutom av de rullande borgensramarna som årligen fastställs i samband 
med att budgeten beslutas. 
Precis som kommunen anser vi att många av de styrdokument som finns behöver 
uppdateras och förtydligas. Nya tydliga instruktioner och informationer behöver tas 
fram. Vi saknar tydliga rutinbeskrivningar och hur ansvarsfördelningen ser ut. Vem gör 
vad och vilka krav vilar på förvaltningar, nämnder, styrelser och bolag. Vi anser också 
att kommunen kan ta fram instruktioner till tjänstemän inför budgetprocessen som 
förtydligar kraven och förväntningarna på det material som skall tas fram. Bra också 
om man fastställer ett tydligt årshjul för investeringsprocessen. 
Även grundläggande förutsättningar i dokumentationen behöver ses över, inte minst 
information kring hur en anläggningstillgång definieras inom kommunen. I 
nuvarande riktlinjer saknas regler om komponenter och hur dessa påverkar både 
resultat- och balansräkningen. Främsta skillnaden ligger i att större andel av 
underhållsutgifterna skall redovisas som anläggningstillgångar men det finns även krav 
på utrangeringar av kvarvarande restvärden vid utbyte av komponenter. 
Ett samlat dokument som går igenom alla förutsättningar för investeringar samt en 
mer detaljerad rutinbeskrivning kring budgetprocessen för investeringar skulle ur vårt 
perspektiv underlätta och förtydliga processen. Vi ser ett behov av ytterligare förtydliga 
beslutsordningen med tydliga avstämningspunkter kopplat till varje fas i 
investeringsprocessen. Ett sådant dokument kan även reglera vilka 
igångsättningsbeslut som ska fattas av nämnd respektive kommunfullmäktige. Regler 
kan sedan kompletteras med praktiska tillämpningsanvisningar. Som vi tidigare i 
granskningen noterat pågår ett arbete inom kommunen med att ta fram en ny 
investeringspolicy. Ett sådant dokument skulle också med fördel kunna förtydliga 
kraven på investeringskalkyler och slutredovisningar, se mer kring detta i 
efterföljande kapitel. 

3.2 Kartläggning av lokalförsörjningsprocessen 
Ett sätt att stärka arbetet med investeringsbudgeten är en lokalförsörjningsplan eller ett 
liknande planeringsdokument. Lokalförsörjningsplanen är ett väsentligt underlag för att 
göra välavvägda och välplanerade beslut kring renoveringar, till- och ombyggnationer 
eller avveckling av verksamhetslokaler i kommunen.  
Under 2015 genomförde kommunrevisionen en granskning avseende 
lokalförsörjningen i kommunen. I samband med denna granskning konstaterades att 
det pågick arbeten med kartläggning av kommunens lokaler, lokalytor. Vilka lokaler 
som används, vilka som hyrs, vilka som står tomma osv. Revisionen konstaterade 
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också att framförallt de stora verksamheterna inom barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden ser över sina behov av lokaler men att dessa insatser behövde läggas 
ihop till en kommunövergripande lokalförsörjningsplan.  
Revisionen rekommenderade kommunen att genomföra en processkartläggning för 
lokalförsörjningsprocessen i allmänhet och investeringsprocessen kring lokaler i 
synnerhet. Behovet av en förbättrad planering har också lyfts av kommunrevisionen vid 
senare tillfällen i samband med grundläggande granskning. 
Vi kan i samband med denna granskning konstatera att de båda nämnderna fortsätter 
att se över sitt behov av lokaler, både skolan och äldreomsorgen aviserar om 
trångboddhet. Se exempel nedan från kommunens budgetdokument: 
 

— Behovet av förskoleplatser på östra delen av Kungsör återstår. Arbetet med 
detaljplanen för att möjliggöra en utbyggnad i anslutning till Malmberga förskola 
behöver fortsätta. 

— För de yngre barnen inom grundskolan finns det lokalmässigt en liten ”marginal att 
växa i” på både Hagaskolan och Västerskolan. För grundskolans senare årskurser 
är risken stor att lokalerna inte kommer att räcka till efter 2022. 

— För att förstärka möjligheten till kvarboende behövs också ett nytt Trygghetsboende 
med ca 40 platser till 2022. 

 
Vi kan också konstatera att barn- och utbildningsnämnden tagit fram en 
lokalförsörjningsplan specifikt för förskolans lokalbehov inom kommunen, ”Framtida 
behov för förskolan i Kungsörs kommun”. Dokumentet togs fram under hösten 2018 
utifrån ett behov av att utöka förskoleverksamheten.   
 
Det har också i kommunen funnits en lokalförsörjningsgrupp som arbetat med att 
planera och analysera kommunens behov av verksamhetslokaler och följaktligen även 
kommunens investeringsbehov. Gruppen har dock inte träffats under den senaste tiden 
då fastighetschefstjänsten i kommunen varit vakant. Gruppen har enligt uppgift haft en 
beredande funktion i fastighetsfrågor i kommunen och försett politiken med underlag till 
exempelvis investeringsbudgeten. Gruppen har inte genererat någon 
kommunövergripande lokalförsörjningsplan under den tid den varit aktiv. 

3.2.1 Kommentar 
 
Kommunen har mål om att öka invånarantalet, invånarantalet har också ökat under de 
senaste åren. Detta ger genomslag, i alla fall på sikt, på kommunkoncernens 
investeringar i exempelvis skolor, äldreboenden eller andra kommunala anläggningar 
vilket märks i verksamhetens kommentarer som presenterades ovan. I en 
expanderande kommun är vikten av långsiktig planering än mer betydelsefull.  
 
En utökning av verksamhetslokaler är kostsam varför det är av stor vikt att ha kontroll 
över planerade investeringar i tid. Finansieringsfrågor är också en fråga som bör 
planeras över tid, ska investeringarna lånefinansieras eller ska resultaten som uppnåtts 
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under åren räcker till kommande investeringar är en fråga som bör lyftas i planen vilken 
också med fördel kan kompletteras med en lika långt framskriven balansräkning. 
Planeringen bör vara gemensam för kommunen och bolagskoncernen då även 
bolagens investeringar påverkar kommunen via ökade driftskostnader och ibland 
förändrade borgensåtaganden.  
 
Vi ser positivt på att kommunens lokalförsörjningsgrupp återupptar sitt arbete så snart 
som möjligt. Vi kan också konstatera att det sker en hel del planering och analysarbete 
rörande lokalbehov i kommunens olika verksamheter. Detta arbete resulterar dock inte 
i några kommunövergripande styrdokument, policys eller planer.  Vi rekommenderar 
kommunen, precis som vi gjort i tidigare granskningar, att sammanställa det 
planeringsarbete som de facto pågår i kommunens olika verksamheter till en central 
lokalförsörjningsplan som gäller kommunkoncernen i sin helhet. Vi bedömer att detta 
på ett tydligt sätt skulle bidra till en mer ändamålsenlig lokalförsörjningsprocess som i 
förlängningen stärker investeringsprocessen.  

3.3 Blanketter och mallar 
Idag är rutinen kring investeringar i kommunen att de initieras av respektive förvaltning 
som ger en investerings idé till KKTAB som gör en förstudie (beräkning av pris tid mm 
utifrån standardiserade nyckeltal inom branschen). Förstudien lämnas till förvaltningen 
för nämndbeslut. Väljer nämnden att gå vidare med investeringen lämnas förstudien till 
ekonomienheten som sammanställer underlag till budgetberedningen. Hur denna 
förstudie skall se ut och vad den skall innehålla har det inte historiskt funnits några krav 
på och det finns inga kommunövergripande mallar eller andra instruktioner där dessa 
krav förtydligas. Vi noterar dock att kommunen och KKTAB ser över processen och i 
samband med detta ser man också över hur förstudier skall utformas och hur de skall 
sammanställas inför budgetberedningen. 

3.3.1 Kommentar 
Vi rekommenderar kommunen att ta fram formella mallar som ska gälla för alla 
investeringar i kommunen. Det är bra för både tjänstemän och framförallt politiken om 
alla förstudier följer samma mall och presenterar information på samma sätt. 
Blanketterna bör inkludera kalkyler avseende såväl investeringsbudget som driftkalkyl. 
Instruktioner för vilka underlag som förväntas ligga till grund för investeringskalkylen 
bör också finnas, endera i blanketten eller i annat styrdokument. Krävs det till exempel 
att markundersökningar eller offertförfrågningar ligger till grund för kalkylerna eller 
räcker det med att de är baserade på nyckeltal inom branschen.  
Saknas instruktioner kring hur kalkylerna skall tas fram blir kommunen beroende av 
tjänstepersonernas bedömning för att hitta rätt nivå på insatsen för olika projekt. För 
mindre insatser och investeringar som är enklare att beräkna kan detta vara tillfyllest 
men vid större eller mer komplexa investeringar behövs djupare analyser och i vissa 
fall markundersökningar eller andra åtgärder för att nå korrekta uppskattningar och 
kalkyler.  
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Ett övervägande kan också vara att inkludera prioriteringsskäl i 
förstudien/investeringskalkylen som kan ge politiken bättre underlag för sina 
prioriteringar och beslut. Kan till exempel röra sig om att investeringen i fråga bör 
prioriteras då den krävs för att undvika kapitalförstöring, har kort pay-offtid eller att 
lokalanpassningar krävs på grund av förändrat arbetssätt eller arbetsmiljö eller andra 
skäl. 

3.4 Uppföljning 
Investeringsbudgeten i kommunen löper idag över 4 år och är huvuddokumentet i 
planeringen men som vi konstaterade tidigare i rapporten ingår inte alla investeringar 
som genomförs i kommunen i denna planering (se kapitel 3.1). Som underlag till de 
olika investeringarna i planen ska finns förstudier men dessa följer inte alltid samma 
mall.  
Den politiska behandlingen avseende uppföljning av investeringar sker i huvudsak i 
samband med delårsrapport och årsredovisning. Uppföljningen i kommunens 
delårsrapport saknar information om investeringarnas budget eller kommentarer kring 
budgetavvikelser, förseningar eller annan information. I kommunens årsredovisning 
presenteras dock investeringarnas utfall med budget och kommunen kommenterar 
också större avvikelser.  
Individuella investeringsprojekt skall enligt gällande ”Riktlinjer för investeringar” 
slutredovisas hos kommunfullmäktige och den styrelse/nämnd som fattat slutligt beslut 
om genomförande av investeringen. Det förslag till uppdaterade investeringsrutin som 
tagits fram av kommunen föreslår återrapportering, utöver delårsredovisning och 
årsredovisning, vid budgetavvikelser överstigande vissa procentsatser. Den nya rutinen 
behandlar i första hand hanteringen av investeringsprojekt som genomförs i bolagens 
rutin med återrapportering till det kommunala bolagets styrelse.  

3.4.1 Kommentar 
Vi anser att uppföljningen av investeringar i kommunen behöver stärkas ur ett antal 
aspekter. Den i våra ögon största bristen är avsaknaden av en aktuell lista över vilka 
investeringsprojekt som godkänts. Detta är ett resultat av att planering och beslut av 
investeringsprojekt i många fall sker utanför investeringsbudgeten. Detta försvårar 
systematisk uppföljning och risken att uppföljning av investeringar inte genomförs som 
tänkt. 
Även i denna del av investeringsprocessen bedömer vi att kommunen behöver besluta 
om tydligare regler. Vi har tagit del av de nya rutiner som tagits fram i kommunen (ej 
ännu formellt fastställda) och anser att de i stort är bra. Dock behöver de anpassas för 
de situationer då investeringarna inte genomförs i bolagens regi vilket är en 
utgångspunkt i dessa planer.  
Formell uppföljning sker, som nämndes ovan i delårsbokslut samt i årsredovisningen, 
denna återrapportering behöver stärkas, främst i delårsrapporten där budgetavvikelser 
och analyser över pågående investeringar saknas. Vidare anser vi att kommunen bör 
ta fram blanketter för slutredovisning av enskilda investeringsprojekt till politiken. Detta 
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i syfte att säkerställa att investeringar handhas på ett likartat sätt och att 
återrapportering blir likriktad och tydlig för politiken. 

3.5 Stickprov av genomförda investeringar 
 
Som en del i granskningen har vi genomfört kontroller av beslut och uppföljning av ett 
antal investeringsprojekt. Detta för att undersöka vilka investeringskalkyler och andra 
underlag som ligger till grund till beslut och även i vilken utsträckning investeringar del- 
och slutredovisas.  
 
Flera av investeringarna vi tittat på ingår inte i kommunens ordinarie 
investeringsbudget, inte minst den största investeringen vi tittat på, den nya förskolan 
på Kinnekulle (Paletten). Det är också i vissa fall svårt att förstå beräkningsunderlagen 
för investeringarna, i detta fall är Kinnekulle förskola ett positivt exempel där vi 
bedömer investeringskalkylen som bra och tydlig. Det är ibland svårt av beslut att 
förstå om investeringen är kommunens eller de kommunala bolagens, vissa 
investeringar står under bolagets investeringsbudget men avser investeringar som 
kommer ägas av kommunen. Vidare har vi noterat att en av de utvalda investeringarna 
inte följts upp och återrapporterats efter det att den avslutats, detta har dock skett för 
övriga granskade investeringar.  
 
En summering av de stickprov vi tagit är således att de i vissa fall bekräftar den 
problematik vi beskrivit tidigare i rapporten men att många investeringar givetvis 
genomförs på ett bra sätt trots avsaknad av tydliga regler och riktlinjer.  
 

4 Slutsatser och rekommendationer 
Vår samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunens övergripande 
process för planering, beslut och genomförande av investeringar inte är ändamålsenligt 
utformad. Bland de tjänstepersoner vi intervjuat finns dock en tydlig ambition av att 
förstärka rutinerna och förbättra arbetet genom hela investeringsprocessen, vilket är av 
stor vikt för att förbättringsarbetet ska nå framgång. Vi noterar också att politiken i olika 
dokument framhåller behovet av en stärkt och förtydligad investeringsprocess. 
Vi bedömer att kommunen idag har en bristande framförhållning och struktur i sin 
investeringsprocess, det finns osäkerheter kring vilka regler och riktlinjer som gäller 
och osäkerheter kring roller och ansvar, inte bara inom kommunen utan kanske 
framförallt i förhållandet mellan kommunen och de kommunala bolagen.  
Vi ser ett behov av att förtydliga investeringsprocessen, nya styrdokument behöver tas 
fram och beslutsordningen med tydliga avstämningspunkter kopplat till varje fas i 
investeringsprocessen bör ingå. Ett sådant dokument kan även reglera vilka 
igångsättningsbeslut som ska fattas av nämnd respektive kommunfullmäktige samt hur 
återrapportering och slutredovisning av investeringsprojekt skall genomföras. Regler 
kan sedan kompletteras med praktiska tillämpningsanvisningar, mallar och checklistor. 
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Vi ser också ett behov av att förlänga planeringshorisonten i kommunens 
investeringsprocess, gärna upp till 10 år. Ett verktyg för att underlätta en långsiktig 
planering är att formalisera det arbete kring lokalförsörjning som pågår i kommunens 
olika verksamheter i en kommunövergripande lokalförsörjningsplan. 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunen att:  
 

— Ta fram riktlinjer och rutinbeskrivning för investeringsprocessen, gärna samlat i ett 
och samma dokument. Instruktioner och krav för utförandet av investerings- och 
driftkalkyler samt slutredovisningar bör ingå tillika tydliga beskrivningar av ansvar 
fördelat mellan styrelser, nämnder, tjänstemän och inte minst bolag. Dokumentet 
bör gälla generellt för hela kommunen inklusive kommunala bolag och beslutas av 
kommunfullmäktige. 

— Upprätta en strategisk lokalförsörjningsplan bl. a. i syfte att underlätta prioriteringar 
och den långsiktiga planeringen av investeringar.  

— Säkerställa att alla beslut om investeringar går genom budgetberedningen och 
beslutas i investeringsbudgeten av fullmäktige. Rutin bör finnas för enskilda 
investeringsprojekt som beslutas utanför investeringsbudgeten (till exempel akuta 
investeringar eller reinvesteringar utifrån ram-beslut) för att säkerställa korrekt 
uppföljning och slutredovisning. 

— Planera investeringar med en längre framförhållning, gärna en 10 årsplan. 

— Överväga att följa upp ett urval av enskilda investeringsprojekt inom ramen för den 
interna kontrollen i syfte att säkerställa att fastställd rutin efterlevs. 

 
 

 
KPMG, dag som ovan  
 
 
Nils Nordqvist       Karin Helin-Lindkvist 
Granskningsledare       Kundansvarig 
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Vår handläggare 
Eva-Kristina.Andersson@kungsor.se 
Kansliavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag – Gratis bussresor för 
pensionärer 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning.  

Sammanfattning 
Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag gratis bussresor för pensio-
närer de tider då få reser. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-31 
Medborgarförslag - Gratis bussresor för pensionärer 

Eva Kristina Andersson 
Nämndsekreterare 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-01-31 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/579 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 58 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Gratis bussresor för pensionärer de tider då få reser.

Namn
Anita Larsson

Postadress
Karlavägen 10 73633 Kungsör

Telefonnummer
0704308192

E-postadress
anikrila@gmail.com

Samtycke
2021-12-28 11.23
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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Vår handläggare 
Eva-Kristina.Andersson@kungsor.se 
Kansliavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag – Lägg till en hållplats längs 
VLs busslinje 49 i anslutning till Valskogsvägen 
45 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Sammanfattning 
Sandra Denes föreslår i ett medborgarförslag att en busshållplats ordnas 
längs VL:s busslinje 49 i anslutning till Valskogsvägen 49 för att göra det 
tryggare för barnen att ta sig till och från skolan med buss. Förslagsställaren 
noterar att det är dålig sikt med många krökar längs Valskogsvägen, 
hastigheten är hög, trygg gång- och cykelbana och belysning saknas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-31 
Medborgarförslag - Lägg till en hållplats längs VLs busslinje 49 i anslutning 
till Valskogsvägen 45 

Eva Kristina Andersson 
Nämndsekreterare 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-01-31 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/580 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 58 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Medborgarförslag

Vi har barn i skolåldern som åker buss till och från skolan i
Valskog, om ett par år kommer det bli aktuellt med fortsatt
skolskjuts till Kungsör. Vi bor längs Valskogsvägen där sikten
är dålig i många  krökar, den tillåtna hastigheten är hög, 70
km/timmen, det saknas trygg gång- och cykelbana och belysning
saknas när mina barn ska gå till och från närmsta
busshållsplats som ligger ett par hundra meter väster om vårt
hus. Vi behöver göra det tryggare för barnen att ta sig till
och från skolan med buss.

Därmed vill jag lämna ett förslag om att lägga till en
busshållsplats längs VLs busslinje 49 i anslutning till vår
fastighet på Valskogsvägen 45.

Namn
Sandra Denes

Postadress
Valskogsvägen 45
731 97 Köping

Telefonnummer
0737795416

E-postadress
sandra_denes@yahoo.se

Samtycke
2021-12-29 11.32
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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Vår handläggare 
Eva-Kristina.Andersson@kungsor.se 
Kansliavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag – Sänk farten till 30 vid 
lekparken efter Torsgatan. 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Sammanfattning 
Kim Israelsson föreslår i ett medborgarförslag att hastigheten längs 
Torsgatan sänks från 50 till 30 km/h strax innan lekparken eller helst 
mycket tidigare. Förslagsställaren menar att det bör vara en ganska enkel 
åtgärd att flytta upp 30 skyltarna 150 m från där de står idag.  
Som ett alternativ till detta föreslår förslagsställare ett permanent förhinder 
strax innan lekparken.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-31 
Medborgarförslag - Sänka farten till 30 vid lekparken efter Torsgatan 

Eva Kristina Andersson 
Nämndsekreterare 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-01-31 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/90 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 58 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Sänk farten till 30 vid lekparken efter Torsgatan. 

Som boende på Torsgatan 44( mitt emot lekparken) så önskar jag
och säkert många andra på våran gata att hastigheten sänks från
50 till 30 strax innan lekparken eller i bästa världar mycket
tidigare. 

Ett annat alternativ skulle kunna vara ett permanent förhinder
strax innan lekparken. 

Jag som boende på gatan ser och hör hur folk kör alldeles för
fort, uppemot 70-80kmh i vissa fall. 

Och nu när det har byggts en fin lekpark här så vore det roligt
om man vågade ha barnen där för att leka. 
Alla vet hur snabbt det kan gå om till exempel ett barn sparkar
ut en boll på vägen och springer efter. Inte säkert att man som
förälder hinner med att stoppa barnet. 

Vore en ganska enkel åtgärd att flytta upp 30 skyltarna 150m
från där dom står idag. 

Mvh

Namn
Kim israelsson

Postadress
Torsgatan 44 
73630 kungsör

Telefonnummer
0737005087

E-postadress
Kim.israelsson@hotmail.se

Samtycke
2022-01-30 18.24
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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Vår handläggare 
Eva-Kristina.Andersson@kungsor.se 
Kansliavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag – Placera ut boklådor runt om 
i Kungsör 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Sammanfattning 
Camilla Gåsvaer föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska placera 
ut 1-3 boklådor runt om i Kungsör, t.ex vid båthamnen, i centrum och på 
ytterligare ställe. Förslagsställaren menar att privatpersoner kan ställa dit 
böcker, byta, lämna osv. och att biblioteket kanske kan vara med och 
ansvara för boklådorna. Boklådorna bör ha utrymme för olika hyllplan så att 
böckerna kan delas upp mellan barn- och vuxenböcker. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-31 
Medborgarförslag - Placera ut boklådor runt om i Kungsör 

Eva Kristina Andersson 
Nämndsekreterare 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-01-31 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/91 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 58 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Medborgarförslag: Boklådor.

Jag tycker att Kungsörs kommun ska placera ut 1-3 boklådor runt
om i Kungsör. Exempelvis nere vid båthamnen (nya planerade
området), i centrum och på ytterligare ställe. Boklådor går ut
på att privatpersoner kan ställa dit böcker, byta, lämna osv.
Förhoppningsvis kan det skapa ett läsande samhälle och en
positiv spridning av litteratur. En enkel googling visar mycket
forskning på att om böcker finns tillgängligt så läser fler -
och fler som läser är bra för ett helt samhälle. Kanske vill
även biblioteket vara med och ansvara för boklådorna. Det finns
många varianter, allt från mindre lådor till kommuner som byggt
in det gamla telefonkiosker. Jag tror det är en bra idé att ha
utrymme för olika hyllplan för att också kunna dela upp barn-
/vuxenböcker.

Namn
Camilla Gåsvaer

Postadress
Kaplansgatan 8
73633 Kungsör

Telefonnummer
0706387232

E-postadress
camillagasvar@hotmail.com

Samtycke
2022-01-30 19.57
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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§ 235 Svar på medborgarförslag - Hundrastgård 
på Centralvallen 
Diarienummer KS 2021/167 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
Carina Kjellgren föreslår i ett medborgarförslag, att det byggs en 
hundrastgård i hörnet av fotbollsplanen vid Centralvallen mot Västerskolan, 
alternativt bakom ishallen mot nya förskolan. Avståndet till hundrastgården 
vid Runevallen är för långt, enligt förslagsställaren, för hundägare boende 
på Kungsörs västra sida. KKTAB har i ärendet Hundrastgård på södra sidan 
i Kungsör, KS 2020/351, tagit fram förslag och kostnadsberäkning på 
byggandet av en hundrastgård vid Centralvallen. Detta ärende ligger redan i 
budgetprocessen efter beslut i Kommunfullmäktige. KKTAB föreslår därför 
att Carina Kjellgrens förslag avslås, då det bedöms som likvärdigt med 
förslaget i ärendet KS 2020/351.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag - Hundrastgård på Centralvallen 

Skickas till 
Carina Kjellgren 
Kungsörs KommunTeknik AB

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-12-13 
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Vår handläggare 
ronnie.bjorkrot@kungsor.se 
Tekniska kontoret 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag - Hundrastgård på 
Centralvallen KS 2021/167 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget. 

Sammanfattning 
Carina Kjellgren föreslår i ett medborgarförslag, att det byggs en 
hundrastgård i hörnet av fotbollsplanen vid Centralvallen mot Västerskolan, 
alternativt bakom ishallen mot nya förskolan. Avståndet till hundrastgården 
vid Runevallen är för långt, enligt förslagsställaren, för hundägare boende 
på Kungsörs västra sida. KKTAB har i ärendet Hundrastgård på södra sidan 
i Kungsör, KS 2020/351, tagit fram förslag och kostnadsberäkning på 
byggandet av en hundrastgård vid Centralvallen. Detta ärende ligger redan i 
budgetprocessen efter beslut i Kommunfullmäktige. KKTAB föreslår därför 
att Carina Kjellgrens förslag avslås, då det bedöms som likvärdigt med 
förslaget i ärendet KS 2020/351.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag - Hundrastgård på Centralvallen 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Ronnie Björkrot 
Driftchef 

Skickas till 
Carina Kjellgren 
Kungsörs KommunTeknik AB

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-11-18 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/167 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 04 40 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Medborgarförslag till hundrastgård i Kungsör.

Förslag att göra en inhängnad rastgård till hundar i hörnet av
fotbollsplanen vid centralvallen mot Västerskolan där det idag
finns träd.
Några träd kan ju finnas kvar.

Alt på åkern i hörnet bakom ishallen mot det som ska bli nya
förskolan.
Vi är många hundägare på västersidan som önskar att hundarna
får leka tillsammans utan att behöva gå ända till Runevallen.
Några bänkar att sitta på innanför gör att man kan umgås
utomhus med sina hundar där.

Namn
Carina Kjellgren

Postadress
Magasinsgatan 44 Kungsör

Telefonnummer
0706059509

Samtycke
2021-03-16 13.33
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 236 Svar på medborgarförslag – Avverka 
lindarna på Prästgatan, torget och delen mellan 
Coop och Ica.  
Diarienummer KS 2021/354 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Reservationer 
Stellan Lund (M) och Bo Granudd (M) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Eddie Durlind föreslår i ett medborgarförslag att lindarna på Prästgatan, 
Torget och mellan Coop och Ica tas bort. Anledningen till föreslagen åtgärd 
är att dessa savar och skräpar ner med sina frön och frökapslar. KKTAB har 
tittat på förslaget, och kan konstatera att ett visst problem med sav och 
spridning av frökapslar finns. Detta motiverar dock inte att lindarna 
avverkas, då de är en omistlig det av centrala Kungsör. Lindarna är 
dessutom hemvist för mistlar och får därför inte avverkas utan medgivande 
från Länsstyrelsen. Lindarna är utöver detta skyddade, då de står i allé, 
vilket också kräver ett medgivande från Länsstyrelsen, vid eventuella 
avverkningar. Viss beskärning av träden har skett under hösten 2021, för att 
minska ovan nämnda olägenheter.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Överläggning 
Efter avslutad överläggning finner ordföranden Mikael Peterson (S) att det 
finns två förslag till beslut, beredningens förslag och Stellan Lunds yrkande 
på bifall till medborgarförslaget.  
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag. 

Yrkanden 
Stellan Lund (M) yrkar bifall till medborgarförslaget. 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-12-13 
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Dokumenttyp Sida 
Protokollsutdrag 2 (2) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-12-13 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag - Avverka lindarna på Prästgatan, torget och delen mellan 
Coop och Ica 

Skickas till 
Eddie Durlind 
Kungsörs KommunTeknik AB
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Vår handläggare 
ronnie.bjorkrot@kungsor.se 
Tekniska kontoret 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

Medborgarförslag - Avverka lindarna på 
Prästgatan, torget och delen mellan Coop och 
Ica 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att avslå 
medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
Eddie Durlind föreslår i ett medborgarförslag att lindarna på Prästgatan, 
Torget och mellan Coop och Ica tas bort. Anledningen till föreslagen åtgärd 
är att dessa savar och skräpar ner med sina frön och frökapslar. KKTAB har 
tittat på förslaget, och kan konstatera att ett visst problem med sav och 
spridning av frökapslar finns. Detta motiverar dock inte att lindarna 
avverkas, då de är en omistlig det av centrala Kungsör. Lindarna är 
dessutom hemvist för mistlar och får därför inte avverkas utan medgivande 
från Länsstyrelsen. Lindarna är utöver detta skyddade, då de står i allé, 
vilket också kräver ett medgivande från Länsstyrelsen, vid eventuella 
avverkningar. Viss beskärning av träden har skett under hösten 2021, för att 
minska ovan nämnda olägenheter.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag - Avverka lindarna på Prästgatan, torget och delen mellan 
Coop och Ica 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Ronnie Björkrot 
Driftchef 

Skickas till 
Eddie Durlind 
Kungsörs KommunTeknik AB

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-11-19 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/354 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 04 40 

Organisationsnr 
212000-2056 

Sida 39 (179)

http://www.kungsor.se/


Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Ta bort lindarna på prästgatan, torget och delen mellan Coop
och Ica.
Anledningen är att dessa träd förstör fasader, tak och bilar
med sitt savande dessutom skräpar träden med sina frön och
frökapslar så att man tror det är höst. Ändå är det mitten av
juli.

Namn
Eddie Durlind

Postadress
Prästgatan 10

Telefonnummer
0723176005

E-postadress
eddie.durlind@live.se

Samtycke
2021-07-10 17.48
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 237 Svar på medborgarförslag - nya 
lekredskap till förskolan i Valskog 
Diarienummer KS 2021/271 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget 
besvarat. 

Sammanfattning 
Jennie Ström har i ett medborgarförslag föreslagit att förskolans gård i 
Valskog ska få nya lekredskap. 
” Nu när björskogskola har fått det upprustat och fint, så är det väl dags för 
förskolan och få det lika fint med nya lekredskap, så det bjuder ännu mer 
barn ut till valskog, tanken på att nu det allt mer barn på förskolan och 
lekredskapen slits ännu mer. Så nu är det dags att det är deras tur och få det 
lika bra som eleverna på skolan!” 
Under 2021 har det till förskolan i Valskog beställts ett nytt uteklassrum 
samt en vattenbana. Det är prioriteringar som har gjorts av ledningen för 
förskolan inom de beviljade investeringsmedel som avsatts för 2021. 
Det finns ett generellt behov av att se över fler förskolors utemiljöer inom 
Kungsörs kommun. Inför budgetarbetet för 2023 kommer förskolans 
ledning att äska medel för fortsatt upprustning av förskolornas utemiljö. 
Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag - nya lekredskap till förskolan i Valskog 

Skickas till 
Förslagsläggaren 
Barn- och utbildningsnämnden

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-12-13 
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Vår handläggare 
fredrik.bergh@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag - nya lekredskap till förskolan 
i Valskog 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att därmed anse 
medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 
Jennie Ström har i ett medborgarförslag föreslagit att förskolans gård i 
Valskog ska få nya lekredskap. 
” Nu när björskogskola har fått det upprustat och fint, så är det väl dags för 
förskolan och få det lika fint med nya lekredskap, så det bjuder ännu mer 
barn ut till valskog, tanken på att nu det allt mer barn på förskolan och 
lekredskapen slits ännu mer. Så nu är det dags att det är deras tur och få det 
lika bra som eleverna på skolan!” 
Under 2021 har det till förskolan i Valskog beställts ett nytt uteklassrum 
samt en vattenbana. Det är prioriteringar som har gjorts av ledningen för 
förskolan inom de beviljade investeringsmedel som avsatts för 2021. 
Det finns ett generellt behov av att se över fler förskolors utemiljöer inom 
Kungsörs kommun. Inför budgetarbetet för 2023 kommer förskolans 
ledning att äska medel för fortsatt upprustning av förskolornas utemiljö. 
Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag - nya lekredskap till förskolan i Valskog 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-11-12 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/271 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 02 22 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-11-12 
Ert datum 
 

Sida 
2 (2) 

Diarienummer 
KS 2021/271 
Er beteckning 
 

Skickas till 
Förslagsläggaren 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Nu när björskogskola har fått det upprustat och fint, så är det
väl dags för förskolan och få det lika fint med nya lekredskap,
så det bjuder ännu mer barn ut till valskog, tanken på att nu
det allt mer barn på förskolan och lekredskapen slits ännu mer.
Så nu är det dags att det är deras tur och få det lika bra som
eleverna på skolan!

Namn
Jennie Ström

Postadress
Bergsgatan 18 73160 valskog

Telefonnummer
0705785669

E-postadress
jenniestrom88@outlook.com

Samtycke
2021-05-18 11.14
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 238 Svar på medborgarförslag – Staket och 
fler sittplatser till lekparken i Valskog 
Diarienummer KS 2021/331 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget 

Sammanfattning 
Jennie Ström föreslår att det byggs ett staket runt lekplatsen vid 
Västerlånggatan i Valskog. Dessutom finns förslag på fler sittplatser. 
KKTAB har tittat på förslagen och kan konstatera att det inte finns behov av 
staket runt lekplatsen, då det är relativt långt till gatan och ett visst motlut 
föreligger. Lekplatsen bedöms därför som säker. Inga andra lekplatser i 
kommunen är instängslade. 
Behovet av fler sittplatser får hanteras som en driftsfråga, om signaler 
kommer att det finns ett stort behov av ytterligare parkmöbler, får 
förstärkning övervägas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag - Staket och fler sittplatser till lekparken i Valskog 
KF 2021-09-13 § 129 Medborgarförslag - Staket och fler sittplatser till 
lekparken i Valskog 

Skickas till 
Jennie Ström 
Kungsörs KommunTeknik AB

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-12-13 
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Vår handläggare 
ronnie.bjorkrot@kungsor.se 
Tekniska kontoret 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

Medborgarförslag - Staket och fler sittplatser till 
lekparken i Valskog 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att avslå 
medborgarförslaget 

Sammanfattning 
Jennie Ström föreslår att det byggs ett staket runt lekplatsen vid 
Västerlånggatan i Valskog. Dessutom finns förslag på fler sittplatser. 
KKTAB har tittat på förslagen och kan konstatera att det inte finns behov av 
staket runt lekplatsen, då det är relativt långt till gatan och ett visst motlut 
föreligger. Lekplatsen bedöms därför som säker. Inga andra lekplatser i 
kommunen är instängslade. 
Behovet av fler sittplatser får hanteras som en driftsfråga, om signaler 
kommer att det finns ett stort behov av ytterligare parkmöbler, får 
förstärkning övervägas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag - Staket och fler sittplatser till lekparken i Valskog 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Ronnie Björkrot 
Driftchef 

Skickas till 
Jennie Ström 
Kungsörs KommunTeknik AB 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-11-19 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/331 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 04 40 

Organisationsnr 
212000-2056 

Sida 46 (179)
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Förra året gjorde man en ordentlig uppfräschning av lekparken
vid västerlångatan i valskog som är jätte roligt, men där
glömde man att sätta upp staket så att det blir säkert för barn
att leka, så nu är det dags för att sätta upp staket och mer
sitt platser

Namn
jennie ström

Postadress
Bergsgatan
18

Telefonnummer
0705785669

E-postadress
jenniestrom88@outlook.com

Samtycke
2021-06-22 16.42
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 239 Svar på medborgarförslag – Fler lampor 
på stigen vid Bergsgatan 18 och 20, Valskog 
Diarienummer KS 2021/411 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
Jennie Ström föreslår i ett medborgarförslag att fler lampor sätts upp på 
stigen mellan Bergsgatan 18 och 20. Vidare föreslås att uteklassrummet 
bakom pulkabacken förses med lampor. KKTAB har tittat på förslaget om 
fler lampor på stigen och gör bedömningen att nuvarande belysning är 
tillräcklig. När det gäller belysningen vid uteklassrummet så har inga 
signaler kommit från skolan om avsaknad av belysning. KKTAB föreslår 
därför att medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag -Fler lampor på stigen vid bergsgatan 18 och 20, Valskog 

Skickas till 
Jennie Ström 
Kungsörs Kommunteknik AB

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-12-13 

Sida 48 (179)
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Vår handläggare 
ronnie.bjorkrot@kungsor.se 
Tekniska kontoret 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

Medborgarförslag - Fler lampor på stigen vid 
bergsgatan 18 och 20, Valskog 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att avslå 
medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
Jennie Ström föreslår i ett medborgarförslag att fler lampor sätts upp på 
stigen mellan Bergsgatan 18 och 20. Vidare föreslås att uteklassrummet 
bakom pulkabacken förses med lampor. KKTAB har tittat på förslaget om 
fler lampor på stigen och gör bedömningen att nuvarande belysning är 
tillräcklig. När det gäller belysningen vid uteklassrummet så har inga 
signaler kommit från skolan om avsaknad av belysning. KKTAB föreslår 
därför att medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag -Fler lampor på stigen vid bergsgatan 18 och 20, Valskog 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Ronnie Björkrot 
Driftchef 

Skickas till 
Jennie Ström 
Kungsörs Kommunteknik AB 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-11-19 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/411 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 04 40 

Organisationsnr 
212000-2056 

Sida 49 (179)
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Förra året satte man upp lampor på den lilla stigen på
bergsgatan mellan 18 och 20, man skulle behöva sätta upp några
till efter som det blir så mörkt på kvällarna skapar en
otrygghet och även lysa upp uteklassrummet bakom pulkan backen.

Namn
Jennie ström

Postadress
Bergsgatan 18

Telefonnummer
070-578 56 69

E-postadress
jenniestrom88@outlook.com

Samtycke
2021-09-14 09.14
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 240 Svar på medborgarförslag - Höj 
pulkabacken på grönområdet uppe i Runna Eka 
Diarienummer KS 2021/470 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige bifaller 
medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
Tony Larsson föreslår i ett medborgarförslag att pulkabacken på 
grönområdet i Runna Eka, återställs till ursprunglig höjd. KKTAB har tittat 
på förslaget och kan konstatera att pulkabacken med åren sjunkit ihop och 
att en återställning av ursprunglig höjd bör ske. KKTAB har tidvis behov av 
att bli av med schaktmassor, och åtgärden skulle därför kunna genomföras 
utan tillskjutande av ytterligare ekonomiska medel. Kostnader för 
transporter och liknande kan belasta de aktuella projekten. KKTAB föreslår 
därför att medborgarförslaget bifalls. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag - Höj pulkabacken på grönområdet uppe i Runna Eka 

Skickas till 
Tony Larsson 
Kungsörs KommunTeknik AB

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-12-13 
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Vår handläggare 
ronnie.bjorkrot@kungsor.se 
Tekniska kontoret 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

Medborgarförslag - Höj pulkabacken på 
grönområdet uppe i Runna Eka 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
Tony Larsson föreslår i ett medborgarförslag att pulkabacken på 
grönområdet i Runna Eka, återställs till ursprunglig höjd. KKTAB har tittat 
på förslaget och kan konstatera att pulkabacken med åren sjunkit ihop och 
att en återställning av ursprunglig höjd bör ske. KKTAB har tidvis behov av 
att bli av med schaktmassor, och åtgärden skulle därför kunna genomföras 
utan tillskjutande av ytterligare ekonomiska medel. Kostnader för 
transporter och liknande kan belasta de aktuella projekten. KKTAB föreslår 
därför att medborgarförslaget bifalls. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag - Höj pulkabacken på grönområdet uppe i Runna Eka 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Ronnie Björkrot 
Driftchef 

Skickas till 
Tony Larsson 
Kungsörs KommunTeknik AB 
 

 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-11-19 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/470 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 04 40 

Organisationsnr 
212000-2056 

Sida 52 (179)
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Medborgarförslag
Hej
Jag föreslår att Pulkabacken på grönområdet uppe i Runna Eka
höjs med några lass jordmassor, fallhöjden har avtagit med åren.
Mvh. Tony

Namn
Tony Larsson

Postadress
Myrstigen 1

Telefonnummer
0706016818

E-postadress
tonyelarsson@gmail.com

Samtycke
2021-10-27 17.02
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 3 Svar på medborgarförslag - Bullerskydd 
Diarienummer KS 2021/189 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
Thomas Andersson föreslår i ett medborgarförslag att bullerskydd ska 
byggas utmed E20 vid följande tre sträckor: Skvalbacken och österut, vid 
Rabostan och vid Runnavägen-Rybacksvägen. Förslagsställaren föreslår att 
lokala entreprenörer och företag skulle kunna vara delaktiga i att finna en 
lösning på upplevda bullerproblem. 
KKTAB har tittat på förslaget och kan konstatera att buller från E 20 är 
något som Trafikverket bör hantera. Eventuella åtgärder som byggandet av 
bullervallar skulle dessutom hamna inom vägområdet för E 20. KKTAB 
föreslår därför att medborgarförslaget, och det tilläggsförslag som 
inkommit, tillställs Trafikverket för eventuella åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag - Bullerskydd 

Skickas till 
Thomas Andersson 
KKTAB

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-01-31 
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Vår handläggare 
ronnie.bjorkrot@kungsor.se 
Tekniska kontoret 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag - Bullerskydd 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att avslå 
medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
Thomas Andersson föreslår i ett medborgarförslag att bullerskydd ska 
byggas utmed E20 vid följande tre sträckor: Skvalbacken och österut, vid 
Rabostan och vid Runnavägen-Rybacksvägen. Förslagsställaren föreslår att 
lokala entreprenörer och företag skulle kunna vara delaktiga i att finna en 
lösning på upplevda bullerproblem. 
KKTAB har tittat på förslaget och kan konstatera att buller från E 20 är 
något som Trafikverket bör hantera. Eventuella åtgärder som byggandet av 
bullervallar skulle dessutom hamna inom vägområdet för E 20. KKTAB 
föreslår därför att medborgarförslaget, och det tilläggsförslag som 
inkommit, tillställs Trafikverket för eventuella åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag - Bullerskydd 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Ronnie Björkrot 
Driftchef 

Skickas till 
Thomas Andersson 
KKTAB

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-01-04 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/189 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 04 40 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Bullerskydd

Genomfart av riksväg E20 medför mycket starkt buller för vissa
områden i Kungsör. Mitt förslag är att försöka begränsa
bulleret från vägen genom att uppföra sk. bullerskydd (se
www.bullerskydd.com). Tillsammans med Strängbetong och
Grusbolaget samt lokala framstående byggentreprenörer borde man
finna en lösning som Trafikverket kan bekosta i stället för att
göra om väg 250. Detta är en satsning som många kommer att
uppskatta som ett positivt och verkligt bra initiativ för vårt
samhälle.
Jag föreslår att en kunskapsgrupp samlas för att lägga fram ett
förslag på tillvägagångssätt etc.

Namn
Thomas Andersson

Postadress
Skottvägen 6, 736 32 Kungsör

Telefonnummer
0705933886

E-postadress
thomas.andersson@laplast.se

Samtycke
2021-03-25 17.31
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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Bullerskydd – medborgarförslag april 2021    2021.04.14 
 
Komplettering av… 
 
Hej Eva Kristina, 
 
Mitt förslag på ”Bullerskydd” avser de delar av E20 där bebyggelsen och invånare upplever 
att trafiken är störande. Jag kan ej precisera exakt men vid Skvalbacken och dess östra sida 
är ljudet högst påtagligt. Vägsträckningen där är ca 1,5 - 2 km. Den andra delen av skyddet 
kan vara längs bebyggelsen Rabostan. Sedan den tredje sträckan är vid Runnavägen – 
Rybacksvägen.  
 
Dessa tre områden störs mycket av trafikbuller. Nattetid och när vinden kommer från söder 
är ljudet påtagligt. Det går inte att sova med öppet sovrumsfönster längre. Den högre 
trafikintensiteten och de tunga transporterna gör att ljudet förblir nästan konstant över 
dygnets alla tider. 
 
Vilka delar och hur man ska göra kommer att bli en ekonomisk fråga. Bullerskydd finns i 
många varianter och det man fick lära sig i skolan var att ju tyngre massa desto bättre 
ljudabsorbent. Här kommer alltså våra lokala experter in som duktiga rådgivare eftersom 
både Strängbetong och Grusbolaget hanterar tung ballast som verkligen kan göra nytta i 
detta sammanhang. Strängbetong har till och med svårt att bli av med överblivet 
cementskrot som i detta fall kunde utgöra en del av bullerskyddet. Vi bygger ett hållbart 
samhälle och vi är fler som kan hjälpa till. 
 
Våra myndigheter, Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket mfl. har samtliga i sin verksamhet 
hänsynmål som huvudmålsättning och detta sammanhang kan Trafikverket ge oss i Kungsör 
en särskild hänsyn för utformning, funktion och hälsa där E20 vägen genomskär vårt 
samhälle. 
 
Vägverket numer Trafikverket har vid flera tillfällen envisats med att väg 250 mellan Kungsör 
och Köping skall förses med mitträcke. Kungsör är emot, vilket jag lovar att alla också tycker, 
här kan vi erbjuda Trafikverket ett investeringsalternativ där verkets hänsynsmål blir 
tillgodosett genom att samhället får ett betydligt lägre störande ljud från riksvägarna.  
 
Slutligen så ska detta förslag tolkas som en idé för fortsatt utredning/arbete med vår 
samhällsbyggnad där bland annat buller är en alltmer viktig del att bekämpa för ett hållbart 
samhälle inför framtiden. 
 
 
Hälsningar – Thomas Andersson 
 
Skottvägen 6, Kungsör
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§ 4 Svar på medborgarförslag - Farthinder till 
Fredsgatan 
Diarienummer KS 2020/411 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige tillstyrker förslaget och 
behandlar ärendet i budgetberedningen. 

Sammanfattning 
Birgit Cato-Berwick föreslår i ett medborgarförslag att farthinder sätts upp 
på Fredsgatan. Efter uppdrag från KS, har KKTAB genomfört 
hastighetsmätningar och kan konstatera att behov av fartdämpande åtgärder 
föreligger. KKTAB förslår därför, att det byggs ett upphöjt farthinder med 
tillhörande vägmarkering och skyltning. 
Kostnad för föreslagen åtgärd är beräknad till 50000kr och hänskjuts till 
budgetberedningen. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka 
förslaget och behandla ärendet i budgetberedningen. 

Yrkanden 
Stellan Lund (M) yrkar på avslag till medborgarförslaget. 

Beslutsordning 
Mikael Peterson ställer de två förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt beredningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag -  Farthinder till Fredsgatan 

Skickas till 
Birgit Cato-Berwick 
KKTAB 
Ekonomichefen

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-01-31 
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Vår handläggare 
ronnie.bjorkrot@kungsor.se 
Tekniska kontoret 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag -  Farthinder till Fredsgatan 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka 
förslaget och behandla ärendet i budgetberedningen. 

Sammanfattning 
Birgit Cato-Berwick föreslår i ett medborgarförslag att farthinder sätts upp 
på Fredsgatan. Efter uppdrag från KS, har KKTAB genomfört 
hastighetsmätningar och kan konstatera att behov av fartdämpande åtgärder 
föreligger. KKTAB förslår därför, att det byggs ett upphöjt farthinder med 
tillhörande vägmarkering och skyltning. 
Kostnad för föreslagen åtgärd är beräknad till 50000kr och hänskjuts till 
budgetberedningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag -  Farthinder till Fredsgatan 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Ronnie Björkrot 
Driftchef 

Skickas till 
Birgit Cato-Berwick 
KKTAB 
Ekonomichefen 
 

 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-01-04 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2020/411 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 04 40 

Organisationsnr 
212000-2056 
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§ 29 Svar på medborgarförslag -  Farthinder till 
Fredsgatan 
Diarienummer KS 2020/411 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt KKTAB att genomföra fartmätning 
på Fredsgatan för att kartlägga eventuella problem. Efter detta ska ett 
förslag på eventuella åtgärder eller beslut om avslag till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige för beslut. 

Sammanfattning 
Birgit Cato-Berwick föreslår i ett medborgarförslag att det sätts upp 
farthinder på Fredsgatan, då det upplevs att det körs för fort. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag -  Farthinder till Fredsgatan 
KF 2020-11-30 § 180 Medborgarförslag -  Farthinder till Fredsgatan

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-02-22 
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Vill att kommunen sätter upp någon form av farthinder på
Fredsgatan i Kungsör. Det är mycket höga hastigheter, speciellt
på helgnätter men även dagtid i veckorna. En som kör väldigt
snabbt är Anders Levin som testkör sina bilar på Fredsgatan,
Porchar.

Namn
Birgit Cato-Berwick

Postadress
Fredsgatan 17
736 32 Kungsör

Telefonnummer
0703551650

E-postadress
birgitcato@koping.net

Samtycke
2020-11-01 14.53
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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Vår handläggare 
Eva-Kristina.Andersson@kungsor.se 
Kansliavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunfullmäktige 

Motion - Familjecentral, en väg till 
föräldrautbildning 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Sammanfattning 
Gunilla Wolinder (L) föreslår i en motion att kommunen ska besluta om en 
viljeinriktning om att införa en familjecentral. Vidare föreslås att  

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

 utredning sker av vilka samarbetspartners som är aktuella. 
En Familjecentral är en verksamhet där arbetet sker gränsöverskridande. På 
denna ska det minst finnas mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola 
och socialtjänst inriktad på förebyggande arbete. Utöver basverksamheterna 
kan även andra samhällsaktörer ingå i samarbetet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-31 
Motion - Familjecentral, en väg till föräldrautbildning 

Eva Kristina Andersson 
Nämndsekreterare 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-01-31 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/569 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 58 

Organisationsnr 
212000-2056 
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MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

 Familjecentral; 

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

 

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

 

Familjecentralens syfte är att i samverkan: 

Minska fysisk, psykisk och social ohälsa bland barn och unga 

Minska ojämlikheten i hälsa 

Minska risken att barn och unga hamnar mellan samhällets trygghetssystem 

 

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

att en viljeinriktning att införa en Familjecentral beslutas 

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

att utreda vilka samarbetspartners som är aktuella 

Kungsör 211201 

Gunilla Wolinder 

Gruppledare 

Liberalerna Kungsör 
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Vår handläggare 
Eva-Kristina.Andersson@kungsor.se 
Kansliavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunfullmäktige 

Motion – Policy för skydd av produktiv 
jordbruks- och betesmark 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Sammanfattning 
Madelene Fager, Petter Westlund, Lina Johansson och AnneMarie 
Andersson, samtliga (C), föreslår i en motion att Kungsörs kommun ska 
anta en policy för skydd av produktiv jordbruksmark- och betesmark.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-03 
Motion - Policy för skydd av produktiv jordbruks- och betesmark 

Eva Kristina Andersson 
Nämndsekreterare 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-02-03 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/94 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 58 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Motion från Centerpartiet 
Policy för skydd av produktiv jordbruks- och betesmark  

Produktiv jordbruksmark är en ovärderlig resurs för ett samhälle och en förutsättning för 
livslivmedelsproduktion. Idag har jordbruksmarken ett starkt skydd i svensk lagstiftning genom miljöbalken 
och i den nationella och regional livsmedelsstrategin anges att den svenska livsmedelsförsörjningen ska öka. 

Samtidigt tas stora landarealer i anspråk för exploatering till förmån för andra samhällsintressen. I Kungsör 
har 74 hektar jordbruks- och betesmark försvunnit sedan 2010. I Västmanland är siffran 2 058 hektar och 
riket 75 869 hektar. När jordbruksmark minskar så reduceras möjligheten att producera livsmedel och för 
kommunerna att försörja sig själva med livsmedel. När produktionen minskar ökar i sin tur klimatpåverkan 
genom ökade import av livsmedel.  

Centerpartiet har länge drivit på att få till en förändring på det här området både genom stärkt lagsstiftning 
och genom lokala intuitiv. I några kommuner har de styrande infört nollvisioner för byggnation på 
jordbruksmark. Vi tycker att Kungsör behöver gå i liknande riktning och ge ett tydligt skydd av produktiv 
jordbruksmarks- och betesmark. Tillgång till mark är en grundläggande förutsättning för 
livsmedelsproduktion och den ska värnas och ges förutsättningar att växa. Vi anser att det är direkt 
olämpligt att planlägga värdefull och skyddsvärd jordbruks- och betesmark. Det är en fråga om miljö, vår 
självförsörjning och säkerhet.  

Kungsörs är en landsbygdskommun men goda odlingsförutsättningar. Det ska vi vara stolta över och den 
gröna näringen måste ges förutsättningar att växa.  Centerpartiet i Kungsör tycker däremot inte att Kungsörs 
kommun och de styrande tar tillräcklig hänsyn till den lagstiftning som finns och vi är mycket kritiska till de 
försämringar som har gjorts för den gröna näringen i form av bland annat indragna markområden för att 
möjliggöra annan verksamhet. Den gröna näringen bedriver också en verksamhet, - producerar livsmedel så 
att vi får mat på bordet.  

Det nyligen beslutade planförslaget är ett annat exempel där kommunen pekar ut värdefulla naturmiljöer 
och skyddsvärd jordbruks- och betesmark. Samma sak gäller nuvarande översiktsplan. Vi ser därför med stor 
oro att flera viktiga markområden inom snart framtid exploateras för annan verksamhet. Malmberga, Ekeby, 
Torpaslätten är några konkreta områden som Kungsörs kommun har med i sin planering. Det säger vi nej till. 
Dessa områden ska skyddas både för att värna den biologiska mångfalden och för att säkerställa lokal 
livsmedelsproduktion idag och i framtiden. I år har kommunen också ett nytt mål om att tillskapa ytterligare 
30 000 kvadrater mer industrimark. De är gott så, -om det inte innebär att kommunen lägger ännu en blöt 
filt över den gröna näringen.  

Vi vill att Kungsörs kommun ger den gröna näringen förutsättningar att växa och producera livsmedel idag 
och i framtiden i enighet med den nationella och regionala livsmedelsstrategin.  

Med anledning av ovan yrkar Centerpartiet  

 Att Kungsörs kommun antar en policy för skydd av produktiv jordbruksmark- och betesmark.  

 
 
För Centerpartiet den 24 januari 2022 
 
Madelene Fager   Petter Westlund   
fullmäktigeledamot fullmäktigeledamot 
 
Lina Johansson  AnneMarie Andersson 
fullmäktigeledamot fullmäktigeledamot
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§ 241 Svar på motion - Bygg upp en 
utbildningsavdelning för äldrevård i länet 
Diarienummer KS 2021/250 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige konstaterar att det yrkade 
förslaget redan är verkställt och att ytterligare åtgärder därmed inte behövs, 
motionen anses därmed vara besvarad. 

Sammanfattning 
Kristdemokraterna via Jenny Andersson föreslår i en motion att en 
utbildningsavdelning för äldrevård byggs upp i länet. En motsvarande 
utbildningsavdelning som den som finns i Västerås föreslås byggas upp i 
länet för legitimerad personal inom den kommunala Hälso- och 
sjukvården.  Förslagsvis läggs särskilt fokus på Trygg hemgång och 
rehabilitering, då det finn ett behov av att förstärka och fördjupa samarbetet 
mellan Regionens specialistvård och den kommunala vård och omsorgen. 
Redan idag finns en utbildningsavdelning i samverkan mellan länets 
kommuner och Regionen, Nätverket för förstärkt kompetens. I denna 
samverkan deltar representanter från Region och länets kommun. 
Utbildningar genomförs utifrån omvärldsbevakning och de behov som 
identifierats av deltagande representanter. Fokus i denna samverkan är inte 
enbart på den kommunala hälso- och sjukvården utan även på 
baspersonalens kompetensutvecklingsbehov. Samtliga utbildningar som 
genomförs i samverkan berör samarbetet mellan Regionen och 
kommunerna.  
Syfte med den gemensamma utbildningen är: 
Att stärka kompetensen för anställda inom vård och omsorg (primärvård, 
kommuner och slutenvården) för mer sammanhållna vårdprocesser.  
Att öka kunskapen för varandras uppdrag genom att hitta 
utbildningsområden för en sammanhållen vård- och omsorgskedja. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Motion - Bygg upp en utbildningsavdelning för äldrevård i länet 
 

Skickas till 
Förslagsläggaren

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-12-13 
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Vår handläggare 
lena.dibbern@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

Svar på motion - Bygg upp en 
utbildningsavdelning för äldrevård i länet 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige konstaterar att det yrkade 
förslaget redan är verkställt och att ytterligare åtgärder därmed inte behövs, 
motionen anses därmed vara besvarad. 

Sammanfattning 
Kristdemokraterna via Jenny Andersson föreslår i en motion att en 
utbildningsavdelning för äldrevård byggs upp i länet. En motsvarande 
utbildningsavdelning som den som finns i Västerås föreslås byggas upp i 
länet för legitimerad personal inom den kommunala Hälso- och sjukvården.  
Förslagsvis läggs särskilt fokus på Trygg hemgång och rehabilitering, då det 
finns ett behov av att förstärka och fördjupa samarbetet mellan Regionens 
specialistvård och den kommunala vård och omsorgen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Motion - Bygg upp en utbildningsavdelning för äldrevård i länet 
 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Lena Dibbern 
Socialchef 

Skickas till 
Motionären 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-11-10 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/250 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 27 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
KS 2021/250 
Er beteckning 
 

Ärendebeskrivning 
Kristdemokraterna via Jenny Andersson föreslår i en motion att en 
utbildningsavdelning för äldrevård byggs upp i länet. En motsvarande 
utbildningsavdelning som den som finns i Västerås föreslås byggas upp i 
länet för legitimerad personal inom den kommunala Hälso- och sjukvården.  
Förslagsvis läggs särskilt fokus på Trygg hemgång och rehabilitering, då det 
finn ett behov av att förstärka och fördjupa samarbetet mellan Regionens 
specialistvård och den kommunala vård och omsorgen. 
Redan idag finns en utbildningsavdelning i samverkan mellan länets 
kommuner och Regionen, Nätverket för förstärkt kompetens. I denna 
samverkan deltar representanter från Region och länets kommun. 
Utbildningar genomförs utifrån omvärldsbevakning och de behov som 
identifierats av deltagande representanter. Fokus i denna samverkan är inte 
enbart på den kommunala hälso- och sjukvården utan även på 
baspersonalens kompetensutvecklingsbehov. Samtliga utbildningar som 
genomförs i samverkan berör samarbetet mellan Regionen och 
kommunerna.  
Syfte med den gemensamma utbildningen är  
Att stärka kompetensen för anställda inom vård och omsorg (primärvård, 
kommuner och slutenvården) för mer sammanhållna vårdprocesser.  
Att öka kunskapen för varandras uppdrag genom att hitta 
utbildningsområden för en sammanhållen vård- och omsorgskedja. 
 
Nedan redovisas flödesschemat i Nätverket för förstärkt kompetens. 
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§ 242 Svar på motion - Inför en 
gemensamhetsplan för äldreboendet och nya 
förskolan 
Diarienummer KS 2021/252 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beviljar motionen. 

Sammanfattning 
Jenny Andersson har i en motion från Kristdemokraterna föreslagit att det 
inleds ett samarbete mellan den blivande förskolan ”Paletten” och 
äldreboendet Södergården.  Det skulle kunna ge positiva effekter för både 
barn och äldre. 
Den nya förskolan ”Paletten” beräknas kunna vara färdigställd under augusti 
2022. Ett strukturerat samarbete skulle kunna startas i slutet av 2022 eller i 
början av 2023. Initialt kan ett samarbete mellan personalgrupperna 
innebära att tid från båda organisationerna behöver avsättas för att planera 
för hur ett samarbete ska få önskad effekt. Då detta planeringsarbete är 
genomfört kommer förvaltningarna att återkomma med en rapport om det är 
möjligt eller inte, vilken kostnad ett samarbete eventuellt kan medföra och 
om kostnaden kan inrymmas i befintlig budget eller om den behöver äskas. 
Motionen anses därmed beviljad. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beviljar motionen. 

Yrkanden 
Madelene Fager (C) yrkar bifall till lagt förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-18 
Motion - Inför en gemensamhetsplan för äldreboendet och nya förskolan 

Skickas till 
Förslagsläggaren

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-12-13 
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Vår handläggare 
fredrik.bergh@kungsor.se 
lena.dibbern@kungsor.se 

  
 

Adressat 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

Svar på motion - Inför en gemensamhetsplan för 
äldreboendet och nya förskolan 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beviljar motionen. 

Sammanfattning 
Jenny Andersson har i en motion från Kristdemokraterna föreslagit att det 
inleds ett samarbete mellan den blivande förskolan ”Paletten” och 
äldreboendet Södergården.  Det skulle kunna ge positiva effekter för både 
barn och äldre. 
Den nya förskolan ”Paletten” beräknas kunna vara färdigställd under augusti 
2022. Ett strukturerat samarbete skulle kunna startas i slutet av 2022 eller i 
början av 2023. Initialt kan ett samarbete mellan personalgrupperna 
innebära att tid från båda organisationerna behöver avsättas för att planera 
för hur ett samarbete ska få önskad effekt. Då detta planeringsarbete är 
genomfört kommer förvaltningarna att återkomma med en rapport om det är 
möjligt eller inte, vilken kostnad ett samarbete eventuellt kan medföra och 
om kostnaden kan inrymmas i befintlig budget eller om den behöver äskas. 
Motionen anses därmed beviljad. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-18 
Motion - Inför en gemensamhetsplan för äldreboendet och nya förskolan 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef  

Lena Dibbern 
Socialchef 

  

Skickas till 
Förslagsläggaren 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-11-18 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/252 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

 Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 02 22 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Motion från Kristdemokraterna 

Inför en gemensamhetsplan för äldreboendet och nya förskolan. 

Studier visar att barn är en av den bästa medicinen för att råda bot på ensamhet och 
depression hos äldre. Ni som sett programmet ”4 åringarna på äldreboendet”, har följt Anne 
Ekdahl överläkare inom geriatrik och Ingemar Skoog professor och äldrepsykiatriker, när de 
studerar äldres hälsa i det dagliga mötet med 4 åringar. Det vi får se är en enorm livsglädje. 
De fick uppleva i det närmaste sensationella resultat. Effekten var mycket större än vad de 
hade förväntat sig. Som ett par exempel, en självmordsbenägen pensionär fick livsglädjen 
tillbaka. En annan presterade bättre minnes-test efter att ha umgåtts med barnen 
kontinuerligt. 

De äldre och barnen blev vänner. Barnen fick lära sig vad de äldre kunde. Tex. Plantera 
blommor, höra sagor och berättelser från förr. De sjöng tillsammans och hade maskerad. 
Alla som ville fick klä ut sig. De pysslade och åt mat tillsammans. Det blev en otrolig 
livskvalité. 

Många gånger tänker vi inte långsiktigt eller utanför ramarna. Många barn har idag inget 
eller väldigt lite kontakt med den äldre generationen och tvärtom. Visst kan det vara trevligt 
när barn kommer och sjunger för de äldre vid lucia eller liknande högtider. Men vad vi menar 
är här ett helt nytt tänk. Genom att låta verksamheter inom både barn och äldreomsorg 
flätas samman som ett gemensamt samarbetsmål, kan vi få en friskare och gladare 
hälsomiljö. Samt att personal från de båda hållen kan samarbeta och bidra med det som är 
deras profession. Detta blir en win-win situation. Det kostar ingenting extra, enbart en 
annorlunda planering hur de kan lösa detta på bästa sätt.  

Detta förslag anser nog många att det är upp till respektive tjänsteman. Men vi anser att vi 
vill trycka på detta viktiga uppdrag som politiker, att Kungsör blir känd som en kommun där 
vi inkluderar varje individ oavsett ålder och förmåga. Vi ser möjligheter och värnar om 
gemenskapen, generationsutbytet och den stora livskvalité som detta innebär. 

Utifrån denna redogörelse yrkar vi: 

Att kommunen sanktionerar en gemensamhetsplan för äldreboendet och den nya förskolan. 
Där tjänstemännen får utforma planen, men vi politiker visar på att detta är viktigt för 
hälsofrämjandet i kommunen.     

För Kristdemokraterna 25 april 2021     
      
                     

Jenny Andersson    
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§ 243 Svar på motion – Flyttning av ställplatser 
för husbilar från gästhamnen 
Diarienummer KS 2021/416 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att ta med 
förslaget i det fortsatta arbetet med utvecklingen av gästhamnsområdet. Med 
detta anses motionen besvarad. 

Sammanfattning 
Gunilla Wolinder (L) föreslår i en motion till kommunstyrelsen att 

 ställplatserna för husbilar i gästhamnen ska flyttas till Fredsgatan, 
efter Elverket, med plats för sex husbilar en bit in på gräsmattan i 
Åparken. 

 Platserna iordningsställs med elstolpar och två rader plattor eller 
grus för att markera var bilarna ska stå. 

 Kajutan, servicehuset i gästhamnen kan även i fortsättningsvis 
användas som serviceanläggning för husbilarna. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Motion - Flyttning av ställplatser för husbilar från gästhamnen 

Skickas till 
Gunilla Wolinder 
Kommundirektör

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-12-13 
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Vår handläggare 
mikael.nilsson@kungsor.se 
Kultur- och fritidsavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

Svar på motion - Flyttning av ställplatser för 
husbilar från gästhamnen 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att ta med 
förslaget i det fortsatta arbetet med utvecklingen av gästhamnsområdet. Med 
detta anses motionen besvarad.   

Sammanfattning 
Gunilla Wolinder (L) föreslår i en motion till kommunstyrelsen att 

 ställplatserna för husbilar i gästhamnen ska flyttas till Fredsgatan, 
efter Elverket, med plats för sex husbilar en bit in på gräsmattan i 
Åparken. 

 Platserna iordningsställs med elstolpar och två rader plattor eller 
grus för att markera var bilarna ska stå. 

 Kajutan, servicehuset i gästhamnen kan även i fortsättningsvis 
användas som serviceanläggning för husbilarna. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Motion - Flyttning av ställplatser för husbilar från gästhamnen 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Mikael Nilsson 
Kultur- och fritidschef 

Skickas till 
Gunilla Wolinder 
Kommundirektör 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-11-19 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/416 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 35 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 55 

Organisationsnr 
212000-2056 
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MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

”Flyttning av ställplatser för husbilar från 
gästhamnen” 
Husbilar har ökat enormt de senaste åren och bra ställplatser behövs i alla kommuner. Nu när 
gästhamnen , efter rivningen av silon, blivit ett öppet landskap med lekplats, bord och bänkar, 
tycker vi inte att husbilar passar in i miljön. 

De skymmer utsikten över vattnet och stör om folk vill sitta vid de bord och bänkar som är under 
tak. 

Dessutom bör det finnas plats för bodar och ev. foodtruck eller dylikt. Det bör ju även finnas plats 
för ett partytält vid olika evenemang. 

. 

Liberalerna i Kungsör yrkar därför:  

Att husbilsplatserna skall flyttas till Fredsgatan, efter elverket 

Att man på nämnda plats gör ett utrymme för 6 husbilar en bit in på gräsmattan i Åparken 

Att elstolpar och 2 rader plattor (eller grus), för att markera var bilarna skall stå, iordningställs. 
Gräsmatta och grillplatser finns ju redan 

Att Kajutan, servicehuset i gästhamnen, fortfarande används som serviceanläggning för husbilar 

Kungsör 210907 

Gunilla Wolinder 

Gruppledare Liberalerna Kungsör 
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§ 5 Svar på motion - Valstugor vid val på stora 
torget i Kungsör 
Diarienummer KS 2021/423 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslår motionen.  

Reservationer 
Stellan Lund (M) och Bo Granudd (M) reserverar sig muntligt till förmån 
för Stellan Lunds yrkande. 

Sammanfattning 
Stellan Lund (M) föreslår i en motion att kommunen ska tillhandahålla 
valstugor för samtliga partier i kommunfullmäktige som önskar få disponera 
en sådan i samband med kommunalval och att  
 
 

 stugorna placeras på Stora torget på ett trevligt sätt så att det emellan 
dem bildas ett valtorg  

 de partier som får förfoga över en valstuga också ska bemanna dem 
under minst vissa tider under valrörelsen så att de ibland används 
samtidigt  

 alla stugor ska vara målade i samma färg och affischer och budskap 
ska få sättas upp på dem  

 stugorna ska vara tillgängliga för partierna minst fyra veckor före 
valet. 

Motionen har diskuterats i den parlamentariska kommittén för politisk 
organisation. Kommittén är positiva till idén om att möjliggöra för partierna 
att på något sätt synas tillsammans på torget under en kortare tid innan valet, 
eventuellt med en inhyrd stuga. Däremot inte att kommunen ska köpa in 
stugor till alla eller att partierna har möjlighet att bemanna dem i fyra veckor 
som föreslås i motionen. Hänsyn behöver tas till valsamordnarna i 
respektive parti och deras arbetsbelastning. Kommitténs medlemmar 
kommer att undersöka möjligheter till en mindre insats för att partierna ska 
kunna synas tillsammans inför valet exempelvis genom att hyra/låna 
valstugor av Lions eller Hembygdsföreningen. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslår motionen.  

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-01-31 
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Dokumenttyp Sida 
Protokollsutdrag 2 (2) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-01-31 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Yrkanden 
Stellan Lund (M) yrkar bifall till motionen.  

Beslutsordning 
Mikael Peterson ställer de två förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-14 
Motion - Valstugor vid val på stora torget i Kungsör 

Skickas till 
Förslagsläggaren 
Gruppledarna
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på motion - Valstugor vid val på stora 
torget i Kungsör 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslår motionen.  

Sammanfattning 
Stellan Lund (M) föreslår i en motion att kommunen ska tillhandahålla 
valstugor för samtliga partier i kommunfullmäktige som önskar få disponera 
en sådan i samband med kommunalval och att  
 
 stugorna placeras på Stora torget på ett trevligt sätt så att det emellan dem 
bildas ett valtorg  
 de partier som får förfoga över en valstuga också ska bemanna dem under 
minst vissa tider under valrörelsen så att de ibland används samtidigt  
 alla stugor ska vara målade i samma färg och affischer och budskap ska få 
sättas upp på dem  
 stugorna ska vara tillgängliga för partierna minst fyra veckor före valet.  
 
Motionen har diskuterats i den parlamentariska kommittén för politisk 
organisation. Kommittén är positiva till idén om att möjliggöra för partierna 
att på något sätt synas tillsammans på torget under en kortare tid innan valet, 
eventuellt med en inhyrd stuga. Däremot inte att kommunen ska köpa in 
stugor till alla eller att partierna har möjlighet att bemanna dem i fyra veckor 
som föreslås i motionen. Hänsyn behöver tas till valsamordnarna i 
respektive parti och deras arbetsbelastning. Kommitténs medlemmar 
kommer att undersöka möjligheter till en mindre insats för att partierna ska 
kunna synas tillsammans inför valet exempelvis genom att hyra/låna 
valstugor av Lions eller Hembygdsföreningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-14 
Motion - Valstugor vid val på stora torget i Kungsör 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-01-14 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/423 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Ert datum 
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Diarienummer 
KS 2021/423 
Er beteckning 
 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Förslagsläggaren 
Gruppledarna 
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§ 6 Svar på motion – Byt ut skolledningen på 
grund av låga betyg i skolan 
Diarienummer KS 2021/508 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslår motionen 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har genom Roland Jansson skickat in en motion med 
krav på att skolledningen skall avsättas på grund av att de avgångsklasser 
som lämnat skolan i Kungsör haft bland de lägsta betygen i landet enligt 
motionären. 
I Kungsörs kommuns delegationsordning framgår det hur 
uppsägning/avveckling av medarbetare hanteras och av vem. I de fall då det 
rör sig om en förvaltningschef så är det kommundirektören som hanterar 
dessa frågor och ska efter samråd med ordföranden i nämnden komma fram 
till ett beslut. 
Utförligare redogörelse av grunden för ställningstagande i frågan framgår i 
till ärendet tillhörande tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Motion - Byt ut skolledningen på grund av låga betyg i skolan 

Skickas till 
Sverigedemokraterna, Roland Jansson 
Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh 
  

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-01-31 
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Vår handläggare 
claes-urban.bostrom@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på motion - Byt ut skolledningen på grund 
av låga betyg i skolan 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har genom Roland Jansson skickat in en motion med 
krav på att skolledningen skall avsättas på grund av att de avgångsklasser 
som lämnat skolan i Kungsör haft bland de lägsta betygen i landet enligt 
motionären. 
I Kungsörs kommuns delegationsordning framgår det hur 
uppsägning/avveckling av medarbetare hanteras och av vem. I de fall då det 
rör sig om en förvaltningschef så är det kommundirektören som hanterar 
dessa frågor och ska efter samråd med ordföranden i nämnden komma fram 
till ett beslut. 
Utförligare redogörelse av grunden för ställningstagande i frågan framgår i 
till ärendet tillhörande tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Motion - Byt ut skolledningen på grund av låga betyg i skolan 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

  
  

Skickas till 
Sverigedemokraterna, Roland Jansson 
Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh 
 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-12-28 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/508 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 04 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna genom Roland Jansson har skrivit en motion och 
önskat att skolledningen skall bytas ut och ersättas med en skolledning som 
besitter den kompetens som behövs. 
Det är två saker som måste beskrivas i detta svar och det är dels 
verkställighetsordningen som är kopplat till en delegationsordning samt de 
faktiska åtgärder som vidtagits under en period av tid för att förbättra 
skolresultaten i Kungsörs kommun. 
Alla vill att det ska vara bra skolresultat i Kungsörs kommun så där finns 
ingen motsättning mellan motionären och någon annan verksam som 
tjänsteperson, lärare eller politiker. Ingen är heller nöjd med att resultaten 
inte är så bra som önskas. Viktigt är dock att vi ser ljuspunkter och en 
vändning mot bättre resultat och det kommer vi att jobba vidare med. 
Kungsörs kommuns delegationsordning, som är antagen av fullmäktige, där 
framgår det hur uppsägning/avveckling av medarbetare hanteras och av 
vem. I de fall då det rör sig om en förvaltningschef så är det 
kommundirektören som hanterar dessa frågor och ska efter samråd med 
ordföranden i nämnden komma fram till ett beslut. Som kommundirektör 
har jag inte, och kommer inte, att inleda en sådan diskussion med 
ordförande på grund av denna motion. Om motionären även med 
skolledning avser rektor eller rektorer så är det förvaltningschefen som 
sköter uppsägning/avveckling av medarbetaren i fråga. 
I motionen så framförs kritik kring skolledningens kompetens men det är 
väldigt oklart vilken kompetens motionären anser saknas eller vilka som 
avses när det gäller skolledningen. Som kommundirektör kan jag konstatera 
att förvaltningschefen har adekvat utbildning och mångårig kompetens för 
att leda förvaltningen och dess arbete mot bättre skolresultat.  
Nedan kommer ett axplock av allt som gjorts och görs för att förbättra 
skolresultaten. Det är också av vikt berätta att skolledningen och den 
politiska ledningen för skolan inte varit rädda för att ta in extern hjälp för att 
förbättra resultaten. Skolverket har varit delaktiga på ett omfattande sätt för 
att hjälpa till och just nu pågår diskussioner med Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) om deras program för ”Förbättrade skolresultat” och som 
kommunstyrelsen avsatt medel för i 2022 års budget. 

 Bemötande och ledarskap i klassrummen – fokus på möjligheter i 
undervisningen istället för problem hos eleverna. Här har det jobbats 
brett med bl a fysisk, social och pedagogisk inkludering. Ett viktigt 
resultat har varit att alla lärare nu ”vågar” titta kritiskt på sin egen 
undervisning för att bättre kunna förändra sin egna undervisning för 
att bättre kunna möta ALLA elever. 
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 Digitalisering – har genom pandemin gett skjuts till ökad 
användning och metod för förändrat sätt att lära. Ett redskap som 
möjliggör. Ska vara ett verktyg som stöd för elevernas lärande.  

 Gemensam målbild – viktigt att samtliga vet nuläge, vart vi ska och 
hur vi ska göra. Kunna reflektera över det som fungerar mindre bra 
och vilja göra om. Viktigt skapa samsyn. 

 Språkutvecklande arbetssätt – Ökat kompetensen hos lärarna vilket 
lett till fler elever som får chansen att nå målen. Arbetssättet även 
infört på fritids. 

 Samverkan och utveckling – handlar om samverkan i övergångar 
mellan stadier och enheter. Samverkan mellan skola, hem och 
omvärld. Skapar tidigt kännedom om behov och vilka insatser som 
kan behövas för att elever bättre ska klara sina mål och öka 
resultaten. 

 Ämnesutveckling – kollegialt- och entreprenöriellt lärande. Skapar 
likvärdiga bedömningar och sätt att lära ut. Mattematiklyftet och 
matteverkstad skapar förutsättning för de som har svårast för matte 
att förbättra sina resultat  

 Studie- och yrkesvägledning – Ett viktigt sätt att studiemotivera 
elever på då möjligheten till bättre yrkesval går genom förbättrat 
skolresultat. 

 
Skolverket har som tidigare nämnts varit involverad och hjälpt till inom 
en rad områden och nedan följer fler områden. Det viktigaste nu är att 
fortsätta arbeta oförtrutet vidare. Följa upp och se vad kan vi göra 
ytterligare, annorlunda och bättre. Att sedan dessutom nästa aktör, SKR, 
kliver in och tar med sig sina erfarenheter och verktyg för att hjälpa till 
att förbättra skolresultaten i Kungsörs kommun kommer att ge resultat. 
Om både tjänstemän och politiker i BUN kommer fram till att det är 
SKR de vill jobba vidare med.  
Utvecklingsområden som Skolverket jobbat med tillsammans med 
skolledning, rektorer, lärare och övrig skolpersonal 

 Undervisning och lärande 
 Språk- och kunskapsutvecklare 
 Föreläsningar och litteratur i språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt. 
 Studiero och ledarskap i klassrummet 
 Utbildning av studiehandledare och fortbildning kring 

studiehandledning 
 Styrning och utveckling av verksamheten 
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 Projektledare för organisation, systematiskt kvalitetsarbete, 
rutiner, riktlinjer och kartläggning. 

 Det lokala teamet 
 Trygghet och studiero, åtgärder mot kränkande behandling. 
 Flerspråkighet i förskolan 
 Interkulturalitet 
 Traumamedveten omsorg och hedersproblematik 
 Inkludering och särskilda anpassningar 

Inom varje område döljer sig en rad olika åtgärder, utbildningar, projekt och 
metoder med syfte att öka kompetensen hos lärare och skolpersonal men 
också för att motivera elever till att förbättra sina resultat för att själva 
kunna skapa en så bra framtid som möjligt. 
Vi måste också komma ihåg att en mycket viktig faktor för barns lärande är 
den möjlighet till hjälp eleverna kan få hemifrån både med inlärning men 
också med motivationen till högre studier. Viktigt att, precis som skolan i 
Kungsör försöker göra, är att skapa kontaktytor mellan skola och hem för att 
stötta i detta arbete. Det går alltid att göra mer och genom de samarbeten 
och projekt som skolan har och har haft men som också kommer ske genom 
ytterligare aktörer utifrån så kommer resultaten att komma. 
Samtliga verksamma inom skolan, personal och politiker, jobbar stenhårt för 
att resultaten ska bli bättre. Som jag nämnt inledningsvis så önskar ingen i 
Kungsörs kommun att eleverna inte ska nå sina mål och få ett yrke de 
drömmer om. 
Jag är ganska övertygad om att när Roland Jansson ser allt som gjorts, görs 
och kommer att göras så ökar förståelsen för att det inte är brist på 
kompetens, vilja till förbättring eller förmåga att ställa om och göra 
annorlunda om det inte fungerar som är problemet. Exakt vad som är 
problemet är lite svårt att veta eller ens att klara av att analysera men en 
sammanvägd faktor är motivation och engagemang. Inom de flesta 
områden, oavsett det handlar om offentlig sektor, privat sektor eller 
organisationer så har motivation och engagemang ofta en avgörande 
betydelse för framgång. Genom att stärka organisationens förmåga och vilja 
ökar engagemanget och kunnandet att motivera och därmed individens egen 
vilja att utvecklas och strävan mot att nå sina mål. 
I Kungsörs kommun har vi de senaste fem, sex åren jobbat väldigt mycket 
med ledarskapet. Samtliga ledare har fått utbildning/träning i ledarskap. 
Både i grupp men också enskilt. Kungsörs ledarskapsutvecklingsmodell har 
uppmärksammats runt om i Sverige och SKR har lyft upp vår modell för 
andra kommuner i Sverige och vi är mycket stolta över att kunna säga att vi 
har vältränade ledare hos oss. 
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Interpellation från Centerpartiet 
Hamnutvecklingen i Kungsör   
Sedan några år tillbaka pågår ett arbete med att utveckla hamnområdet i Kungsör. Hösten 2020 
gjordes en enkät där invånare fick tycka till, sommaren 2021 revs silon och en grönyta 
iordningställdes med några sittplatser och en grill.  
 
Nyligen fick styrgruppen för ortsutvecklingen en redovisning av planerade åtgärder i etapp 2. 
Bland annat planeras för en scen för närmare en halv miljon kronor liksom parkeringar och en 
stabilitetsutredning. Det sistnämnda är bra och en förutsättning för fortsatt arbete. Däremot 
läggs inte en krona läggs på trygghetsskapande åtgärder som belysning, lekmöjligheter för barn 
eller grönstruktur i området. Och en långsiktigt plan saknas helt. Vi vill gärna veta hur kommunen 
vill utveckla området på sikt. Att planera för en sak i taget utan att ha koll på helheten blir sällan 
bra och väldigt kostsamt. På mötet diskuterades också vem ska besluta om åtgärder för 
hamnutvecklingen i etapp 2, vilket blev minst sagt otydlig. Enligt vår mening är det 
kommunstyrelsen som är ansvariga för beslut som rör Kungsörs utveckling, således även 
hamnutvecklingen. Kommunen teknikbolag är utförare, inget annat.  Och att kommunalrådet 
själv ska besluta i frågan är inget alternativ. Med anledning av det vill veta vilken nämnd som är 
ansvarig för hamnutvecklingen och ska fatta beslut i dessa frågor.  
 
Med anledning av ovan frågar jag kommunstyrelsens ordförande följande;  
 

 Vilka är de långsiktiga planerna för hamnområdet och hur vill ni utveckla hamnområdet? 
 

 Vilken nämnd/styrelse är ansvarig för hamnutvecklingen? 
 
För Centerpartiet den 2 februari 2022  
 
Madelene Fager   
Fullmäktigeledamot  
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§ 245 Revidering av riktlinjer för styrande 
dokument 
Diarienummer KS 2021/403 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige antar reviderad riktlinje 
för styrande dokument för Kungsörs kommunkoncern. 

Reservationer 
Madelene Fager (C) och Petter Westlund (C) reserverar sig skriftligt mot 
beslutet enligt följande: 
Centerpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag till 
kommunfullmäktige att anta nya riktlinjer för styrande dokument till förmån 
för vårt förslag om återremiss. Ärendet bör aktualiseras via sin 
ursprungstext med förslag till ändringar. Förslaget behöver även förtydligas 
på flera punkter då det öppnar upp för tolkning. Vad är ett mål- och 
budgetdokument?  Vad är vision? I gällande riktlinje finns en tydlig 
definition som saknas i den nya. Nuvarande skrivning är mer välskriven och 
beskriver de olika dokumenttyperna på ett bra sätt. Vi ställer oss dessutom 
frågande inför att det är kommunchefen som ska besluta om övergripande 
strategier för Kungsör utveckling. Verksamhetsplaner och handlingsplaner 
torde vara fullgott för förvaltningen att besluta om under innevarande 
mandatperiod. Vidare anser vi att de beslut som tas av förvaltningen bör 
meddelas ansvarig nämnd. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige antar reviderad riktlinje 
för styrande dokument för Kungsörs kommunkoncern. 

Överläggning 
Ordförande Mikael Peterson (S) frågan kommunstyrelsen om ärendet ska 
avgöras idag och finner att så är fallet. 
Ordförande Mikael Peterson (S) ställer då beredningens förslag mot 
Madelene Fagers yrkande på återremiss och finner att kommunstyrelsen 
beslutat enligt beredningens förslag. 

Yrkanden 
Madelene Fager (C) yrkar på återremiss och vill ha ett mer komplett 
dokument. 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-12-13 
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Dokumenttyp Sida 
Protokollsutdrag 2 (2) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-12-13 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Angelica Stigenberg (S) yrkar på bifall till beredningens förslag. 

Beslutsordning 
 
 
  

Beslutsunderlag 
utkast - Riktlinje för styrande dokument  
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Skickas till 
Kvalitetsstrateg socialförvaltningen 
Kanslichef 
VD-sekreterare bolagen 
Förvaltningschefer 
Rune Larsen 
Mats Åkerlund 
Miljöstrateg 
Utvecklingsstrateg 
Näringslivschef 
Kultur- och fritidschef
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Vår handläggare 
jasemin.bill@kungsor.se 
Utvecklingsenheten 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

Revidering av riktlinjer för styrande dokument 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad 
riktlinje för styrande dokument för Kungsörs kommunkoncern. 

Sammanfattning 
Under 2014 beslutade kommunfullmäktige att anta en riktlinje för styrande 
dokument. Den riktlinjen implementerades aldrig fullt ut i organisationen. 
För att få ordning och reda på Kungsörs kommuns dokumenthantering 
initierades 2019 ett uppdrag att revidera riktlinjen för styrande dokument för 
Kungsörs kommun och Kungörs helägda bolag. I och med att Kungsörs 
kommun går in i ett nytt intranät med nya tekniska förutsättningar möjliggör 
detta att delar av dokumenthantering kan automatiseras vilket säkerställer att 
Kungsörs kommun på ett enklare sätt kan hålla ordning på styrdokumenten.  
Syftet med riktlinjen är 

- fastställa definition av begreppet styrande dokument 
- definiera dokumenttyper 
- en enhetlig terminologi för att undvika begreppsförvirring 
- enhetlig struktur för styrdokument i kommunkoncernen 
- säkerställa att rätt instans beslutar om rätt styrdokument. 

Förändringar från tidigare riktlinje är 
- begreppen mål och budget samt verksamhetsplan förtydligas. Mål och 

budget är politiskt antagna dokument, verksamhetsplaner gäller för 
förvaltningar, områden och enheter.  

- Dokumenttypen plan innefattar även strategier och möjliggör en mer 
träffsäker sökning på intranätet. 

- Beslutsnivåer anges tydligt i dokumentet och visar vilka dokument som är 
politiska beslut respektive tjänsteorganisationens beslut.  

Beslutsunderlag 
Riktlinje för styrande dokument  
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-09-09 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/403 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-600381 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Jasemin Bill 
Kvalitetsstrateg 

Skickas till 
Kvalitetsstrateg socialförvaltningen 
Kanslichef  
VD-sekreterare bolagen 
Förvaltningschefer 
VD 
Miljöstrateg 
Utvecklingsstrateg 
Näringslivschef 
Kultur- och fritidschef 
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Datum Vår beteckning 
  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
  
  
Vår handläggare  
  
  
 
 
 

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

Riktlinje för styrande dokument i Kungsörs 
kommunkoncern 
 

 

Innehåll 
Inledning & syfte ..........................................................................................................................................................2 

Kompletterande dokument till riktlinjen .............................................................................................. 2 

Vem/vilka styrs av dokumentet? ...............................................................................................................................2 

Förklaring av begrepp ..................................................................................................................................................2 

Krav på styrande dokument........................................................................................................................................3 

Dokumentansvarig ............................................................................................................................... 3 

Dokumentets giltighetstid .................................................................................................................... 3 

Dokumentets tillgänglighet .................................................................................................................. 3 

Dokumentegenskaper ........................................................................................................................... 3 

Dokumenttyp med beskrivning och beslutsnivå .....................................................................................................4 
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 Datum Vår beteckning 
   
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

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

Inledning & syfte 
Utöver lagar och förordningar styrs Kungsörs kommunkoncerns verksamheter av 
de dokument som tagits fram och beslutats om inom kommunkoncernen. 
Riktlinjen för styrande dokument berör de dokument kommunen själv tar fram 
och är en komplettering till lagar och annan extern styrning av verksamheten. Vid 
konflikt mellan statlig reglering och kommunkoncernens styrande dokument 
gäller statlig reglering.  
 
Vid arbetet med ett styrande dokument är det viktigt att undersöka vilka lagar 
som finns på området och vilken övrig styrning som redan finns hos till exempel 
myndigheter och regioner. När Kungsör kommunkoncern behöver förhålla sig till 
övergripande styrning ska denna i första hand fungera som ett underlag till 
planeringsprocessen. Innehållet i styrdokument ska sedan in i befintliga 
processer, exempelvis i verksamhetsplaner hos de verksamheter som berörs. På 
det sättet bryts övergripande styrning ner på lokal nivå.  
 
Riktlinjen beskriver vilka typer av styrande dokument som kan finnas inom 
kommunkoncernen, beslutsnivå och vart de ska tillgängliggöras.  

 
Riktlinjen syftar till att: 

• Fastställa vår definition av vad ett styrdokument är. 
• Fastställa vilka dokumenttyper kommunkoncernen använder. 
• Skapa en enhetlig terminologi för att undvika begreppsförvirring. 
• Skapa enhetlig struktur för styrdokumenten så att de skrivs likartat. 
• Säkerställa att rätt instans beslutar om rätt styrdokument. 
• Bidra till att varje styrdokument blir tydligt och användarvänligt. 

 
Kompletterande dokument till riktlinjen 

• Rutin för hantering av styrande dokument som på detaljerad nivå 
beskriver arbetsgången. 

• Mallar för styrande dokument för enhetlighet. 
 
Vem/vilka styrs av dokumentet? 
I tillämpbara fall ska även kommunalförbund och delägda bolag förhålla sig till 
de styrande dokumenten. 

 
Förklaring av begrepp 
Biblioteket i Sharepoint är den plats där alla styrande dokument registreras, 
lagras och blir tilldelad sina egenskaper. Här finns mallen som används när en 
skapar ett nytt styrande dokument.  
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 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

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

Författningssamling är styrdokument innehållandes föreskrifter som ska finnas 
tillgängliga och samlade för allmänheten på kommunens webbplats enligt 
kommunallagens 8e kapitel § 13.  
 
Diariet är kommunens gemensamma ärendehanteringssystem och register där 
inkommande, utgående och upprättade allmänna handlingar kan registreras för att 
uppfylla kraven enligt offentlighetsprincipen. Diariet innehåller samtliga ärenden 
som kräver politiskt beslut och övriga ärenden som inte finns i annat 
verksamhetssystem. Kommunen har flera verksamhetssystem som hanterar 
ärenden på individnivå som också fungerar som diarier.  
 

Krav på styrande dokument 
Dokumentansvarig 
För varje enskilt styrdokument utses en dokumentansvarig som ska säkerställa 
efterlevnad av denna riktlinje och att rutin för styrdokument följs.  
 
Den som är dokumentansvarig kan delegera uppgifter eller delar av uppgifterna 
till annan person men är fortfarande ansvarig för att dokumentet är giltigt. 
 
Dokumentets giltighetstid 
Varje år ska dokumentansvarig säkerställa att eventuellt behov av revidering 
genomförs, rensning av ej giltiga dokument ska göras och att inaktuella 
dokument raderas.  
 
Dokumentets tillgänglighet 
Det ska vara lätt att hitta styrande dokument, därför ska dokumenten finnas 
tillgängliga via länkar på de sidor i intranätet som medarbetarna använder. 
Dokument som behöver finnas på kungsor.se ska även länkas dit.  
 
Styrdokument som är beslutade externt, som lagtext, regionala planer etcetera, 
ska inte finnas i biblioteket.  

 
Dokumentegenskaper 
När ett styrande dokument upprättas ska information om dokumentet fyllas i, 
detta är dokumentets egenskaper, även kallat metadata. I sidhuvudet på 
dokumentet kommer ett urval av egenskaper automatiskt synas.  
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Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Dokumenttyp med beskrivning och beslutsnivå 
Vilken instans som ska besluta om ett styrande dokument beror på om det är ett 
kommunövergripande dokument eller om det är nämndspecifikt. Tabellen speglar 
i stort hierarkin mellan dokumenttyper, anger beslutsnivå och giltighetstid. Alla 
dokument revideras även vid behov. 
 

Dokumenttyp Beskrivning Beslutas av Giltigt  
Reglemente I reglemente fördelas ansvar, uppgifter och 

beslutanderätt mellan kommunstyrelsen och 
nämnder. 

Kommunfullmäktige Fyra år 

Arbetsordning Innehåller regler för respektive 
kommunstyrelsen/bolagsstyrelsen/ nämndens 
interna arbete. 

Kommunfullmäktige,  
Bolagsstyrelse,  

Fyra år/  
Ett år 

Delegationsordning Delegationsordning är en form av 
arbetsordning. Den klargör den delegerade 
beslutsrätten. 

Nämnd/kommunstyrel
sen 

Ett år 

Förbundsordning Styrande dokument i förbund.  Kommunfullmäktige Fyra år 
Bolagsordning  
 
 

Styrande dokument i aktiebolag där 
kommunen har dominerande ekonomisk 
inflytande. 

Kommunfullmäktige Fyra år 

Bolagspolicy Intentioner för innehav, drift och styrning av 
bolagskoncernen. 

Kommunfullmäktige Fyra år 

Ägardirektiv Anvisningar, riktlinjer och reglemente. Kommunfullmäktige Ett år 
Föreskrift 
 

Föreskrifter är exempelvis lokala 
bestämmelser med stöd av 
speciallagstiftning. Tillsammans med övrig 
lagstiftning reglerar de livet i Kungsör. 
Bryter man mot föreskrifterna medför det i 
regel straffpåföljd. 

Kommunfullmäktige Fyra år 

Taxa och avgift Taxa eller avgift är en betalning kommunen 
kräver för en specifik prestation/tjänst.  

Kommunfullmäktige  Ett år 

Plan 
”Hit ska vi” 

Plan används vid framtagandet av 
lagstadgade dokument, de visar en 
färdriktning och anger övergripande 
prioriteringar. Exempel på politiskt beslutade 
planer är vision, mål och budget, 
översiktsplan, biblioteksplan, 
dokumenthanteringsplan och stödjer det 
politiska ansvaret för ”VAD” -frågor. 

Kommunfullmäktige 
vid 
kommunövergripande 
planer. Nämnd- eller 
bolagsspecifika beslutas 
av nämnden eller 
bolagets styrelse. 

Fyra år 

 Strategi, enligt NE, är läran om att nå 
politiska mål. Strategi är ett övergripande 
dokument som syftar till HUR utveckling 
sker inom ett visst område utifrån delegation 
för att nå beslutade mål. Denna typ utgår i 
regel från ett politiskt beslutat dokument och 
sorteras som plan. 

Kommundirektör, 
förvaltningschef, VD 

Fyra år 
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 Datum Vår beteckning 
   
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

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

Dokumenttyp Beskrivning Beslutas av Giltigt  
Fortsättning plan Verksamhetsplan och affärsplan är kopplat 

till chefsuppdraget och budgetprocessen och 
beskriver aktiviteter som ska genomföras för 
att uppnå mål. Dessa nivåer av 
verksamhetsplaner kan finnas: 
Verksamhetsplan för… 
… Förvaltning 
… Område 
… Enhet 

Ansvarig chef Ett år 

 Handlingsplan är en plan av ren 
verkställighet i form av aktiviteter och utgår 
från övergripande planer eller strategier. Det 
är en beskrivning av den planerade 
verksamheten inom ett område och beskriver 
prioriteringar, önskade åtgärder, ansvarig och 
tid. 

Ansvarig chef Ett år 

Policy 
”Såhär agerar vi - 
grundvärderingar” 

Anger grundprinciper för värderingar och 
agerande inom ett visst område. En policy 
ska vara kortfattad och kan konkretiseras i 
andra styrande dokument eller i praktisk 
tillämpning. 

Kommunfullmäktige Fyra år 

Riktlinje 
”Såhär ska vi göra” 

Ska säkerställa korrekt agerande och god 
kvalitet i handläggning och utförande. 
Riktlinjer avser främst frågor som rör ren 
verkställighet och detaljeringsgraden är högre 
än i en policy och kan ange både vad som ska 
uppnås och hur det ska uppnås.  

Kommunfullmäktige 
vid 
kommunövergripande 
riktlinjer. 
Nämnd- eller 
bolagsspecifika 
beslutas av nämnden 
eller bolagets styrelse. 

Fyra år 

Rutin 
”Såhär gör vi i detalj 
och vem som gör vad” 

Är detaljerade instruktioner för hur en viss 
fråga kan hanteras. Rutiner skrivs för arbete 
som återupprepas. 

Ansvarig chef Ett år 

 Anvisningar är ren verkställighet och ofta 
knutna till ett större process exempelvis 
budget- och bokslutsarbetet. I anvisningar 
kan tidsplaner, formkrav mm framgå. 

Ansvarig chef Under 
angiven 
period. 

Mall En mall är exempelvis en blankett, checklista 
eller skriv- och presentationsmallar.  

Ansvarig chef Ett år 
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Vår handläggare 
Eva-Kristina.Andersson@kungsor.se 
Kansliavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunfullmäktige 

Utbetalning av partistöd 2022 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att partistöd 2022 ska betalas ut i enlighet med 
gällande reglemente.  

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen 4 kapitlet 32 § ska kommunen årligen besluta om att 
betala ut partistöd. Reglementet för partistöd justerades 2021 men ingen 
ändring av beloppen har initierats.  
Gällande belopp i Kungsör är 

 Grundstöd 30 000 kronor per parti och år 
 Mandatstöd 8 000 kronor per mandat och år 
Kontroll har gjorts av att partierna har sina ordinarie platser i kommun-
fullmäktige besatta och/eller har ersättare som kan gå in och tjänstgöra per 
den 31 december 2021. Samtliga partier som idag är representerade i 
kommunfullmäktige är berättigade till fullt partistöd 2022. 
Innan utbetalning kan ske måste dock partierna redovisa hur 2021 års 
partistöd använts i enlighet med kommunallagen 4 kapitlet 29 § andra 
stycket. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-12 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Eva Kristina Andersson 
Nämndsekreterare 

Skickas till 
Gruppledarna 
Kommunstyrelsens ekonom 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-01-12 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/10 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 58 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 8 Riktlinje för investeringar 
Diarienummer KS 2022/35 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige antar den nya riktlinjen för 
investeringar för Kungsörs kommun. 
Kommunfullmäktige upphäver det tidigare beslutet för riktlinjer för 
investeringar för Kungsörs kommun (KS 2015/253). 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en ny riktlinje för investeringar 
för att Kungsörs kommun ska följa lagstiftningen (Lagen om kommunal 
bokföring och redovisning). Riktlinjen har dessutom reviderats för att 
tydliggöra vikten av vilka konsekvenser en investering och dess del i 
budgetprocessen. Den nya riktlinjen tydliggör även fördelning av kostnader 
vid utredning av investeringar. Revideringen av investeringsprocessen är 
även en del av att svara upp på den utredning som KPMG har gjort av 
investeringsprocessen i Kungsörs kommun under 2021. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för investeringar 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Teknisk chef

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-01-31 
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Vår handläggare 
marko.ravlic@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Riktlinje för investeringar 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta den nya 
riktlinjen för investeringar för Kungsörs kommun. 
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva det tidigare beslutet för riktlinjer 
för investeringar för Kungsörs kommun (KS 2015/253)  

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en ny riktlinje för investeringar 
för att Kungsörs kommun ska följa lagstiftningen (Lagen om kommunal 
bokföring och redovisning). Riktlinjen har dessutom reviderats för att 
tydliggöra vikten av vilka konsekvenser en investering och dess del i 
budgetprocessen. Den nya riktlinjen tydliggör även fördelning av kostnader 
vid utredning av investeringar. Revideringen av investeringsprocessen är 
även en del av att svara upp på den utredning som KPMG har gjort av 
investeringsprocessen i Kungsörs kommun under 2021. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för investeringar 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Marko Ravlic 
Tf. Ekonomichef 

Skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Teknisk chef 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-01-12 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/35 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 89 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Riktlinjer för investeringar i Kungsörs kommun 
Antagna av kommunfullmäktige 202x-xx-xx, § xx 
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1. Inledning 

1.1 Inledning 
Riktlinjerna syftar till att vara en vägledning för dem som kommer i kontakt med in-
vesteringar i kommunen och dess bolag. Riktlinjerna kompletteras med anvisningar i 
samband med budget och bokslut. Vägledande för riktlinjerna är Rådet för kommunal 
redovisning (RKR) och deras rekommendationer. Bolagen ska även följa 
Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens riktlinjer gällande K3. 
 
1.2 Definition av investeringar  
Kommunens budget delas upp i en drift- och en investeringsbudget. En investering är 
en kapitalsatsning som får konsekvenser under en längre tid. En investering tas upp 
som en anläggningstillgång i balansräkningen och skrivs av/kostnadsbokförs under 
nyttjandetiden. Med investering menas anskaffning eller standardförbättring av 
tillgångar som är avsedda att stadigvarande nyttjas i verksamheten eller avsedda för 
uthyrning, exempel på detta kan vara inventarier, maskiner eller fastigheter samt 
viktiga delar/komponenter i anläggningstillgångar som kan behöva ersättas. Det är 
avsikten med innehavet som styr klassificeringen av en investering. Eftersom 
avsikten med innehavet är styrande i första hand vad gäller klassificeringen gäller att 
tillgång som är till försäljning eller ska omsättas under de närmaste åren klassificeras 
som omsättningstillgång oavsett nyttjandeperiod och anskaffningsvärde. 
En anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk. I 
Kungsörs kommun innebär det att nedan kriterier uppfylls för att det ska klassas som 
en investering:  

 det inköpta objektet har en teknisk livslängd på minst tre år  
 utgiften ska uppgå till minst ett basbelopp för en enskild investering eller för ett 

samlat investeringsprojekt.  
När båda dessa kriterier är uppfyllda ska tillgången aktiveras som anläggningstill-
gång. Hur anskaffningen finansieras påverkar inte bedömningen.  
 
2. Grundregler för investeringar  

2.1 Uppdelning av tillgångsslag  
Anläggningstillgångar indelas i balansräkningen i materiella och immateriella till-
gångar. De materiella tillgångarna indelas i mark, byggnader och tekniska anlägg-
ningar samt i maskiner och inventarier.  
 
2.1.1 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 
I denna grupp redovisas fastigheter uppdelade på verksamhetsfastigheter, fastigheter 
för affärsverksamhet samt publika fastigheter. Även kommunens markreserv redovi-
sas här.  
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2.1.2 Maskiner och inventarier  
Med maskiner och inventarier avses fordon, maskiner och inventarier för stadigva-
rande bruk. Vad gäller anskaffning av flera inventarier med ett naturligt samband, ska 
anskaffningen avse det samlade anskaffningsvärdet. Detsamma gäller anskaffning 
som kan anses vara ett led i en större investering. 
 
2.1.3 Immateriella tillgångar 
Detta är en typ av tillgång som för närvarande inte är aktuell i kommunen. Med im-
materiella tillgångar avses icke fysiska tillgångar, t.ex. utvecklande av informations-
system och andra produkter som kan försäljas eller på annat sätt leda till framtida in-
täkter.  
 
2.1.4 Exploateringsverksamhet 
Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, förädla och iordnings-
ställa kommunens mark för infrastruktur (t.ex. gator, parker, VA och fjärrvärme) samt 
för bostads- och/eller arbetsområden. De exploateringsinvesteringar som avses 
avyttras redovisas som omsättningstillgångar medan gemensamma anläggningar i 
anslutning till det exploaterade området redovisas som anläggningstillgångar. De 
gemensamma anläggningarna avser främst allmän platsmark och gator, belysning, 
parkområden, m.m. Dessa ägs av kommunen och medför framtida kapital- och 
underhållskostnader. Framtida driftkostnader finansieras i första hand av försäljning 
av mark. 
Anläggningsavgifter för vatten och avloppsverksamheten periodiseras över nyttjan-
deperioden. 
 
3. Värdering 

3.1 Anskaffningsvärde  
Huvudregeln vid värdering av anläggningstillgångar är att de ska tas upp till belopp 
motsvarande utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning. I anskaffningsvärdet 
ska samtliga utgifter vid förvärvet eller tillverkningen inräknas. Indirekta kostnader 
som projektering och konsultkostnader ska ingå i anskaffningsvärdet om de är direkt 
hänförliga till anskaffningen.  
Tillkommande utgifter för materiell anläggningstillgång ska läggas till anskaffnings-
värdet endast till den del tillgångens prestanda och/eller servicepotential förbättras 
jämfört med prestandanivån och/eller servicepotentialen vid anskaffningstillfället.  
Anskaffningsvärde är den totala kostnaden från förstudie till färdigställande av 
projekt eller utgift för aktuell tillgång. 
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3.2 Bidrag i samband med investering  
Statliga investeringsbidrag eller investeringsbidrag från andra bidragsgivare bokförs 
som ett anskaffningsvärde och skrivs av i samma takt som anläggningstillgången som 
bidraget avser. Anläggningstillgångens värde minskar därför inte vid bidrag. Bidrag 
och intäkter kopplat till exploateringsverksamhet resultatförs direkt och tas inte upp i 
anläggningsregistret för att sedan skrivas av. 
 
4. Avskrivningar 

4.1 Avskrivningar allmänt 
Avskrivningstider fastställs med vägledning från RKR:s förslag på avskrivningstider 
men med en egen bedömning av tillgångarnas beräknade nyttjandeperiod. Eventuella 
avvikelse från RKR:s föreslagna avskrivningstider ska redovisas och biläggas i 
samband med aktiveringen. 
Avskrivningar används i redovisningen för att fördela utgiften för en tillgång över 
tillgångens nyttjandeperiod. Motivet är att ge en rättvisande bild av kommunens 
förbrukning för respektive redovisningsperiod. Avskrivningar av 
anläggningstillgångar görs med en linjär avskrivning och efter en bedömning av 
tillgångens nyttjandeperiod. Avskrivningen ska göras från den tidpunkt tillgången 
ianspråktas. Det innebär att första avskrivningen görs månaden efter det att 
anläggningstillgången tagits i bruk.  
För tillgångar med ett bestående värde görs ingen avskrivning. Exempel på sådana 
tillgångar är mark och viss typ av konst. Mark förutsätts ha en obegränsad 
nyttjandeperiod och ett bestående värde. Om en fastighet förvärvats genom inköp och 
består av både mark och byggnad fördelas inköpsvärdet på mark och byggnad genom 
proportionering utifrån ex. taxeringsvärdet, ortspris eller råmarkspris. Även 
lagfartskostnad ska fördelas på mark och byggnad.  
Utgiften för denna anskaffning bokförs som en investering och det är när 
investeringen tas i bruk som kapitalkostnader genereras i form av avskrivning och 
ränta och redovisas som anläggningstillgång i balansräkningen. 
Investeringen/anläggningstillgången belastar sedan resultatet under hela dess 
nyttjandeperiod i form av avskrivningar och räntekostnader. 
 
4.2 Delaktivering av projekt och komponentavskrivning 
Ett större investeringsprojekt kan bestå av flera olika etapper eller delprojekt, där res-
pektive del självständigt uppfyller kraven på aktivering. Delprojekt kan ingå i ett 
samlat investeringsprojekt med ett gemensamt investeringstillstånd genom att det 
t.ex. underlättar upphandling av den totala investeringen och medför sänkt total in-
vesteringsutgift. Efterhand som de olika delprojekten slutförs ska de aktiveras som 
självständiga investeringsprojekt.  
Viktiga delar – komponenter – i anläggningstillgångar kan behöva ersättas regelbun-
det, det kan t.ex. gälla pumpar, styrutrustning, doseringsutrustning m.m. i renings-
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verk, transformatorer eller hissar. Då avskrivningar ska avspegla hur tillgångars värde 
och/eller servicepotential successivt förbrukas, ska sådana komponenter, som har an-
nan nyttjandeperiod och utgör ett väsentligt värde, redovisas och skrivas av som sepa-
rata enheter.  
 
4.3 Ändring av avskrivningsplan  
Om en tillgång har en avskrivningstid som uppenbarligen bedöms vara missvisande, 
kan avskrivningsplanen avbrytas eller modifieras.  Ett exempel kan vara att nyttjan-
deperioden (tekniska livslängden) för en anläggning är betydligt längre än vad som 
antogs när avskrivningsplanen ursprungligen gjordes.  
 
 
5. Nedskrivning 

Har en anläggningstillgång vid räkenskapsårets utgång ett lägre värde än det bokförda 
värdet ska, enligt 7 kap. 4 § första stycket lagen (2018:597) om kommunal bokföring 
och redovisning, tillgången skrivas ned till detta lägre värde, om värdeminskningen 
kan antas vara bestående. 
För att nedskrivning, eller återföring av nedskrivning, ska vara aktuell görs en pröv-
ning i två steg. Först bedöms om det finns indikationer som ger anledning till en 
prövning av tillgångens värde. Om så är fallet görs en värdering som jämförs med re-
dovisat värde. 
Det redovisade värdet ska skrivas ned till återvinningsvärdet (det lägsta av redovisat 
värde och anpassat användningsvärde alternativt nettoförsäljningsvärde) om återvin-
ningsvärdet för en tillgång är lägre än redovisat värde. En nedskrivning ska omedel-
bart kostnadsföras i resultaträkningen. När en tillgång skrivits ned ska framtida av-
skrivningar anpassas så att det nya redovisade värdet fördelas över tillgångens åter-
stående nyttjandeperiod. 
Uppskrivning av materiell anläggningstillgång är inte tillåtet enligt den kommunala 
redovisningslagen. 
 
6. Avyttring och utrangering  

En materiell anläggningstillgång ska inte längre redovisas som tillgång när den avytt-
rats eller när den slutgiltigt tagits ur bruk och bedöms sakna värde i samband med en 
framtida avyttring. Vinst eller förlust vid utrangering eller avyttring redovisas i rörel-
seresultatet som mellanskillnaden mellan det redovisade värdet och det belopp som 
erhålls för tillgången vid eventuell avyttring.  
 
6.1 Maskiner och inventarier 
Beslut om avyttring ska ske enligt delegationsordning.  
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Innan avyttring kontrolleras om någon annan kommunal verksamhet har behov av 
objektet. 
Försäljning ska dokumenteras skriftligt och ske på den öppna marknaden om det inte 
finns avsättning för maskinerna eller inventarierna inom kommunen eller dess bolag, 
så att den som vill, privatperson eller företag, kan lämna anbud. 
Kassation av inventarier görs enligt delegationsordning. Grund för sådant beslut ska 
vara att objektet inte längre kan användas på ett effektivt och rationellt sätt samt att 
det saknar marknadsvärde. 
All avyttring eller kassation ska omgående meddelas ekonomienheten för registrering 
i anläggningsregistret. 
 
6.2 Byggnader och anläggningar  
All försäljning av byggnader och anläggningar ska beslutas av kommunfullmäktige om inte 
annat framgår av delegationsordning.  
 
7. Räntor  

7.1 Internränta  
Internränta ska beräknas på anläggningarnas bokförda värden. Internräntan beslutas 
av kommunfullmäktige. Som grund finns Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
årliga rekommenderade internräntan för varje enskilt år. Internräntan och 
avskrivningarna bokas som en kostnad för verksamheten. 
 
7.2 Borgensavgift  
Kommunen följer rekommendationen att ta ut borgensavgift från de kommunala bo-
lagen som en kostnad för att bolagen inte ska ha fördelar på lånemarknaden av att ha 
en trygg ekonomi som garant för sina lån. Avgiften ligger i nivå med vad Sveriges 
Kommuner och Regioner rekommenderar. 
 
8. Leasing/Hyra  

8.1 Leasing 
Ett leasingavtal definieras som ett avtal där en leasegivare ger en leasetagare rätt att 
använda lös egendom i utbyte mot betalningar enligt avtalade villkor och under en 
avtalad period. Med leasing som finansiering av lös egendom avses även hyra, 
funktionsavtal och uppställningsavtal. 
Normalt är den effektiva finansieringskostnaden för ett leasingavtal högre än kom-
munens alternativkostnad vid egen finansiering eller lånefinansiering. Därför ska ut-
rustning som avses att stadigvarande innehas i normalfallet köpas.  
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Om bedömningen görs att leasingavtal är den mest fördelaktiga formen av finansie-
ring, ska leasingen ske genom det finansieringsinstitut som kommunen har 
upphandlat avtal med. Ingå i leasingavtal görs enligt delegationsordning. 
För övriga behov, exempelvis vid korttidshyra av småmaskiner, kan hyreskontrakt 
ingås av behörig chef. 
Det finns två typer av leasingavtal, finansiella eller operationella. Om ett leasingavtal 
ska betraktas som finansiellt eller operationellt beror på avtalets ekonomiska inne-
börd. Ett sätt att förenklat beskriva skillnaden är att ett finansiellt leasingavtal kan sä-
gas motsvara ett framtida köp av objektet i fråga medan ett operationellt leasingavtal 
motsvarar hyra av objektet. 
Väsentlighetsprincipen spelar också in i klassificeringen av leasingavtal. Om leasing-
avtalets värde är obetydligt är det operationellt. Utgångspunkten för bedömningen är 
om avtalets värde eller det sammanlagda värdet på kommunens leasingavtal påverkar 
balansomslutningen eller de finansiella nyckeltalen i någon högre grad. Ett leasing-
avtal kortare än tre år klassas som ett operationellt leasingavtal. 
Klassificering av ett leasingavtal sker vid avtalets början och görs av ekonomichefen.  
Om leasingavtalet bedöms som finansiellt redovisas objektet som anläggningstillgång 
i balansräkningen och skrivs av under avtalstidens gång, dvs. på samma sätt som om 
objektet hade köpts. Tilläggsupplysningar ska lämnas om redovisat värde för varje 
tillgångsslag. En avstämning ska göras mellan de totala minimileaseavgifterna och 
deras nuvärden fördelade på förfallotidpunkter. 
Om avtalet klassificeras som operationellt belastar leasingavgifter resultaträkningen 
direkt. Tilläggsupplysningarna begränsar sig till årets betalda leasingavgifter samt 
framtida årliga förfallobelopp. 
Även hyror och leasing innebär ekonomiska åtaganden på längre sikt, ofta till bety-
dande kostnader. En skillnad jämfört med investeringar är att när det gäller hyror och 
leasing så tar man ställning till avbetalningen och räntan, dvs. motsvarande driftkost-
nad för avskrivning och intern ränta i investeringsfallet. Detta innebär att gränsen för 
beslut om hyror och leasing hamnar på en lägre nivå än investeringar. 
Beslut om nya hyror och leasing av inventarier ska ske enligt delegationsordning. 
 
8.2 Hyror 
Hyra av fastigheter sköts av Kungsörs Kommun Teknik AB (KKTAB). Endast 
KKTAB får därför ingå i hyreskontrakt på fastigheter som inte ägs av kommunen. 
KKTAB har även förvaltningsuppdraget för de fastigheterna som kommunen äger. 
För investeringar i fastigheter ges ersättning för förändrade kostnader för avskrivning 
och intern ränta om det är fråga om om-, ny- eller tillbyggnad. Ramarna utökas i detta 
fall motsvarande hyresförändringen. Vid investeringar i fastigheter och för att kunna 
ge utrymme för ramökning behöver investeringen beslutas i samband med 
investeringsprocessen. En förutsättning för nya ramar är att kommunfullmäktige 
beslutat om förändring av lokaler och/eller ombyggnader/underhållsinsatser. 
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Investeringar i fastigheter på grund av underhållsbehov ger ingen kostnadstäckning 
om det är en del i underhållsplanerna för fastigheten. Kostnaden ryms i dessa fall i 
KKTAB:s hyresdebitering. Akutåtgärder och andra åtgärder bedöms från fall till fall. 
 
9. Investeringsbudget 

9.1 Allmänt om investeringsramar  
Investeringsprojekt ska vara planerade och budgeteras för det nästkommande året 
samt planeras för ytterligare tre år. En planering för ytterligare sex år ska tas fram. 
Om ett investeringsprojekt sträcker sig över ett eller flera årsskiften ska det framgå av 
budgeten och utgiften respektive år specificeras på rätt år.  
Innan investeringen genomförs bedöms objektets tekniska livslängd. Kostnader för 
avskrivning fördelar sig jämnt per månad enligt bedömd teknisk livslängd med 
samma månadskostnad under hela den tekniska livslängden. Avskrivningskostnad 
och intern ränta belastar den investerande enheten. 
Kommunfullmäktige beslutar om kommande års investeringsramar i samband med 
budgetarbetet. I juni beslutas om påföljande års ramar. Ramarna kan komma att änd-
ras om förutsättningarna för kommande års ekonomi förändras. 
Beslut av investeringsbudgeten innebär även igångsättningsbeslut för investeringarna 
som är en del av investeringsbudgeten och således behövs inga nya beslut för att 
verkställa investeringar efter kommunfullmäktiges beslut om kommande års 
investeringsramar. 
Potter 
Kommunfullmäktige kan dessutom besluta om investeringspotter som rör vissa 
investeringsområden. I investeringsplanen som respektive nämnd och bolag tar fram 
framgår det vilka investeringar ska genomföras via potterna. Slutredovisning krävs 
efter varje avslutat verksamhetsår för samtliga investeringar.  
Samtliga investeringar för Kungsörs kommun ska hänföras till investeringsbudgeten 
och budgetarbetet. Investeringar som Kungsörs Kommunteknik genomför som får en 
driftskostnadskonsekvens för Kungsörs kommun får enbart genomföras om det inte 
blir ytterligare kostnadsökningar för Kungsörs kommun eller om kommunfullmäktige 
har beslut om den ökade driftskostnaden i samband med budgetbeslutet. Investeringar 
i verksamhetslokaler som inte ingår som en del av investeringsprocessen får enbart 
genomföras om hyresvärden har konsulterats och om investeringen inte medför en 
högre driftkostnadskonsekvens än 50 tkr per år. För sådana investeringar ska 
förvaltningschef underteckna beställningen. Lokalanpassningar som ryms inom 
beslutad ram och om investeringen inte medför en högre driftskostnadskonsekvens än 
100 tkr per år krävs beslut av ansvarig nämnd. 
Ett finansiellt mål är att investeringar i skattefinansierad verksamhet finansieras utan 
externa lån för investeringar som Kungsörs kommun genomför. Investeringar som 
Kungsörs kommuns helägda bolag genomför ska i första hand genomföras av 
bolagens egna medel och i andra hand genom externa lån.  
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Inom den skattefinansierade verksamheten justeras budgetramen för de förändrade 
driftkostnader som en investering kan föra med sig om driftskonstandskonsekvensen 
är godkända av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har i uppdrag av 
kommunfullmäktige att fördela tilläggsanslag för de ökade 
driftskostnadskonsekvenserna enligt den ram som kommunfullmäktige har beslut 
motsvarande beräknade kostnader för avskrivningar och intern ränta under hela 
objektets livslängd. 
Driftskostnadskonsekvenser till följd av exploateringsinvesteringar ska finansieras i 
första hand av markförsäljning och i andra hand utifrån principen ovan. 
I den avgiftsfinansierade verksamheten ska kostnaden för investeringar i form av 
drift- och kapitalkostnader täckas inom den egna verksamheten och inte subventione-
ras av skattemedel.  
 
9.2 Akuta investeringar 
Akuta behov av investeringar som inte rimligen kunde förutses i budgetarbetet inträf-
far emellanåt. Beslutsgången och ramtilldelning fungerar normalt på samma sätt för 
dessa investeringar som för planerade investeringar. Om en sådan investering måste 
genomföras brådskande har kommunstyrelsens ordförande rätt att tillfälligt fatta 
beslut om igångsättning av investeringen. Beslutet om investeringsbudget behandlas 
då i efterskott i kommunfullmäktige enligt ovanstående regler. 
 
10. Tillämpning 

Nedanstående avsnitt gäller vid investeringar i mark och fastigheter, i övrigt hänvisas 
till gällande inköpsavtal. 
 
10.1 Beslutsprocess 
10.1.1 Projektidé 
Enheten formulerar efter att ett investeringsbehov konstaterats en projektidé som re-
dovisas skriftligt i en investeringsplan. Planen överlämnas till närmaste chef. 
Informationen i investeringsplanen ska vara tillräckligt bra som underlag för att 
investeringen ska kunna bedömas för vidare beslut. 
Utifrån informationen i investeringsplanen ska närmaste chef bedöma om 
investeringen ska gå vidare eller avslås.  
 
10.1.2 Projekteringsbeslut  
Om förslaget är tillräckligt intressant hamnar förslaget så småningom hos förvalt-
ningschefen. Förvaltningschefen beställer i detta läge en förstudie som utförs av 
KKTAB.  
KKTAB genomför och dokumenterar en förstudie i en förstudierapport. Förstudie-
rapporten går tillbaka till beställaren och rapporten bildar underlag för ansvarig 
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nämnd att fatta beslut om investeringen ska vidare i investeringsprocessen för ett 
beslut i kommunfullmäktige.   
Om det visar sig att investeringen inte kommer att genomföras belastar kostnaden för 
projekteringen den beställande förvaltningen. Genomförs investeringen belastar pro-
jekteringen investeringsprojektet och belastar beställaren antingen i form av avskriv-
ning och internränta eller hyra, beroende på vem som genomför investeringen och blir 
ägare av objektet. 
 
10.1.3 Beslut om investering  
När ansvarig nämnd fått förstudierapporten fattar nämnden beslut om att anta eller 
avslå förslaget. Nämndens beslut bifogas förstudiebeställningen och överlämnas till 
ekonomienheten som underlag till arbetet med investeringsbudget. Ekonomienheten 
sammanställer investeringsförslagen och överlämnar dem till kommunstyrelsens 
budgetberedning som prioriterar bland förslagen innan de slutligen överlämnas till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. När kommunfullmäktige 
beslutat om investeringen lägger ekonomienheten upp budget för investeringen i 
ekonomisystemet. 

10.2 Genomförandeprocess 
Ansvarig förvaltningschef överlämnar kommunfullmäktiges investeringsbeslut till 
KKTAB tillsammans med investeringsplan och förstudierapporten som en 
beställning. KKTAB utser en projektledare för investeringens genomförande. 
Projektledaren stämmer av budget och tidplan i förstudierapporten och informerar 
aktuell förvaltning. Projektledaren skapar också en projektorganisation och 
verkställer upphandling, genomförande och ansvarar för projektredovisning till 
aktuell förvaltning samt till KKTAB:s styrelse. 

10.3 Uppföljning/avrapportering 
Alla investeringar ska särredovisas och avstämning ska ske löpande mot gällande 
budget. Investeringsbudgeten bör så långt det är möjligt vara nedbruten på projekt-
nivå när styrelsens/nämndernas internbudget fastställs. I annat fall bör investeringsan-
slagen fördelas till projektnivå när investeringsprojekt ianspråktas.  
Samtliga investeringar ska följas upp i samband med ordinarie ekonomisk rapporte-
ring enligt årlig fastställd plan. Avvikelser från den ursprungliga kostnadsberäkningen 
ska analyseras och kommenteras med förslag till åtgärdsplan för att lösa befarad ne-
gativ avvikelse.  
Om avvikelser befaras från beslut avseende inriktning, omfattning, ekonomi, tidplan 
m.m. ska anmälan med förslag till åtgärder ske till berörd styrelse/nämnd även vid 
andra tidpunkter än i samband med ordinarie uppföljningar. Detta kan göras utifrån 
byggmötesprotokoll eller liknande.  
Överskott på ett investeringsprojekt får inte kvittas mot underskott på ett annat inves-
teringsprojekt utan kommunfullmäktiges godkännande. 
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Investeringsprojekt ska slutredovisas hos kommunfullmäktige och den styrelse/ 
nämnd som fattat slutligt beslut om genomförande av investering enligt ovan.  
I årsredovisningen ska större investeringsprojekt redovisas med budgetavstämning 
samt kommentarer om projektet och eventuella avvikelser. 

10.4 Överföring av investeringsmedel 
Oförbrukade investeringsanslag kan överföras till nästa år. Begäran om detta görs 
efter särskild begäran från ansvarig styrelse/nämnd med motivering till överföring i 
samband med beslut om respektive styrelse/nämnds årsredovisning. Beslut om 
överföring av investeringsmedel fattas av kommunfullmäktige i samband med 
årsredovisningen. 
 

________________ 
Riktlinjerna ersätter tidigare  

Riktlinjer för investeringar och leasing  
antagna av kommunfullmäktige 2016-01-11, § 10.
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§ 11 Utökat borgensåtagande - Kungsörs Vatten 
AB 
Diarienummer KS 2021/565 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige utökar borgen med 3 800 
tkr, att hos Kommuninvest Sverige AB låna upp motsvarande summa. 

Sammanfattning 
Kungsörs Vatten AB har en större investering framför sig med att förse ett 
nytt bostadsområde med kommunalt vatten och avlopp i Klämsbo. Kungsörs 
Kommunteknik AB planerar att under 2022 att påbörja ett planarbete som 
möjliggör en utökning av detta område med 12 nya tomter.  
Investeringssammanställning redovisas inte kostnadsmässigt per objekt av 
upphandlingstekniska skäl. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
KVAB 2021-11-24 § 41 VA-utbyggnad Klämsbo - Lockmora 1:32 samt 
ansökan om utökat borgensåtagande 

Skickas till 
KVAB:s styrelse 
Rune Larsen VD 
Claes-Urban Boström Kommundirektör 
Marko Ravlic t.f. Ekonomichef

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-01-31 
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Vår handläggare 
marko.ravlic@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Utökat borgensåtagande - Kungsörs Vatten AB 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att utöka borgen 
med 3 800 tkr, att hos Kommuninvest Sverige AB låna upp motsvarande 
summa. 

Sammanfattning 
Kungsörs Vatten AB har en större investering framför sig med att förse ett 
nytt bostadsområde med kommunalt vatten och avlopp i Klämsbo. Kungsörs 
Kommunteknik AB planerar att under 2022 att påbörja ett planarbete som 
möjliggör en utökning av detta område med 12 nya tomter.  
Investeringssammanställning redovisas inte kostnadsmässigt per objekt av 
upphandlingstekniska skäl. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
KVAB 2021-11-24 § 41 VA-utbyggnad Klämsbo - Lockmora 1:32 samt 
ansökan om utökat borgensåtagande 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Marko Ravlic 
T.f. Ekonomichef 

Skickas till 
KVAB:s styrelse 
Rune Larsen VD 
Claes-Urban Boström Kommundirektör 
Marko Ravlic t.f. Ekonomichef 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-12-30 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/565 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 89 

Organisationsnr 
212000-2056 
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§ 7 Ägarombud till Energikontorets stämma 
Diarienummer KS 2021/572 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige utser Rune Larsen som 
ombud på Energikontoret i Mälardalen AB:s stämma i maj 2022 
  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade beslut om att Kungsörs kommun skulle köpa in 
sig i Energikontoret i Mälardalen AB den 21 april 2021.  
Energikontorens uppdrag är att vara expertorgan i klimat och energifrågor. 
Energikontoret är skapat för att ägarna ska ha en gemensam kompetens-
resurs inom området. Kontoret ansvarar också för utveckling och 
samordning av energi- och klimatrådgivningen. 
Dessa frågor blir viktigare och viktigare för en kommun och Kungsör 
kommer inte kunna skaffa denna resurs själva utan möjligheten ges via 
Energikontoret i Mälardalen AB eller genom att köpa konsulttjänster. 
Från det att vi blev delägare har Rune Larsen varit Kungsörs representant i 
Energikontoret i Mälardalens AB:s styrelse som suppleant och det är även 
en suppleantplats Kungsör får efter stämman. 
Att vi föreslår och har Rune Larsen som vår representant är för att det är 
oerhört viktigt att vår representant känner till kommunens och näringslivets 
behov, resurser och kapacitet och kan arbeta i styrelsen för att försöka 
förändra och förbättra möjligheterna för vårt lokala näringsliv så att 
Kungsörs kommuns möjligheter att locka nya företag ökar.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Skickas till 
Energikontoret i Mälardalen AB 
Rune Larsen

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-01-31 
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Vår handläggare 
claes-urban.bostrom@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Ägarombud till Energikontoret i Mälardalen 
AB:s stämma 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att utse Rune 
Larsen som ombud på Ekonomikontoret i Mälardalen AB:s stämma i maj 
2022 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade beslut om att Kungsörs kommun skulle köpa in 
sig i Ekonomikontoret i Mälardalen AB den 21 april 2021.  
Energikontorens uppdrag är att vara expertorgan i klimat och energifrågor. 
Energikontoret är skapat för att ägarna ska ha en gemensam kompetens-
resurs inom området. Kontoret ansvarar också för utveckling och 
samordning av energi- och klimatrådgivningen. 
Dessa frågor blir viktigare och viktigare för en kommun och Kungsör 
kommer inte kunna skaffa denna resurs själva utan möjligheten ges via 
Energikontoret i Mälardalen AB eller genom att köpa konsulttjänster. 
Från det att vi blev delägare har Rune Larsen varit Kungsörs representant i 
Energikontoret i Mälardalens AB:s styrelse som suppleant och det är även 
en suppleantplats Kungsör får efter stämman. 
Att vi föreslår och har Rune Larsen som vår representant är för att det är 
oerhört viktigt att vår representant känner till kommunens och näringslivets 
behov, resurser och kapacitet och kan arbeta i styrelsen för att försöka 
förändra och förbättra möjligheterna för vårt lokala näringsliv så att 
Kungsörs kommuns möjligheter att locka nya företag ökar.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-12-27 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/572 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 04 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-12-27 
Ert datum 
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Diarienummer 
KS 2021/572 
Er beteckning 
 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

  
  

Skickas till 
Energikontoret i Mälardalen AB 
Rune Larsen 
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§ 9 Komplettering av beslut om ändring av 
avfallstaxa 2022 
Diarienummer KS 2021/279 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige antar den nya avfallstaxan 
från och med 1 april 2022, under förutsättning att övriga 
medlemskommuner antar densamma. 

Sammanfattning 
Kommunerna i Sverige har fått ett nytt uppdrag att hantera returpapper från 
den 1 januari 2022. Då VafabMiljö som kommunalaktör har ansvaret för 
hanteringen av returpapper i Kungsörs kommun behöver avfallstaxan höjas 
från och med 1 april för att finansiera det ökade ansvaret. Under 2022 
kommer ett projekt kopplat till hanteringen av returpapper genomföras där 
bästa möjliga lösningar för de olika förutsättningar som finns i regionen 
identifieras och plan för genomförande tas fram. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-30 
Avfallstaxa 2022 

Skickas till 
VafabMiljö 
Medlemskommunerna

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-01-31 
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Vår handläggare 
marko.ravlic@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Avfallstaxa 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta den nya 
avfallstaxan från och med 1 april 2022, under förutsättning att övriga 
medlemskommuner antar den nya avfallstaxan. 

Sammanfattning 
Kommunerna i Sverige har fått ett nytt uppdrag att hantera returpapper från 
den 1 januari 2022. Då VafabMiljö som kommunalaktör har ansvaret för 
hanteringen av returpapper i Kungsörs kommun behöver avfallstaxan höjas 
från och med 1 april för att finansiera det ökade ansvaret. Under 2022 
kommer ett projekt kopplat till hanteringen av returpapper genomföras där 
bästa möjliga lösningar för de olika förutsättningar som finns i regionen 
identifieras och plan för genomförande tas fram. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-30 
Avfallstaxa 2022 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Marko Ravlic 
Tf. Ekonomichef 

Skickas till 
VafabMiljö 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-12-30 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/279 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 89 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Huvudkontor: Gasverksagatan 7, Västerås  Postadress: Box 140, 721 05 Västerås 
Reception: 021-39 35 00       Organisationsnummer: 222000-3129 

E-post: info@vafabmiljo.se  Hemsida: www.vafabmiljo.se 

 2021-12-20 
Mikael Helmin/Johanna Olsson 
 
Dnr: 2021/0431-VKF Kommunstyrelsen  

Kungsörs kommun  

 
 
Datum för införande av Avfallstaxa 2022 för VafabMiljö 
Kommunalförbund  
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att den redan godkända Avfallstaxa 2022 för 
VafabMiljö Kommunalförbund börjar gälla från den 1 april 2022 i Kungsörs kommun. 
 
 
Ärendebeskrivning 
VafabMiljös direktion fattade 2021-04-23 beslut om att skicka förslag om ny avfallstaxa till 
medlemskommunerna. Detta med anledning av att producentansvaret för Returpapper upphör och 
blir kommunalt avfall den 1 januari 2022.  
 
Några kommuner har under sommaren och hösten tagit beslut i fullmäktige om den nya taxan. 
Andra kommuner har bordlagt ärendet i avvaktan på besked om eventuella förändringar i 
förslaget. Med anledning av beslutssituationen togs förslaget till ny avfallstaxa upp för diskussion 
på ett medlemsråd den 3 november samt på ett VafabMiljö-möte den 2 december. 
 
Resultatet av diskussionerna vid de tillfällena blev att direktionen, i samband med beslut om 
budget för 2022 den 2 december, även tog beslut om att föreslå att den nya avfallstaxan införs den 
1 april 2022 istället för den 1 januari. Förutom tidpunkten har ingen annan justering gjorts av det 
tidigare utskickade förslaget till ny avfallstaxa.  
 
Kungsör fattade beslut om taxan den 13:e september 2021, dnr: KS 2021/279 §143 KF. De 
kommuner som redan tagit beslut om taxan behöver ta ett kompletterande beslut att den redan 
beslutade taxan börjar gälla den 1 april istället för den 1 januari 2022.   
 
Det finns ett parallellt ärende kring ändringar i renhållningsordningen (föreskrifterna) med 
diarienummer 2021/0432-VKF. Där har kommunfullmäktige redan fattat beslut om att 
ändringarna ska införas den 1 januari 2022, vilket kommer att ske och är inte avhängt beslutet om 
taxan. 
 
 
Carina Färm 
Förbundsdirektör 
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VafabMiljö Kommunalförbund
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§ 10 Verksamhetsplan och budget 2022 - 
Gemensam hjälpmedelsnämnd 
Diarienummer KS 2021/563 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige godkänner förslaget till 
verksamhetsplan och budget för 2022 med plan för 2023-2024. 

Sammanfattning 
Gemensam hjälpmedelsnämnd har inkommit med sin verksamhetsplan och 
budget för 2022 med plan för 2023-2024 samt interkontrollsplan för 2022. I 
verksamhetsplan med budget för 2022 framgår även de åtgärder som ska 
vidtas för en budget i balans för den gemensamma hjälpmedelsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Verksamhetsplan och budget 2022 
Verksamhetsplan, budget och Interkontrollplan 

Skickas till 
Gemensam hjälpmedelsnämnd

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-01-31 
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Vår handläggare 
marko.ravlic@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Verksamhetsplan och budget 2022 - Gemensam 
hjälpmedelsnämnd 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
förslaget till verksamhetsplan och budget för 2022 med plan för 2023-2024. 

Sammanfattning 
Gemensam hjälpmedelsnämnd har inkommit med sin verksamhetsplan och 
budget för 2022 med plan för 2023-2024 samt interkontrollsplan för 2022. I 
verksamhetsplan med budget för 2022 framgår även de åtgärder som ska 
vidtas för en budget i balans för den gemensamma hjälpmedelsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Verksamhetsplan och budget 2022 
Verksamhetsplan, budget och Interkontrollplan 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Marko Ravlic 
T.f. Ekonomichef 

Skickas till 
Gemensam hjälpmedelsnämnd 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-12-30 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/563 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 89 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Att  
  

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

Organ Gemensam hjälpmedelsnämnd 

Plats Digitalt möte 

Tidpunkt Fredagen den 26 november 2021 

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

 

§ 69 Verksamhetsplan och budget 2022 

HMC210026 

 Utifrån dialog i strategiskt kundråd, tjänstemannaberedning och anvisningar ifrån 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ett förslag till verksamhetsplan utarbetats. 

Verksamhetsplanen utgår från Hjälpmedelsnämndens viljeinriktning, regionplan och 
förvaltningsplan. Kundöverenskommelserna, det vill säga kundernas bedömning om 
hjälpmedelsbehov två år framåt, bildar underlag till budget. 

AnneChristine Ahl går igenom förslaget till verksamhet och budget, samt redogör för 
budgetprocessen. Hjälpmedelscentrum höjer inte hyrespriserna 2022. Totalt 
beräknas intäkten till 145 mkr.  

Nämnden diskuterar bland annat förskrivarnas roll, befolkningens möjligheter att ta 
till sig ökad digitalisering och hur Hjälpmedelscentrum kan hjälpa till. 

Hjälpmedelsnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag 

1. Verksamhetsplan 2022 fastställs och överlämnas till huvudmännen. 

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

 

Vid protokollet 

 

Christina Ersson, mötessekreterare 

 

Justerat 2021-12- 

 

Barbro Larsson Lina Eriksson 
Ordförande Justerare 

 

Rätt utdraget intygas 2021-12-07 

  

Eva Wilhelmsson 
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1 UPPDRAG 

Hjälpmedelscentrum ska genom specialistkunskaper om hjälpmedel och funktionsnedsättning 

inom rörelsehinder, kommunikation och kognition samt medicinska behandlingshjälpmedel 

medverka till att personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till hjälpmedel för att 

bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet och självständighet. I uppdraget ingår:  

• Utprovning, konsultation och rådgivning till förskrivare, anpassning och 
specialanpassning av hjälpmedel. 

• Tillhandahålla hjälpmedel genom att besluta om sortiment, upphandla, anskaffa, 
lagerhålla, transportera samt rekonditionera hjälpmedel. 

• Underhålla hjälpmedel vilket omfattar besiktning, förebyggande och avhjälpande 
underhåll av hjälpmedel som finns hos person med funktionshinder och vårdgivare. 

• Föra register över hjälpmedel och vem som har dessa. 

• Utbilda och informera förskrivare av hjälpmedel, person med funktionsnedsättning, 
vård- och omsorgspersonal, anhöriga och allmänhet. 

• Svara för informations- och samordningsfunktion för inkontinenshjälpmedel. 

• Hjälpmedelscentrum ska också erbjuda hjälpmedel enligt ansvar 4 samt service av 
verksamhetsutrustning enligt ansvar 4 till huvudmännen1. 

Hjälpmedelscentrum ska bemöta personer med funktionsnedsättning på ett respektfullt, 

serviceinriktat och professionellt sätt. Delaktighet och helhetssyn av personens livssituation 

ska prägla kontakt och förskrivning. Barns behov ska särskilt tillvaratas. Information om 

alternativa hjälpmedel ska ges för att personen själv ska kunna välja när det finns likvärdiga 

alternativ. Person med funktionsnedsättning som har störst behov ska ges företräde till 

hjälpmedel. 

Hjälpmedelscentrum ska vara ett självklart val för Region Västmanland och länets kommuner 

och vara välkänt av förskrivare, person med funktionsnedsättning, vård- och omsorgspersonal 

inkl. chefer/beslutsfattare samt allmänhet. Hjälpmedelscentrum ska ha ett stort 

informationsutbud inom hjälpmedelsområdet lättillgängligt via regionens webbplats, 1177.se, 

e-tjänster, telefon och vid besök.  

Hjälpmedelscentrum ska bedriva hjälpmedelsverksamheten på ett miljövänligt, säkert och 

kostnadseffektivt sätt med en hög servicenivå.  

Förskrivning av hjälpmedel ska baseras på bästa tillgängliga kunskap och forskning och 

utveckling om hjälpmedel ska stimuleras i syfte att förbättra kunskapen kring hjälpmedel.   

 
1https://regionvastmanland.se/vardgivare/behandlingsstod/hjalpmedel/hjalpmedelshandboken/bestammelser-
hjalpmedelscentrum/kostnadsansvar 
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2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING 

Hjälpmedelscentrum ingår i hälso- och sjukvårdsförvaltningen.  

Förvaltningens övergripande mål och aktiviteter utgår från regionplanen och dess uppdrag. 

Förvaltningsplanen beskriver förvaltningens grunduppdrag, mål, uppdrag och plan för 

genomförande samt ekonomisk ersättning för kommande planperiod. 

Förvaltningen har i förvaltningsplanen valt att fokusera på följande långsiktiga målsättningar 

inför planperioden: 

• Kvalitet 

• Tillgänglighet 

• Nära Vård 

• God kostnadsutveckling 
 

Samtliga verksamheter i förvaltningen har i uppdrag att ta fram egna budgetar och 

verksamhetsplaner med utgångspunkt från förvaltningsplanen.  

Hjälpmedelscentrums verksamhetsplan utgår från det grunduppdrag och viljeinriktning som 

beslutats av hjälpmedelsnämnden samt förvaltningens långsiktiga målsättningar. 

För att skapa delaktighet kopplas verksamhetsplanen till medarbetarens individuella mål som 

tas fram i samband med medarbetarsamtalet och beskrivs i medarbetarens 

kompetensutvecklingsplan. 

Ständiga förbättringar utgör ett grundläggande förhållningssätt som genomsyrar allt 

förbättrings- och utvecklingsarbete. 

Hjälpmedelscentrum har förutom resultatdialog med förvaltningen också resultatdialog med 

hjälpmedelsnämnden och redovisning av bland annat: 

• Måluppfyllelse utifrån verksamhetsplan och mätplan 

• Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse 

• Åtgärder för att hantera uppkomna avvikelser 

Verksamhetschefen följer upp sin verksamhet tillsammans med ledningsgrupp. 

Den individuella medarbetaren följs upp av respektive chef bland annat i det årliga 

medarbetarsamtalet. 

Planering och uppföljning görs också vid samverkansmöten med fackliga organisationer. 
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3 HJÄLPMEDELSNÄMNDENS VILJEINRIKTNING 

Efter att utmaningsdialoger genomförts i strategiskt kundråd, tjänstemannaberedning, 

hjälpmedelsråd och hjälpmedelsnämnd har hjälpmedelsnämnden beslutat följande 

viljeinriktning till verksamhetsplan 2022. Denna utgör en prioritering av de förslag som 

inkommit från huvudmännen.   

Viljeinriktning 

Tillgängliggöra medicinsk teknik/hjälpmedel som har stor betydelse för att klara utvecklingen 

av nära vård, ökad inriktning av egenvård och ökat vårdbehov i hemmet. 

Effektivisera arbetssätten med stöd av digital teknik. 

Aktivt delta i utvecklingen till en god och nära vård. 

• Införa möjlighet till digital utprovning. 

• Utveckla e-utbildning för produkt-och förskrivarutbildningar.  

• Tydliggöra beställarroll (utan förskrivarkompetens) och ta fram e-utbildning för 

densamma. 

• Införa ny beställarportal som ersätter webSesam samt undersöka möjlighet till 

kompatibilitet till Cosmic (2023)  

• Samutveckla med kommuner en inspirationsdag med målgrupp biståndshandläggare 

chefer och kommunal rehab. 

• Medverka i utveckling Nära vård, speciellt gällande området hemmonitorering och 

området nya digitala tjänster. 
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4 AKTIVITETSPLAN 

I aktivitetsplanen redovisas specifika uppdrag/aktiviteter under 2022.  

RUBRIK  BESKRIVNING RESULTAT TIDPLAN 

UPPDRAG KOPPLADE TILL FÖRVALTNINGSPLAN 

Ett välmående Västmanland 

Följa upp arbetet med 

genusperspektiv vid 

förskrivning 

Framtagande av förskrivningsstatistik ur 

genusperspektiv. 

Ansvarig: Verksamhetscontroller 

Förskrivningsmönster ur genusperspektiv 

i produktinriktade förskrivarutbildningar. 

Ansvarig: Helena Dahlberg 

Jämlik vård 

 

Årligen 

 

 

Kontinuer

ligt 

 

Utbildning barnkonventionen E-utbildning Barnens rättigheter enligt 

barnkonventionen. 

Ansvarig: Chefer 

E-utbildning Vera orosanmälan enlig SOL.  

Ansvarig: Helena Dahlberg, Joakim Davis  

Ökad kunskap alla 

medarbetare 

 

Ökad kunskap 

utvalda grupper 

Q 1 

 

 

 

Utbildning för vård- och 

omsorgspersonal 

Erbjuda utbildning till fysioterapi- och 

sjuksköterskeutbildning MDH. 

Ansvarig: Helena Dahlberg 

Ökad kunskap om 

hjälpmedel och 

förskrivning 

2022 

Instruktionsfilmer  Samla instruktionsfilmer på 

vårdgivarwebb och 1177.se. 

Ansvarig: Kerstin Berg Mörén 

Stöd för förskrivare, 

vård- och omsorgs-

personal, egenvård, 

2022 

Q1 

Undersöka delaktighet och 

nöjdhet 

Nationell patientenkät. 

Ansvarig: Helena Dahlberg 

Öka delaktighet och 

nöjdhet 

Hösten 

2022 

En effektiv verksamhet av god kvalitet 

Öka antalet 

försäljningsprodukter som 

ingår i det cirkulära flödet 

Utvärdera genomförande av ökad 

återanvändning och utöka antalet 

artiklar. 

Utökad kapacitet kabinettdesinfektor. 

Ansvarig: Johan Erikson 

Ökat antal återtagna 

artiklar  

Delår  

Helår 

Våren 

2022 

Förbättrade arbetssätt med 

digitala stöd 

Utveckla e-faktura till externa kunder. 

Ansvarig: Emira Havdic Cof 

Förstudie Proaktivt stöd till uppföljning 

för förskrivare.  

Ansvarig: Emira Havdic Cof Lars Mosslind 

Effektivisering 

 

Förstudierapport 

 

 

2022 

 

2022 
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Effektivisera ärendehanteringen i 

uppladdningstjänst.  

Ansvarig: Lars Mosslind  

Implementera digital utprovning.  

Ansvarig: Helena Dahlberg 

Förstudie digital kommunikation till 

patient.  

Ansvarig: Emira Havdic Cof 

Projekt självservicetjänst i samarbete 

med Inera och Visma. 

Ansvarig: Emira Havdic Cof  

Följa Vismas utveckling av integration 

Sesam och Cosmic 

Ansvarig: Emira Havdic Cof  

Undersöka integration mellan Sesam och 

Ineras personuppgiftstjänst. 

Ansvarig: Lars Mosslind   

Effektivisering 

 

 

Ökad utprovning på 

distans 

Förstudierapport 

 

 

Effektivisering 

patientnöjdhet  

 

Effektivisering 

 

 

Förbättrad kvalitet 

kontaktuppgifter 

2022 

 

 

2022 

 

2022 

 

 

2022-

2023 

 

 

2022-

2023 

 

2022 

 

Samverkan med kommuner 

om nya digitala tjänster 

Stödja införande av nya digitala tjänster i 

anslutning till hjälpmedelsområdet. 

Ansvarig: Verksamhetschef 

Samverkan  2022-

2023 

Medverka i 

hemmonitoreringsprojekt 

Delta i hemmonitoreringsprojekt 

Ansvarig: Verksamhetschef 

Lägsta effektiva 

vårdnivå 

2023 

Inspirationsdag bistånd och 

kommunal rehab 

Utvecklas tillsammans med kommuners 

bistånd, chefer och kommunal rehab. 

Ansvarig: Liselotte Eriksson 

Kompetenshöjning Hösten 

2022 

Grundläggande 

miljöutbildning 

Inkluderas i medarbetarnas 

kompetensutvecklingsplan 

Ansvarig: Chefer 

Alla medarbetare har 

grundläggande 

miljöutbildning 

2022 

Stolta och engagerade medarbetare 

Sysselsättning för person långt 

ifrån arbetsmarknaden 

Arbetsträning, anställning och stöd 

genom arbetsmarknadsåtgärder. 

Ansvarig: Chefer 

 

 

 

 

Sysselsättning 2022 
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EGNA INITIERADE UPPDRAG 

Förskrivningsrätt för 

sjuksköterskor som följer 

behov i mobila team   

Översyn av förskrivningsrätt. Eventuell 

ändring av regelverk. 

Ansvarig: Liselotte Eriksson 

Förbättrad process 2022 

Hälsofrämjande och 

förebyggande insatser ska ske 

till invånare 

Rollatorcafé. 

Ansvarig Johan Eriksson 

Hjälpmedelsdag 

Ansvarig: Patientsäkerhetsteam 

Ökad 

patientsäkerhet 

Hösten 

2022 

Ökad information om 

hjälpmedel till invånare i olika 

kanaler.  

Information till patient om lånade 

hjälpmedel.  

Ansvarig: Kerstin Berg Mörén 

Ökad återlämning  2022 

Utveckla och erbjuda  

e-utbildning till förskrivare  

Produktutbildningar för förskrivare. 

Ansvarig: Helena Dahlberg  

Ökad kunskap 

förskrivare 

2022 

Införa ny beställarportal som 

ersätter webSesam   

Upphandling 2022. Införande 2023 

Ansvarig: Verksamhetschef 

Förenkla för 

förskrivare 

2022-

2023 

Förenkla förskrivarnas arbete 

med beställning av 

hjälpmedel   

Utredning kompressionshandskar hand-

ortoser och antidecubitusmaterial för 

händer.  

Ansvarig: Liselotte Eriksson 

Patientsäkerhet 2022 

 

Stödja behandling 

för bäckenbottendysfunktion  

Utredning och införa hjälpmedel.  

Ansvarig: Merima Palic 

Jämlik vård 2022 

 

Medicinska behandlings-

hjälpmedel för diabetesvård  

Projektform övertagande. 

Ansvarig: Verksamhetschef 

Förbättrad hantering  2022-

2023 

Kunskapsstyrning Använda forskningsresultat/evidens i 

samband med nya hjälpmedel, beslut 

utanför sortiment och regelverk samt i 

uppdragsdirektiv. 

Ansvarig: Helena Dahlberg 

Ökad användning 

av forskning och 

evidensbaserade 

arbetsmetoder 

2022 

Tydliggöra beställarroll (utan 

förskrivarkompetens) och ta 

fram e-utbildning för 

densamma. 

Översyn av beställarroll. 

Ansvarig: Liselotte Eriksson 

Utveckla e-utbildning.   

Ansvarig: Helena Dahlberg 

Rätt person gör rätt 

sak 

2022 

Följa GDPR och 

informationssäkerhetskrav 

gällande applikationer och 

molntjänster  

Uppdatera upphandlingsmodell. 

Ansvarig: Lars Mosslind 

Lagefterlevnad 2022 
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Ta fram informationssäkerhetsprocess för 

hjälpmedel. Medverka i RV säkerhetsråd. 

Ansvarig: Joakim Axelsson 

Uppföljning av äldre CPAP 

förskrivna före överförande  

till Hjälpmedelscentrum 

Uppföljning av användningen via brev 
Ansvarig: MBH-team 

Stimulera 

återlämning 

2022 

Införa åtgärder för att 

underlätta lagerarbetet   

Åtgärder för att minska felplock. 

Ansvarig: Johan Eriksson 

Ökad 

leveranssäkerhet 

2022 

Undersöka och riskbedöma 

arbetsmiljön enligt 

handlingsplan. 

Utföra skyddsronder. 

Ansvarig: Chefer   

Regelbundna möten med 

fastighetsförvaltare och fastighetsägare. 

Ansvarig: Verksamhetschef 

Riskbedömningar i samband med större 

förändringar.  

Ansvarig: Chefer 

Hälsofrämjande 

arbetsplats 

Hösten 

2022 

4 ggr/år 

 

 

Vid behov 

Kontinuerligt riskbedöma och 

förhindra smittspridning 

Lokal riskbedömning covid-19 

kontinuerligt, åtgärder uppdateras vid 

behov. 

Ansvarig: Chefer 

Förebygga 

smittspridning 

2022 

Genomföra 

kompetensförsörjningsplan  

Avgångssamtal/intervju.  

Erbjuda studiebesök och praktik till vård-

och omsorgsutbildningar, samt 

feriearbete. 

Möjliggöra att medarbetare arbetar efter 

uppnådd pensionsålder.   

Ansvarig: Chefer 

Kompetens-

försörjning 

2022 

Budgetuppföljning med fokus 

på Ekonomi i balans. 

Genomförs av ansvarstagande chefer 

med hjälp av löpande uppföljning. 

Ansvarig: Annika Nyman  

Kostnadseffektivitet 2022 

Öka andelen upphandlade 

hjälpmedel  

Samordna med upphandling i 7-klövern. 

Öka kunskapen om LOU inom HMC. 

Ansvarig: Joakim Davis 

Lagefterlevnad, 

kostnadskontroll 

2022 

2022 

Utveckla lageroptimeringen   Analys, samverkan inom HMC och rätt 

prioriteringar för att nå ekonomiska mål. 

Ansvarig: Johan Eriksson  

Kostnadskontroll 2022 
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5 PRODUKTION OCH TILLGÄNGLIGHET 

 

5.1 Tillgänglighet 

 

Tillgänglighetsmått Utfall medelvärde  

år 2018 - 2020  

Utfall ack jan-

aug 2021 % 

Målvärde 

2022  

Andel besvarade samtal 93,4 99,2 96 % 

Andel erbjuden tid för 

utprovning inom 15 

arbetsdagar 

80,8  80,1 80 % 

Andel reparationer inom 5 

arbetsdagar 

87,7 91,5 88 % 

Andel leveranser planerad 

leveransdag 

96,3 94,3 95 % 
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6 EKONOMI  

6.1 Resultaträkning 

 

 

Personalkostnader 

För att stödja personer långt från arbetsmarknaden har en extratjänst på 0,5 årsarbetare 

tillkommit, vilken är finansierad med statsbidrag. En utökning med 0,4 årsarbetare för en post 

doc-tjänst är budgeterad och tillträde kommer att ske när forskningsplanen är godkänd. 

Tjänsten finansieras delvis av Centrum för klinisk forskning. Förändring +0,1 årsarbetare 

kommunikatör då tjänsten tidigare delades med Planerings- och utvecklingsstab inom Hälso- 

och sjukvårdsförvaltningen. Ekonomicontrollertjänsten är minskad 0,15 årsarbetare då 

tjänsten är delad med annan förvaltning och verksamhetschefstjänsten tillfälligt utökad till 

Bokslut 2020 

(tkr)

Budget 2021 

(tkr)

Budget 2022 

(tkr)

Intäkter

Hyra 115 753 118 347 121 966

Återbetalning av resultat -9 494 0 0

Försäljning 17 685 18 391 18 981

Egenavgifter 336 340 340

Servicetjänster 2 347 2 670 2 380

Inkontinenssamordning  1 048 1 068 1 095

Övriga verksamhetsintäkter 3 652 1 983 739

Summa intäkter tkr 131 327 142 800 145 501

Kostnader

Personalkostnader 43 549 45 998 47 945

Tekniska hjälpmedel 29 955 36 501 35 048

Övriga material, varor 249 270 335

Lokalhyra 6 410 6 330 6 498

Frakt och transport 1 819 2 010 2 165

Avskrivningar hjälpmedel 31 769 29 828 32 758

Avskrivningar övrigt 695 542 598

IT-kostnader 3 736 4 999 5 424

Övriga kostnader 9 396 15 136 13 780

Finansiella kostnader 1 375 1 186 950

Summa kostnader tkr 128 953 142 800 145 501

RESULTAT tkr 2 374 0 0

Sida 143 (179)



 
HJÄLPMEDELSCENTRUM  

VERKSAMHETSPLAN 2022-2023 OCH BUDGET 
2022 

13 (18) 

Gäller fr.o.m. 

22-01-01 
Dok.nummer-Utgåva 

 
 

    

 

 

1,08 årsarbetare med hänsyn tagen till en månads överlappning då ny verksamhetschef 

tillträder 2022. 

Utöver det har en visstidsanställning övergått till en tillsvidaretjänst från oktober 2021 p.g.a. 

nytt centralt avtal. Tjänsten är budgeterad som vikariat i 2021 års budget. 

Övriga kostnader inkl. regioninterna 

Hjälpmedelscentrum hyr lokalerna av Regionfastigheter som i sin tur hyr lokalerna externt. 

Regionfastigheter debiterar Hjälpmedelscentrum verklig kostnad med tillägg för en 

administrativ avgift som ska täcka förvaltarens kostnader. Budgeterad lokalhyra är en 

uppskattning då verklig hyra förändras enligt KPI oktober. Tilläggskostnad för el, markskötsel, 

värme etc. är rörliga och är i budget en uppskattning tillsammans med förvaltaren hos 

Regionfastigheter. Ett tilläggsavtal för en ombyggnation har tillkommit under 2021. 

Färre utrangeringar av hjälpmedel leder till högre kostnader för avskrivningar genom att 

hjälpmedlen behålls längre. Dessutom är hänsyn tagen till en återgång till mer normal 

verksamhet med mindre pandemieffekt vilket leder till högre investeringstakt. 

Utökning av antal licenser i webSesam, högre intern IT-avgift till Förvaltningen för 

digitaliseringsstöd samt utökning av antal accesspunkter för trådlöst nätverk medför ökade IT-

kostnader. 

Övriga kostnader beräknas minska till följd av att färre hjälpmedel utrangeras och därmed 

minskar utrangeringskostnaderna. Samtidigt beräknas kostnaderna för tekniska hjälpmedel 

minska p.g.a. lägre försäljning av sängar, madrasser och personlyftar samtidigt som befintliga 

hjälpmedel återanvänds i högre utsträckning. 

Sänkt internränta medför lägre räntekostnader trots ökad investeringstakt. 

Intäkter 

Intäkterna för hyra och försäljning är avstämd med verksamheterna inom regionen samt länets 

alla kommuner. Budgeterad volymökning uppgår till 3 %. 

Serviceintäkterna beräknas minska något då en stor del av vårdskulden har betats av under 

2021. 

Övriga verksamhetintäkter minskar då utvecklingsmedel från portföljutskottet RV till pågående 

program för ökat digitalt stöd upphör samt TLO-medel för kompetensutveckling beräknas 

upphöra. 
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6.2 Nyckeltal 

 

Prioriterade nyckeltal Utfall 2019 Utfall 2020 Ack utfall 

2021 (aug) 

Målvärde 

2022 

Ack sjukfrånvaro   3,0 6 % 

Personalkostnad/arbetad 

timme 

0,335 tkr/tim 0,340 tkr/tim 0,341 tkr/tim  

Jämförbar 

bruttokostnadsutveckling 

inkl. effekter av Covid-19 

6,1 % -1,4 % 

Inkl. covid-

effekter 

8 % 

Inkl. covid-

effekt 

2,0 % 2) 

Jämförbar netto-

kostnadsutveckling inkl. 

effekter av Covid-19 1)  

6,0 % -34,9 % 3,4 % 3,9 % 2) 

Andel körda mil/uthyrd 

individmärkt 

hjälpmedelsvolym (kvot) 

- 0,53 0,52 Minska 

1) =bruttokostnader reducerat med externa intäkter och statsbidrag 

2) =budget 2022 i förhållande till årsprognos i delårsrapport 2 2021 

Kommentar: 

Brutto- och nettokostnadsutvecklingen inkluderar effekterna av Covid-19. Därför redovisas 

även år 2019 för jämförelse med ett mer normalt år. Jämförbar avser organisatoriska 

förändringar inom förvaltningen som ej berör Hjälpmedelscentrum. Bruttokostnads-

utvecklingen påverkas både år 2020 och 2021 av kommunernas inköp av sängar, madrasser 

och taklyftar. Nettokostnadsutvecklingen påverkas inte av det då man även tar hänsyn till 

externa intäkter i beräkningen. 
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6.3 Åtgärdsplan för ekonomi i balans 

 

Åtgärds-

område 

Åtgärd och genomförande Beslutad 

helåreffekt 

enlig plan 

2020-2022 

(tkr) 

Ack 

Prognos 

2021 

(tkr) 

Ingångs-

värde 

2022 1) 

(tkr) 

Ingångs-

värde 

2023 2) 

(tkr) 

Personal Minskad tjänst från HR-chef/HR-konsult. Endast 

effekt år 2019 p.g.a. regionens omorganisation. 

97 165 165 165 

Personal Minskad vikarieresurs inom området 

Hjälpmedels-konsulenter och Kundtjänst 

170 220 220 220 

Material 

tjänster 

Utbudsbegränsning. Nytt regelverk där vissa 

enklare hjälpmedel i hemmet övergår till 

egenansvar efter vissa förutsättningar som t.ex. 

kräver inte hälso- och sjukvårdspersonal för 

utprovning, behöver inte följas upp, sannolikt 

ingen risk för skada eller tillbud och produkten 

finns tillgänglig på den allmänna marknaden.  

450 100  471 471 

Material 

tjänster 

Utveckla modellen för lageroptimering 1 200 550  1 041  1 441 

Material 

tjänster 

Upphandling. Efter analys av 2018 års 

inköpsvolym har flera områden identifierats för 

upphandling. Visst samarbete inom Uppsala-

Örebro-regionen planeras liksom med Inköp. 

1 438 800  1 319  1 819 

Material 

tjänster 

Ökad användning av hjälpmedel. Vissa 

försäljningshjälpmedel återlämnas, 

rekonditioneras och återanvänds. 

194 400 400 700 

Övrig 

kostnad 

Stänga filialen i Köping. Effektivisera avhjälpande 

underhåll av tekniska hjälpmedel i hem och 

särskilt boende. Alla resurser utgår från 

Hjälpmedelscentrum för hela länet. Hyresavtalet i 

Köping uppsagt per 2022-05-31. 

65 0 0 52 

Övrig 

kostnad 

Minskad tjänst från säkerhetssamordnare. 86 88 88 88 

Summa   3 700 1 882 3 704 4 956 

1) Ingångsvärde 2022 = helårseffekt av 2019 - 2021 års åtgärder vid utgången av 2021 
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2) Ingångsvärde 2023 = helårseffekt av 2019 - 2022 års åtgärder vid utgången av 2022 

Kommentar: 

Personal 

Minskat tjänster från HR-chef/HR-konsult. 

Ev. vikarier ska täcka befintliga tjänster för t.ex. föräldralediga. 

Övriga verksamhetskostnader 

Digitalisering av leverantörsfakturakontroll mot inköpsorder i Sesam som idag är manuellt 

arbete. 

Utbudsbegränsningar har skett både 2020 och 2021 där vissa enklare hjälpmedel i hemmet 

övergår till egenansvar efter vissa förutsättningar. 

Ett omfattande och strukturerat arbete pågår med att optimera lagernivåer, sortiment och 

inköpskvantiteter. 

Efter analys av 2018 och 2020 års inköpsvolym har flera områden identifierats för upphandling. 

Samarbeten sker dels med andra regioner, dels med regionens inköpsorganisation. 

Ökad användning av hjälpmedel (cirkulärt flöde) är både en miljöåtgärd och en 

kostnadsbesparing där vissa försäljningshjälpmedel lämnas tillbaka till HMC, rekonditioneras 

och återanvänds. 

Övriga verksamhetskostnader 

För att effektivisera resursanvändningen stängs filialen på Västmanlands sjukhus Köping i 

samband med en kommande pensionsavgång. Lokaler, parkering och städning är uppsagda till 

2022-05-31. 

Tidigare tjänst för säkerhetssamordnare borttagen våren 2020. 
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7 INTERNKONTROLL 

I reglementet för internkontroll anges att regionstyrelsen årligen ska upprätta en särskild plan 
för granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Kontrollplanen ska inarbetas i 
verksamhetsplanen och rapporteras till hjälpmedelsnämnden efter delårsrapport 2.  
En riskanalys har genomförts för att fastställa nämndinterna kontrollområden 
 
 

  

Kontrollområde Kontrollmål Kontrollmoment Väsentlighet och 
riskbedömning 

Brandskydd Efterlevnad av 
lag/rutin/instruktion för 
brandskydd. 

Kontroll av att lag/rutin/ 
instruktion för 
brandskydd följs. 

Mycket allvarlig/möjlig 

Kontroll av löne-
utbetalningar   

Att utanordningslistan i 
Heroma har 
kontrollerats och 
signerats av ansvarig 
chef i systemet. 

Kontroll av att signering 
sker av 
utanordningslistan i 
Heroma.  

Allvarlig/möjlig 

Lagefterlevnad miljö Efterlevnad av 
instruktion egenkontroll 
inom miljö. (36506-5) 

Kontroll av att 
instruktion för 
lagefterlevnad miljö 
följs. 

Kännbar/Sannolik 

Makulering av 
kundfakturor 

Att attest sker av 
behörig person. 

Stickprovskontroll av att 
makulering av fakturor 
sker efter attest av 
behörig person. 

Kännbar/möjlig 

Behörighetstilldelning 
i Cosmic 

Att gällande rutiner följs 
vid beställning samt 
avbeställning av 
Cosmicbehörighet. 

Genomföra 
stickprovskontroll av att 
rätt behörighet är inlagd 
i systemet. 

Kännbar/möjlig  

Kontroll av följsamhet 
till 
hjälpmedelshandbok 

Att förskrivare följer 
hjälpmedelshandbokens 
regelverk   

Genomföra 
stickprovskontroll av 
förskrivning av 
tyngdtäcke 

Kännbar/möjlig 

Skolöverenskommelse 
om hjälpmedel i 
skolan 

Att överenskommelsen 
är känd och följs 

Uppföljning av 
kännedom och 
följsamhet  

Kännbar/möjlig 
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8 FRAMTIDSBEDÖMNING 

Nedan redovisas bedömningen av verksamhetens utmaningar och utveckling de kommande 

tre åren: 

• Det ökande antalet äldre medför ökade hjälpmedelsbehov. Demografiförändringen 

och utveckling av nära vård medför att fler vård- och omsorgsbehov kan klaras med 

egenvård, hemsjukvård och avancerad hemsjukvård. Utvecklingen förutsätter stöd av 

hjälpmedel nödvändiga för patient, närstående, arbetsmiljön samt för att frigöra 

personal till mer angelägna uppgifter.   

Det ökade behovet av snabbare flödet av hjälpmedel till och från patient medför ökade 

krav på hela Hjälpmedelscentrum. 

• Den snabba medicintekniska utvecklingen är tydlig för hjälpmedel med digitala 

komponenter, applikationer och molntjänster och medför nya krav.  

Införande av ny teknik i ett existerande system kräver förändrade arbetssätt och 

förändringar i systemen för att uppnå de förväntade effekterna.  

Detta är tydligt i digitaliserade hjälpmedel (bl.a. insulinpumpar) och medför nya krav 

och arbetssätt för Hjälpmedelscentrum tillsammans med Förvaltningen för 

Digitalisering samt förskrivande verksamheter, för att uppnå patientsäkerhet med 

lagefterlevnad.  

• Hjälpmedel möjliggör egenvård, ökar tryggheten, känslan av självständighet, ger 

förutsättningar att kunna bo kvar hemma och främjar aktivitet och delaktighet. I bästa 

fall förlänger det förmågan till att leva ett självständigt liv. Hjälpmedel minskar 

kostnader för personell resurs. Hjälpmedelskostnader ska ses i ett hälsoekonomiskt 

perspektiv, för att kostnadseffektivt säkra en god vård. De ökande behoven kommer 

att medföra ökade kostnader för hjälpmedel. 

Den goda samverkan mellan huvudmännen i hjälpmedelsområdet med en helhetssyn 

är nödvändig att bibehålla, då besparingar hos en huvudman kan öka kostnaden hos 

annan huvudman samt försämra situationen för person med funktionsnedsättning och 

dess närstående. 

9 UNDERSKRIFTER 

Denna verksamhetsplan har upprättats i två exemplar, varefter verksamhetsplanen 
undertecknats och fördelats med ett exemplar till vardera part.  
 

Västerås 21-11-26   Västerås 21-11-26 

  
  
Region Västmanland   Hjälpmedelscentrum  
Barbro Larsson   AnneChristine Ahl  
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ÄRENDE 1 (1)  

Datum   

Hjälpmedelscentrum 
AnneChristine Ahl 

2021-10-29   

    

    
  

  

   

 

  

 

 

INTERNKONTROLLPLAN HJÄLPMEDELSNÄMNDEN 2022 

I reglementet för internkontroll anges att regionstyrelsen årligen ska upprätta en 
särskild plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Kontrollplanen 
ska inarbetas i verksamhetsplanen och rapporteras till hjälpmedelsnämnden efter 
delårsrapport 2.  
En riskanalys har genomförts för att fastställa nämndinterna kontrollområden 

Hjälpmedelscentrums kontrollområden består av fem mål beslutade av 

regionstyrelsen samt två nämndspecifika interkontrollmål. 

 

 

Kontrollområde Kontrollmål Kontrollmoment Väsentlighet och 
riskbedömning 

Brandskydd Efterlevnad av 
lag/rutin/instruktion för 
brandskydd. 

Kontroll av att lag/rutin/ 
instruktion för 
brandskydd följs. 

Mycket allvarlig/möjlig 

Kontroll av löne-
utbetalningar   

Att utanordningslistan i 
Heroma har 
kontrollerats och 
signerats av ansvarig 
chef i systemet. 

Kontroll av att signering 
sker av 
utanordningslistan i 
Heroma.  

Allvarlig/möjlig 

Lagefterlevnad miljö Efterlevnad av 
instruktion egenkontroll 
inom miljö. (36506-5) 

Kontroll av att 
instruktion för 
lagefterlevnad miljö 
följs. 

Kännbar/Sannolik 

Makulering av 
kundfakturor 

Att attest sker av 
behörig person. 

Stickprovskontroll av att 
makulering av fakturor 
sker efter attest av 
behörig person. 

Kännbar/möjlig 

Behörighetstilldelning 
i Cosmic 

Att gällande rutiner följs 
vid beställning samt 
avbeställning av 
Cosmicbehörighet. 

Genomföra 
stickprovskontroll av att 
rätt behörighet är inlagd 
i systemet. 

Kännbar/möjlig  

Kontroll av följsamhet 
till 
hjälpmedelshandbok 

Att förskrivare följer 
hjälpmedelshandbokens 
regelverk   

Genomföra 
stickprovskontroll av 
förskrivning av 
tyngdtäcke 

Kännbar/möjlig 

Skolöverenskommelse 
om hjälpmedel i 
skolan 

Att överenskommelsen 
är känd och följs 

Uppföljning av 
kännedom och 
följsamhet  

Kännbar/möjlig 
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§ 12 Budget och verksamhetsplan 2022 med 
flerårsplan 2023 - 2024 - Västra Mälardalens 
kommunalförbund VMKF 
Diarienummer KS 2021/582 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige lägger informationen till 
handlingarna 

Sammanfattning 
Västra Mälardalens kommunalförbund, VMKF, har inkommit med sin 
budget och verksamhetsplan för 2022 med plan för 2023-2024. Budget och 
verksamhetsplanen redogör för vilka mål som VMKF har samt deras budget 
och hur fördelning är mellan medlemskommunerna under 2022. Förbundet 
redogör även för vilka effektiviseringar de har genomfört samt vilka 
effektiviseringar som ska genomföras under 2022 för att klara av en 
ekonomi i balans. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
VMKF 2021-12-15 § 35 Budget och verksamhetsplan 2022 med 
flerårsplan 2023-2024 

Skickas till 
VMKF

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-01-31 
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Vår handläggare 
marko.ravlic@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Budget och verksamhetsplan 2022 med 
flerårsplan 2023-2024 - Västra Mälardalens 
kommunalförbund,VMKF 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att lägga 
informationen till handlingarna 

Sammanfattning 
Västra Mälardalens kommunalförbund, VMKF, har inkommit med sin 
budget och verksamhetsplan för 2022 med plan för 2023-2024. Budget och 
verksamhetsplanen redogör för vilka mål som VMKF har samt deras budget 
och hur fördelning är mellan medlemskommunerna under 2022. Förbundet 
redogör även för vilka effektiviseringar de har genomfört samt vilka 
effektiviseringar som ska genomföras under 2022 för att klara av en 
ekonomi i balans. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
VMKF 2021-12-15 § 35 Budget och verksamhetsplan 2022 med flerårsplan 
2023-2024 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Marko Ravlic 
Tf. Ekonomichef 

Skickas till 
VMKF 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-01-12 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/582 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 89 

Organisationsnr 
212000-2056 
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