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§  
Plan för mottagning och arbete med nyan-
lända i Kungsörs kommun 2018-2020 
(Integrationsplan) (KS 2018/164) 
Förvaltningen har färdigställt ett förslag till integrationsplan. Den 
beskriver 
- vad som sker idag och av vem 
- en rad aktiviteter och utvecklingsområden som också kopplas 

till vem som ansvarar för dessa och när de ska ske 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Tjänsteskrivelse 2018-04-16 med bilaga 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige antar föreslagen Plan för mottagning och 

arbete med nyanlända i Kungsörs kommun 2018-2020 (Integra-
tionsplan). 
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Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
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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 

Tjänsteutlåtande för Kungsörs Integrationsplan 
Integrationsplanen är kraftigt försenad av olika skäl men nu äntligen finns ett 
förslag att ta ställning till. 
Från kommunstyrelsens förvaltning anser vi att det är en bra plan som både 
beskriver vad som sker idag och av vem så att alla kan se det omfattande arbete 
och något komplicerade arbete som sker i integrationsfrågan. Till det så finns en 
rad aktiviteter och utvecklingsområden som även de kopplas även till vem som 
ansvarar för dessa och när de ska ske. 
Det finns mycket bra saker som görs och som kommer att göras i Kungsörs 
kommun utifrån denna plan och det känns bra, om än sent, att lämna över en bra 
Integrationsplan för beslut. 
Ett stort jobb har lagts ner från en rad tjänstemän för att denna plan skulle komma 
till stånd då frågan berör en rad områden. 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta anta föreslagen Integrationsplan 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström Fredrik Bergh             Kristin Fernerud 
Kommunchef  Skolchef               Enhetschef integration
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1. Vision, mål, syfte och historik 
Arbetet med mottagande av nyanlända ska kännetecknas av helhetssyn och god samverkan 
mellan olika aktörer. Tillsammans skapar vi nätverk och kontakter med näringsliv, 
föreningsliv och allmänheten. Allt med syftet att underlätta för nyanlända att komma in i 
samhället och arbetslivet samt bana väg för individens aktiva deltagande i den demokratiska 
processen. I detta arbete har flera aktörer i kommunen en viktig roll. Syftet med planen är att 
tydliggöra vem som ansvarar för vad och vem man kan vända sig till om man har frågor eller i 
samarbetssyfte. Planen är till för medarbetare och alla andra medborgare som är intresserade 
av hur vi arbetar inom området integration i Kungsörs kommun. Vi börjar med att beskriva 
kommunens övergripande ansvar och uppgifter. Därefter kommer information om hur olika 
verksamheter inom kommunen arbetar med integration. Planen avslutas med en 
begreppsförklaring. 

Visionen är ledstjärnan för kommunens organisation och lägger därför även grunden för 
integrationsarbetet. 

Kungsörs kommuns Vision 2025 

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

Till Visionen hör tre ledord, öppenhet, kreativitet och närhet: 

Öppenhet 
Vi är stolta över vårt Kungsör. Vi uppmuntrar och värnar om varandra med en öppen och 
positiv attityd. Olikhet och mångfald ser vi som en tillgång. Det finns möjlighet för alla att 
vara delaktiga och påverka vår framtida utveckling. 

Kreativitet  
I samverkan får vi saker att hända i ett Kungsör där både människor och företag växer. I ett 
kreativt klimat skapar vi engagemang och framåtanda. Långsiktiga lösningar, i takt med 
omvärldens förändring, bidrar till kommunens hållbara utveckling. Här tar vi tillvara idéer 
och kompetenser i en innovativ miljö som skapar fördelar och framgång. 

Närhet 
Vår kungliga livsmiljö är valet för den som vill leva hållbart och tryggt i den lugna orten eller 
på landsbygden. Kungsör är en plats där man vill vara. Här är det nära till Mälaren, natur och 
frilufsliv, och det är enkelt att skapa en aktiv fritid. Vårt attraktiva och variationsrika boende i 
Mälardalen är en styrka där goda kommunikationer gör det möjligt att ta tillvara andra städers 
kvaliteter.  
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Historik  
Kungsörs kommun hade under åren  2011 -  2015 en överenskommelse med Migrationsverket 
och Länsstyrelsen om mottagning av nyanlända. Överenskommelsen  gick ut på att Kungsör 
årligen skulle ta emot 20 nyanlända genom anvisning från Arbetsförmedlingen.  

Kommunens skyldighet att ta emot nyanlända som har fått uppehållstillstånd tydliggjordes 
genom en ny lag som trädde i kraft den 1 mars 2016. Lagen innebär att alla kommuner efter 
anvisning ska kunna ta emot nyanlända för bosättning beroende på arbetsmarknad, 
befolkning, tidigare mottagande och andel asylsökande i kommunen. Migrationsverket 
anvisar personer till kommunen utifrån det kommuntal som regeringen har beslutat om. 
Utifrån dessa kriterier fick Kungsör inga bosättningsanvisningar under 2016 – 2018. För att 
kunna planera mottagandet får kommunen i förväg besked om kommuntalet för kommande år. 
Under 2017 sökte 25 666 människor asyl i Sverige, 1336 av dessa var ensamkommande barn. 
Jämfört med 2015 så var det en minskning med 96 % och en minskning med 11 % jämfört 
med föregående år. 

2. Kommunens ansvar och uppgifter 
Arbetet med mottagande av nyanlända beror även till stor del på var de nyanlända väljer att 
bosätta sig på egen hand. Kungsör har haft en stor andel egenbosatta nyanlända under 2016 
och 2017. 

 Kommunens ansvar för de nyanlända innebär bl a:  

• mottagande och bostadsförsörjning  
• att vid behov ge praktisk hjälp i samband med bosättning  
• undervisning i SFI och annan vuxenutbildning  
• samhällsorientering  
• skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar  
• hantera ersättning inom glappet 
• insatser inom det sociala området  
• att se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del  
• försörjning och andra insatser för de som inte har rätt till etableringsplan på grund av 

nedsatt prestationsförmåga  

3. Integrationsenheten 
Huvudansvaret för mottagande av vuxna nyanlända ligger organisatoriskt under Barn- och 
utbildningsnämnden. Det praktiska arbetet sker inom ramen för integrationsenheten och 
verkställs bland annat på följande sätt: 

• Samverkan med KFAB för att säkerställa att det finns tillgängliga bostäder. 
Mottagandet ska ske senast inom två månader från beslut om anvisning. 
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• Integrationsenheten hanterar ekonomisk ersättning i ”glappet”, som uppstår när den 
nyanlände skrivs ut från Migrationsverket och väntar på att etableringsersättning och 
andra sociala förmåner ska börja betalas ut. Detta kan också förkomma i 
familjeanknytningsärenden där ledtiderna ibland är långa. Behovet bedöms utifrån den 
enskildes situation och kan variera i omfattning beroende på andra myndigheters 
handläggningstid. Beräkningen görs utifrån riksnormen. 

•  Handläggaren hjälper vid behov till med praktiska ärenden vid bosättning och 
familjeanknytning samt kontakter med olika myndigheter som Skatteverket, 
Migrationsverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, sjukvården etc. 

• Förmedlar kontakt med skola/barnomsorg. 
• Samordnar samhällsorienteringen lokalt och samverkar på länsnivå. 
• Samverkar med andra kommunala aktörer inom integrationsområdet. 
• Smverkar med andra kommuner inom integrationsområdet. 
• Ansvarar för hantering/ansökan av hemutrustningslån från CSN. 
• Informerar om och hanterar ansökningar till svenska för invandrare. Här fungerar även 

integrationshandläggaren som en länk mellan vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen 
och den sökande.  

• Integrationsenheten verkar för att hitta andra aktiviteter som främjar integrationen i 
kommunen. 

• Samverka med Af och bedriva utbildning i linje med den utbildningsplikt som 
infördes 1 jan 2018.  

• Samverka med Af och AoF genom de överenskommelser som det beslutats om.  
 

4. Aktiviteter och utvecklingsområden 

Vad? Vem? När? 
Kartläggning av 
arbetsmarknadsbehoven,  
 

1. Kontinuerlig kartläggning 
behovs för att övriga instanser 
ska kunna genomföra rätt 
insatser. AoF och 
näringslivsenheten är bryggan 
mellan kommunen och 
näringslivet.  

 
2. Inventering av 

yrkeskompetenser på SFI/VIVA 
och AoF 

 

 
 

 
1. Af, näringslivs -

enhet 
 
 
 
 
 

 
2. VIVA, AoF 

 
 
 

1. Kontinuerligt 
med 
avrapportering 
halvårsvis. 
Rapportering 
sker på det 
regionala 
yrkesrådet.   

 
2. Genomfört på 

VIVA i jan 2018, 
kommer även att 
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 ske kontinuerligt 
var 6:e månad 

Utbildningar som kan behövas 
Regionalt yrkesvux. 
 

3. Behov av medfinansiering. 
Medfinansiering kan ske genom 
kommunala medel, generella 
statsbidraget till kommunen 
eller genom bidrag från 
näringslivet.  

 
4. Ärende om medfinansiering 

skrivs fram 

 
 
 

3. VIVA i 
samverkan med 
vuxenutbildning
arna i Köping 
och Arboga 

 
 

4. VIVA 

 
 
 

3. Kontinuerligt, 
ansökan gjord för 
2018. 

 
 
 
 

4. April 2018 

Föreningsliv 
 

5. Informera om föreningslivet, 
fritidsbanken på SFI och IM. 
SISU Fritidsbanken ger 
förutsättningar att prova nya 
idrotter.  

 

 
 

5. KoF och BUF 

 
 
5. Kontinuerligt med     
start i maj 2018 

   
Praktikplatser och starta eget - kurs 

 
6. Starta eget kurs – parallellt med 

SFI med start i karriärpaketet. 
 
Beroende på nivå och tidssåtgång så 
kan det här behövas extra resurser.  
 

 
 
6. SYV, VIVA, 
näringslivsutvecklare 
 

 
 
6. Planering påbörjas i 
maj för att köra i skarpt 
läge under hösten 2018 

 
Attitydförändringar, 
inspirationsföreläsningar 
 
7. Bemötande, få in bemötandefrågan i 
samtliga agendor. Det gör att vi bygger 
en kultur hos oss som inspirerar till 
positivt bemötande.  
 
 
8. Inspirationsföreläsningar 
 
 
 

 
 
 
7. Varje enhet behöver 
arbeta med bemötande. 
Vi fortsätter att arbeta 
med den modell som vi 
påbörjat i kommunen.  
 
 
8. VIVA bokar. 
 
 
 

 
 

 
7. Kommunövergripande 
fortsätter under 2018.  
 
 
 
 
8. Föreläsning under 
hösten 2018, en för 
personal och en för 
övriga kommuninvånare.  
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9. Hitta nätverk och forum i 
föreningslivet där bemötande kan lyftas 
 
10. Hitta forum med näringslivet där 
bemötande kan lyftas.  

 
9. KoF 
 
 
10. Näringslivsenheten 

 
9. Hösten 2018 
 
 
10. Hösten 2018 

Mötesplatser - Mat   
Mentorer/Handledare/Dörröppnare 
på arbetsplatser 
 
11. Undersöka möjligheten till personer 
som kan vara hjälpa till att vara 
mellanhand mellan företagen och 
potentiella arbetstagare.  
 
Näringsliv tar fram kompetensbehovet 
tillsammans med företagen/arbetslivet 
Utbildning tar fram Brobyggare.  
Arbetsförmedlingen måste involveras. 
 

 
 
 
11. Näringslivsenheten 

 
 
 
11. Hösten 2018 

Yrkessvenska - SFI mot olika 
områden. T.ex. vård eller andra 
bristyrken 
 
12. Skapa insatser som bygger på 
kartläggningen. Kan endast genomföras 
om resurser avsätts.  

 
 
 
 
12. VIVA 

 
 
 
 
Januari 2019 

13. UF-företag för IM, kan genomföras 
inom befintlig organisation under 2018.  
Inspirera till att starta och driva företag 
Kartlägga behovet i Kungsör. Vilka 
företag vill vi starta upp? Vilka 
branscher vill vi få in i Kungsör?  
 

13. VIVA (SYV inom 
IM) med hjälp av 
näringslivsenheten 

13. Planering påbörjas i 
september 2018 

 
14. Aktiviteter för nyanlända inom 
etableringsperioden, befintlig 
överenskommelse 

 
14. AoF, AF och VIVA 

 
14. 2018 -  

15. Övningsföretag, studiebesök 15. Classe 15. Februari 2018 
16. Introduktionsjobb och extratjänster 16. AoF 16. Se 

arbetsmarknadsplan 
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5. Utbildning, förskola, skola, gymnasium, vuxenutbildningen 
Allmän förskola erbjuds inom en månad till alla nyanlända förskolebarn som fyller tre år 
under kalenderåret. Kommunplacerade barn erbjuds plats i kommunal barnomsorg enligt 
samma regler som gäller för alla barn boende i kommunen om föräldrarna arbetar eller 
studerar. Barnen erbjuds plats inom fyra månader. 

Asylsökande barn har rätt till skola på samma villkor som barn som är födda i Sverige. De 
omfattas dock inte av skolplikten. Skola ska erbjudas inom fyra veckor efter ankomsten till 
kommunen. På skolan görs en kartläggning av elevernas förutsättningar och kunskaper och 
därefter fattas ett beslut för varje elev om skolgång och klassplacering inom grundskolan. För 
de nyanlända elever som är i gymnasieålder och inte har en fullständig behörighet till 
gymnasieskolans nationella program erbjuds introduktionsprogrammet med inriktningen 
språkintroduktion vid Kungsörs gymnasium. 

Kommunen ansvarar för Svenska för invandrare (SFI) som är en del av den kommunala 
vuxenutbildningen och erbjuds till nyanlända med permanent uppehållstillstånd.  Inom ramen 
för den kommunala vuxenutbildningen erbjuds även utbildning på grundläggande nivå samt 
gymnasiala kurser. SFI erbjuds till personer från 16 år och uppåt och som saknar kunskaper i 
det svenska språket. Vilken utbildningsform som blir aktuell avgörs i samtal med studie – och 
yrkesvägledare.   

6. KFAB 
KFAB:s uthyrningspolicy gäller för alla som söker bostad hos KFAB, både för nya sökanden 
och för de som redan bor hos KFAB. Uthyrningspolicyns syfte är att samma regler ska gälla 
för alla bostadssökande och att reglerna därför ska vara så enkla som möjligt att tillämpa. 
Utgångspunkt för uthyrningspolicyn är en kombination av gällande lagstiftning och KFAB:s 
uttalade uppfattning. 

Den sökande skapar en ansökan (konto) genom vår hemsida. De anger var de önskar bo och 
vilken storlek av lägenhet de söker. De kommer att bli erbjudna att se på de lägenheter som 
blir lediga utifrån de poäng de samlat ihop, det vill säga hur länge de stått i kö. Varje dag de 
står i kö ger en poäng.  
Till varje ledig lägenhet går det ut information till ett antal sökanden och den som har längst 
kötid får först möjlighet att avgöra om de vill hyra den aktuella bostaden. 

Tidigare (före 2016) har kontakter mellan KFAB och integrationsenheten tagits för att de som 
fått lägenhet hos KFAB eventuellt ska räknas av från de som kommunen har accepterat att ta 
emot på anvisning. De sökande får då inte redan bo i kommunen med eget kontrakt utan ska 
bo i Migrationsverkets boende. De ska ha fått permanent uppehållstillstånd (PUT). 
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KFAB prioriterar de som redan finns i kommunen och bor på Migrationsverkets olika 
boenden. De som har fått uppehållstillstånd och bor i Migrationsverkets boenden i andra 
kommuner får informationen att vi inte kan hjälpa dem med boende. I KFAB:s ägardirektiv 
finns riktlinjer för hur anvisningar av nyanlända ska hanteras.  

7. Individ- och familjeomsorg (IFO) 

Enheten för arbetsmarknad och försörjning  
Enheten består av två verksamheter där socialsekreterare utreder rätten till ekonomiskt bistånd 
och även är beställare av arbetsmarknadsåtgärder mot arbetsmarknadsverksamheten. Rätten 
till bistånd prövas enligt 4 kapitlet 1§ socialtjänstlagen och kan exempelvis handla om behov 
baserat på otillräckliga inkomster. Gällande flyktingar med permanent uppehållstillstånd så 
tillgodoses deras försörjning de första 24 månaderna av etableringsreformen. Detta innebär att 
man under denna period får sin ersättning av Arbetsförmedlingen genom Försäkringskassan. 
Prövningen görs av Migrationsverket och Arbetsförmedlingen (se vidare punkt 14-15). För 
övriga nyanlända gäller samma villkor för ekonomiskt bistånd som övriga invånare och under 
förutsättning att man har rätt till att vistas i landet. 

Till arbetsmarknadsverksamheten anvisas man antingen genom Arbetsförmedlingen, 
ekonomiskt bistånd eller från vuxenutbildningen. Syftet med anvisningen är att matcha den 
enskilde till en meningsfull arbetsmarknadsinsats, såsom praktik, arbetsprövning eller studier 
och med fokus på den kortaste vägen mot egen försörjning. Se arbetsmarkandsplanen. 

Enheten för Barn, unga, familj och vuxna 
Enhetens uppdrag är att ge service, stöd och skydd i sociala frågor till kommunens 
medborgare. När det finns oro för barn är det hit professionella och medborgare vänder sig för 
att göra en orosanmälan. Detta gäller för alla barn som vistas i kommunen. 

Det finns olika sätt att bli aktuell vid enheten. Man kan ansöka på egen hand alternativt att 
annan myndighet eller anhörig kan anmäla behov av stöd från socialtjänsten. Vilket behov av 
stöd utreds tillsammans med den enskilde. Handläggarna fattar beslut om behov av insats när 
utredningen är färdigt, så kallat biståndsbeslut. 

Enhetens medarbetare är uppdelade efter funktion. En handläggare ansvarar för mottagning av 
nya frågor, det finns sju barn och ungdomshandläggare där två handläggare är riktade mot 
ensamkommande flyktingbarn, två vuxenhandläggare, en familjehemshandläggare samt en 
familjerättshandläggare.  

Barn och ungdomshandläggare riktade mot Ensamkommande barn  har ansvar för att 
handlägga placering och uppföljning när Migrationsverket anvisar barn/ungdomar till 
kommunen. Flera barn/ungdomar kan få sitt boende och omsorgsbehov tillgodosett via 
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kommunens egna Hem för vård och boende (HVB) eller Stödboende. Andra barn/ungdomar 
bedöms ha behov av att bo i en familj.  

Migrationsverket har från 1 juni 2017 ett nytt system för att anvisa ensamkommande barn till 
kommunerna. Med det systemet beräknas kommunerna ha en bättre möjlighet att ta emot och 
ordna boende och skolgång i kommunen.  Med den bakgrunden är förhoppningen att våra 
numera inarbetade rutiner för mottagandet fungerar och att istället samarbetet mellan enheten, 
kommunens HVB och skolan kan utvecklas . 

8. Hälso- och sjukvård 
Flyktingar och andra invandrare med uppehållstillstånd omfattas av den allmänna 
sjukförsäkringen. Det innebär att de har rätt till hälso- och sjukvård och tandvård på samma 
villkor som andra kommuninvånare. 

9. Vård och omsorg 
Flyktingar och andra invandrare har enligt lag samma rätt som övriga kommuninvånare till 
insatser i form av vård och omsorg från kommunen. Kommunen har rätt till särskild ersättning 
för detta enligt § 17-19 i Förordningen 1990:927 om statlig ersättning för flyktingmottagande 
med mera. 

Till vård och omsorgs verksamheter äldreomsorg, LSS, socialpsykiatri och kommunal 
sjukvård behöver den enskilde ha ett beslut om bistånd. Detta utreds av biståndshandläggare. I 
lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande ( LMA) finns vissa bestämmelser om 
bistånd till asylsökande. Om en asylsökande med funktionsnedsättning som omfattas av LMA 
ansöker om bistånde för särskilda behov som inte täcks av LMA är kommunen skyldig att 
pröva den enskildes behov enligt socialtjänstlagen (SoL) inom vård och omsorg.  

Varken barn eller vuxna personer som söker asyl har rätt till insatser enligt LSS. De kan heller 
inte få förhandsbesked om rätten till insatser (16 § LSS).  De här bestämmelserna betyder inte 
att asylsökande barn och ungdomar behöver bli utan det stöd och den hjälp som de behöver 
till följd av sina funktionsnedsättningar. Bestämmelserna i socialtjänstlagen ger kommunerna 
det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver (2 kap. 1 § 
SoL). 

För asylsökande som fått uppehållstillstånd, men som inte är kommunplacerade, kan 
kommunen få ersättning från Migrationsverket. Det gäller kostnader för insatser enligt LSS 
samt kostnader för assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken som lämnas till någon 
som har behov av sådana insatser på grund av en sjukdom eller en funktionsnedsättning. En 
förutsättning är att behovet av insatser fanns vid mottagandet.  
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10. HVB – hem för ensamkommande barn och stödboende 
Ansvaret för mottagandet av ensamkommande barn samt boenden för dessa ligger under 
Socialnämnden. Enheten för ensamkommande barn omfattar två HVB hem för barn mellan 
14-18 år och två olika typer av stödboende: stödboende för ungdomar 17-18 år samt 
stödboende för unga vuxna i ålder 18-21 år. Sammanlagt har enheten omsorg för 33 barn och 
ungdomar. 

11. Näringslivsenheten 
Kommunen ska verka för att andra offentliga myndigheter, privata företag, föreningar etcetera 
tar tillvara den kompetens som många invandrare besitter samt att dessa också erbjudes 
utbildning eller praktikplats utifrån den organisation och förmåga vi gemensamt har. 
Näringslivsenheten ska genom sitt arbete med att skapa bra förutsättningar för företag att växa 
eller att etablera sig i Kungsör även vara en part i arbetet för en positiv integration av våra 
nyanlända i kontakterna med företrädare för Arbetsförmedling och närlingsliv i vår kommun. 
Näringslivsenheten bidrar också genom att intensifiera samarbetet med Kultur/fritid, 
Vuxenutbildningen samt Arbetsmarknadsenheten. 

12. Kultur– och fritidsenheten 
Kultur- och fritidsenheten verkar för allas delaktighet i Kungsörs kultur- och fritidsliv. Det 
gör enheten bland annat genom att vara en länk mellan nyanlända och föreningslivet i 
Kungsörs kommun.  

Som styrdokument finns det kultur- och fritidspolitiska programmet för 2014-2017. Det pekar 
ut öppenhet, delaktighet och samarbete som viktiga ledord, och betonar vikten av ett 
inkluderande kultur- och fritidsliv som tar tillvara på influenser, kompetenser, kreativitet och 
mångfald. 

I denna anda verkar kultur- och fritidsenheten för att lotsa individer och grupper rätt i 
föreningslivet och ge en bra service till dem som vill starta förening. Kultur- och fritid arbetar 
också för att bredda arrangemang och aktiviteter, och med olika projekt för att hjälpa 
föreningar att nå nya grupper. I dessa aktiviteter finns ett bra samarbete med bland annat 
SISU, Västmanlands idrottsförbund och SFI. 

13. Biblioteket  
Biblioteket ska enligt bibliotekslagen erbjuda sin service till alla. 5 § Biblioteken i det 
allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna 
och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur 
på: 
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1. de nationella minoritetsspråken, 

2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och 

3. lättläst svenska. 

Böcker på olika språk som biblioteket inte köper in själva kan biblioteket låna in från andra 
bibliotek – huvudsakligen från Internationella biblioteket i Stockholm och Västerås 
stadsbibliotek. 

Biblioteket tar mot SFI-grupper för biblioteks- och litteraturinformation. Biblioteket erbjuder 
också aktiviteter för olika åldrar som kan vara en del i språkträningen och/eller i 
integrationsarbetet. 

Biblioteket får ofta rollen som medborgarkontor och hjälper nyanlända med kopiering, 
scanning, utskrifter av olika blanketter och dokument. För de nyanlända är biblioteket också 
en fristad, en demokratisk mötesplats, där de kan få hjälp med allmänna frågor.  
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14. Frivilligorganisationer  
Det civila samhället har en viktig roll i integrationsarbetet. I Kungsör finns det många idella 
krafter som bidrar till att skapa nätverk mellan människor. 

Några exempel på dessa verksamheter är: 

• Svenska kyrkan som har språkträning för såväl asylsökande som nyanlända med 
uppehållstillstånd 

• Civilförsvarsförbundet och Studiefrämjandet som samverkar kring ”Träffpunkt 
Kungsör”, en mötesplats för alla som vill knyta kontakter över gränserna 

• ABF som bl a arrangerar Språkcafé 

Utöver dessa återkommande aktiviteter finns det även andra föreningar och organisationer 
som verkar för att främja integrationen, såsom Kungsörs Ridskola, Centrumkyrkan, 
Kollektivet Kungsör, Lions, Kungsörs Film- och Teaterförening m fl. 

15. Migrationsverkets ansvar och uppgifter 
 
Migrationsverket prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på 
besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. 

Inom flyktingmottagandet erbjuder Migrationsverket asylsökande boende och pengar till mat 
under tiden de väntar på besked i asylärendet. När en person fått tillstånd att stanna i Sverige 
betalar de ut statlig ersättning till kommuner och landsting. 

De ansvarar också för att ta fram en nationell prognos för nyanlända samt för bosättning av 
vissa nyanlända. Migrationsverket beslutar även om statlig ersättning till kommuner och 
landsting. De beslutar även om antalet anvisningar som kommunerna ska ta emot under ett år. 

16.  Arbetsförmedlingens ansvar och uppgifter 
Lagen om etableringsinsatser gäller personer som har fyllt 20 men ännu inte 65 år och har 
uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller är anhörig till någon av 
dessa. Personer som fyllt 18 men inte 20 år och saknar föräldrar i Sverige har också rätt till 
dessa insatser. 

När en person fått uppehållstillstånd har hen ett etableringssamtal med en arbetsförmedlare. 
De berättar om vad tiden i etableringen innebär, vilket stöd de kan erbjuda under dessa 24 
månader samt vad som förväntas av deltagaren. De gör också en kartläggning av tidigare 
erfarenheter och kompetenser. På så sätt kan de utifrån deltagarens egna förutsättningar rusta 
personen för att komma närmare arbetsmarknaden. 
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Etableringsplan 
Arbetsförmedlingen upprättar en etableringsplan tillsammans med den nyanlände och i 
samverkan med berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer. Planen ska 
normalt omfatta studier och praktik på heltid. Om personen på grund av ohälsa eller 
funktionsnedsättning inte kan delta på heltid kan etableringsplanen innehålla aktiviteter på 75, 
50 eller 25 procent av heltid. 

Utöver frågor som rör vägen till arbete innehåller etableringssamtalen frågor om till exempel 
skola, barnomsorg, boende samt familje- och hälsosituation. 

Boende 
I Migrationsverkets uppdrag ingår att de personer som har rätt till en etableringsplan ordnas 
en bostad. Det gäller för alla som tillhör hushållet. Man utgår då från det som kommit fram i 
etableringssamtalen och var förutsättningarna för arbete inom pendlingsavstånd är bäst. Om 
personen tackar nej till erbjudandet och bor på ett anläggningsboende hos Migrationsverket, 
får hen lösa sitt boende på egen hand och lämna anläggningsboendet. Om personen bor 
inneboende hos vänner eller bekanta får hen ordna bostad på egen hand.  

Ekonomi 
Den som omfattas av etableringsinsatserna har rätt till ersättning. Etableringsersättningen 
betalas ut från och med att etableringsplanen upprättas och gäller under den tid personen 
deltar i aktiviteterna i planen. Etableringsersättningen är 308 kronor per dag, fem dagar i 
veckan. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om etableringsersättning och 
Försäkringskassan som betalar ut den. 

18. Försäkringskassans ansvar och uppgifter 
 
Arbetsförmedlingen beslutar om etableringsplan och Försäkringskassan verkställer 
utbetalningen av ersättningen och dess olika tillägg.  
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19. Bilagor 

a) Begreppsförklaring 

- Asylsökande 
En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte fått 
sin ansökan om asyl slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol.  

- Anläggningsboende (ABO) 
Boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande under väntetiden, normalt en lägenhet i 
ett hyreshus. 

- LMA-kort och dagersättning 
En tillfällig handling med foto som visar att innehavaren är asylsökande i Sverige och 
omfattas av lagen om mottagande av asylsökande. En asylsökande har under utredningstiden i 
regel en dagersättning om cirka 20-70 kr/dag från Migrationsverket. 

- Eget boende (EBO) 
Under väntetiden kan en asylsökande välja att ordna boendet på egen hand, till exempel hos 
släkt eller vänner. 

- Ensamkommande barn 
Asylsökande barn eller ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan föräldrar eller 
annan vårdnadshavare. Kommunens socialtjänst har skyldighet att utreda samt ta emot 
personen i ett så kallat hem för vård eller boende (HVB).  

- God man 
En person som ska ta tillvara ett barns intressen om föräldrarna själva inte kan göra det. Det är 
kommunen som utser god man. 

- Anknytning 
Den relation som en person till exempel har till ett land eller en person. Exempelvis en 
förälder som får uppehållstillstånd utifrån att hen har sitt barn boende i Sverige. Föräldern 
finns då på plats och kan överta föräldraskapet enligt föräldrabalken. Föräldern behöver dock 
inte nödvändigtvis få flyktingstatus. 

- Skyddsbehövande 
Enligt svensk lag kan även andra personer än de som är flyktingar enligt FN:s 
flyktingkonvention behöva skydd och de kan därför få uppehållstillstånd i Sverige. 
Skyddsbehövande delas in i två grupper - alternativt skyddsbehövande och övriga 
skyddsbehövande. 
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- Kvotflykting  (flyktingskäl) 
Utländsk medborgare som före resan till Sverige fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot 
som regeringen fastställt på läns- och kommunnivå. Resan hit organiseras och betalas av 
Migrationsverket. Skillnaden här jämfört med övriga flyktingar är att beslutet kommer genom  
FN/UN. Kommunen ansvarar även för praktiskt igångsättande som ordnande av bostad, inköp 
av möbler, anmälan till skola/barnomsorg och försörjning till dess att personen kan försörja 
sig själv. 

- Permanent uppehållstillstånd (PUT) 
En utländsk medborgare som har beviljats ett permanent uppehållstillstånd har tillstånd att bo 
och arbeta i Sverige under obegränsad tid. Tillståndet gäller så länge utlänningen är bosatt i 
Sverige. 

b) Rutiner inom olika skolformer 
Under revidering. 

 

c) Finansiering  
Kommuner kan få ersättning för bland annat:  

• personer som har överförts till Sverige inom ramen för flyktingkvoten  
• personer som har varit asylsökande och inskrivna i Migrationsverkets 

mottagningssystem och beviljats uppehållstillstånd som flyktingar, skyddsbehövande 
eller på grund av synnerliga ömmande omständigheter 

• anhöriga som fått uppehållstillstånd med anknytning till ovanstående personer  
 

Vissa ersättningar betalas ut av Migrationsverket direkt till berörda kommuner utan ansökan.  
Andra ersättningar kan kommunen ansöka om hos Migrationsverket. Detta framgår av 
informationen om de olika ersättningarna. 
 
 
Schablonersättning 

Kommunen kan få schablonersättning enligt 10-14 §§ förordningen (2010:1122) om statlig 
ersättning för insatser för vissa nyanlända. 

Schablonersättningen fördelas under två års tid och utbetalningarna sker från  
Migrationsverket direkt till berörd kommun utan att kommunen behöver lämna in en ansökan.  
Utöver schablonersättningen kan kommunen återsöka vissa kostnader. 
 
Ersättningar till individer enligt förordningen 
Nyanlända flyktingar och anhöriga som omfattas av etableringslagen (2010:197) och inte har  
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någon egen försörjning ska få ekonomiskt stöd kallat etableringsersättning från staten som 
utbetalas av försäkringskassan.  
 
Situationer där kommuner kan behöva stå för ekonomiskt bistånd 
Ibland kan situationer uppstå där hushåll i vilka nyanlända som omfattas av etableringslagen 
ingår har behov av ekonomiskt bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen (2001:453).  
Nedan finns exempel på sådana situationer och vilka möjligheter kommuner har till  
ersättning från staten enligt förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa  
utlänningar:  
 
 Initialt ekonomiskt bistånd efter uppehållstillstånd till första utbetalning av  
etableringsersättning och eventuella tilläggsförmåner ("glappet").  
Kommunen ersätts genom särskilda schabloner.  
 
Den nyanlände har etableringsersättning och tilläggsförmåner men väntar på  
bidrag från socialförsäkringen men är ändå inte självförsörjande.  
Kommunen får ingen särskild ersättning för dessa kostnader. De ska täckas av  
ordinarie schablonersättning (10§). 
 
Den nyanlände får reducerad etableringsersättning och eventuella  
tilläggsförmåner (75 %) för medverkan till upprättandet av etableringsplan.  
Kommunen får ingen särskild ersättning för dessa kostnader. De ska täckas av  
ordinarie schablonersättning (10§). 
 
Den nyanlände har prestationsförmåga under 25 procent av heltid på grund  
av sjukdom eller annan fysisk/psykisk funktionsnedsättning och därmed inte  
rätt till etableringsplan och etableringsersättning.  
Kommunen kan återsöka kostnader för ekonomiskt bistånd (19 § första stycket  
punkt 1). 
  
Den nyanlände kan inte delta i etableringsinsatser på heltid då han/hon har  
prestationsförmåga på 25, 50 eller 75 procent på grund av sjukdom eller  
annan fysisk/psykisk funktionsnedsättning och därmed reducerad  
etableringsersättning i motsvarande omfattning.  
Kommunen kan återsöka kostnader för ekonomiskt bistånd (19 § första stycket  
punkt 2). Kommunen har denna så länge individen har en etableringsplan. 
  
Den nyanlände kan inte delta i etableringsinsatser på grund av vård av barn  
eller annan sjukdom än ovanstående (otillräcklig föräldrapenning/ingen  
sjukpenning).  
Kommunen får ingen särskild ersättning för dessa kostnader. De ska täckas av  
ordinarie schablonersättning (10 §).  
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Ungdom 18-21 år som saknar föräldrar i landet, går i gymnasieskola och inte  
är föremål för sådan vård i hemmet än deras eget som ges med stöd av SoL  
eller LVU.  
Kommunerna kan återsöka kostnader för ekonomiskt bistånd (20 §). 
 
Ersättning efter att etableringsplanen är slut 
Om individen inte är självförsörjande när etableringsplan och etableringsersättning upphör,  
och inte kan få sin försörjning tryggad på annat sätt, hänvisas personen till kommunens 
ekonomiska bistånd. Kommunen kan återsöka kostnader för personer som inte kan försörja 
sig på grund av sjukdom eller ett funktionshinder som de hade när de först togs emot i en 
kommun eller som annars har ett direkt samband med deras situation som skyddsbehövande 
(19 § första stycket punkt 3). Kommunen kan återsöka dessa kostnader så länge individen inte 
är svensk medborgare. 
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§  
Svar på motion – Utred möjligheten till två-
lärarsystem (KS 2017/473) 
Eva-Carin Sandbom (L) föreslår i en motion att kostnaderna för ett 
tvålärarsystem i Kungsörs samtliga skolor utreds.  
 
Med tvålärarsystem menas oftast att två lärare arbetar tillsammans 
i klassrummet. De planerar, undervisar och har ett gemensamt an-
svar för att lägga upp undervisningen för att eleverna ska utvecklas 
på bästa sätt.  
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsens beredning. Som ett 
led i beredningen har barn- och utbildningsnämnden lämnat ett 
yttrande av vilket framgår bl.a. följande: 

- Om man dubblerar undervisande lärare i grundskolan blir kost-
naden ca 40 miljoner kronor per år.  

- Ett tvålärarsystem kan innebära att kringresurser skulle kunna 
minskas, den totala kostnaden för speciallärare, specialpedago-
ger, elevhälsopersonal och elevassistenter för 2017 var drygt 
13 miljoner kronor. 

- Det är enligt skollagen rektors ansvar att ”fördela resurser 
inom enheten efter barn och elevers olika förutsättningar och 
behov” 

- Frågan om tvålärarsystem och hur organisationen kan anpassas 
till de behov som finns är av centralt intresse. Nämnden re-
kommenderar att det tas med i den fortsatta dialogen mellan 
skolledning och barn- och utbildningsnämndens företrädare. 

 
Ärendet återremitterades av kommunstyrelse i februari för komp-
lettering av mer fakta. 
 
Barn- och utbildningschefen har tagit fram ett kompletterande 
underlag med bl.a. fem bilagor där jämförelser görs för att beräkna 
kostnader och effektivitet. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Eva-Carin Sandbom 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-11, § 190 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-01-24, § 5 
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• Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-26, § 38 (Återremiss) 
• Barn- och utbildningschefens kompletterande underlag 2018-

04-15 
 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till barn- och utbildningsnämndens yttrande och det komplette-
rande underlaget från barn- och utbildningschefen. 
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Kompletterande svar på remiss – Utred möjlighet 
till tvålärarsystem. 
  
Bakgrund 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 december 2017 ställdes en 
motion där Eva-Carin Sandbom föreslår att kommunen ska utreda kostnaderna 
för ett tvålärarsystem. Vid kommunstyrelsens sammanträden 2018-02-26 
efterfrågades mer fakta och ärendet återremitterades. 
 

 
Övervägande 
Det finns ingen fastställd definition av vad som menas med ”Tvålärarsystem”. 
I många fall menas ”undervisning där lärare planerar, genomför och bedömer 
undervisningen tillsammans”. För att kostnaderna ska kunna beräknas behöver 
också organisationsmodellen definieras. Men även om det fanns både en officiell 
definition av vad som avses med tvålärarsystem och hur det ska organiseras blir 
en naturlig följdfråga vilka kostnader som ska beräknas och beaktas? 
I olika sammanhang görs olika jämförelser för att beräkna både kostnader och 
effektivitet.  
 

• Kostnaderna för lärare i förhållande till antalet elever. Bilaga 1. 
• Kostnaden för Kungsörs kommun i förhållande till antalet elever. Bilaga 2 
• Kostnaden per betygspoäng. Bilaga 3 
• Kostnaden i förhållande till andelen elever som uppnått målen. Bilaga 4 
• Alternativkostnaden för elever som inte lyckas i skolan. Bilaga 5  

 
Beroende på vilket perspektiv som man utgår från kommer bilden att variera 
något. Det kan också vara bra att ha fler perspektiv som diskussionsunderlag för 
att bredda bilden och se vilka möjligheter som finns. 
 
Som tidigare har konstaterats har både skolans förändrade uppdrag och 
samhällets förändring i stort inneburit att det ställs nya krav på skolor och 
kommuner. Följden blir naturligtvis att det ställs nya krav på skolornas personal. 
Det är därför naturligt att fundera över om arbetssättet i skolan kan förändras för 
att bättre möta de krav som skolan ställs inför. I det sammanhanget är 
”tvålärarsystem” en sådan åtgärd som diskuteras.  
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Om vi förenklar frågan om vad ett tvålärarsystem kostar till att enbart se till 
kostnaden för lärare i förhållande till antalet elever så finns det två ytterlägen 
beroende på hur det organiseras. 
 

1. En fördubbling av kostnaden. 
2. Ingen ökning av kostnaden. 

 
Om tvålärarsystemet införs med förutsättningen av att alla nuvarande 
kringresurser i form av speciallärare, specialpedagoger, elevhälsopersonal och 
elevassistenter finns kvar samtidigt som klass- och gruppstorlekar samt övriga 
förutsättningar är oförändrade hamnar vi i det första läget, vilket motsvarar en 
kostnad för Kungsörs kommun på cirka 40 miljoner kronor per år. 
 
Om tvålärarsystemet däremot införs underförutsättning att klass- och 
gruppstorlekar förändras samtidigt som en större del av lärarnas arbetstid 
förläggs tillsammans med eleverna och en minskning också sker av övriga 
kringresurser kan det vara möjligt att hamna i det andra ytterläget. D.v.s. att det 
inte innebär någon ökad kostnad. 
 
En mer realistisk bedömning är att kostnaden för införa ett tvålärarsystem hamnar 
någonstans emellan de två ytterlägena.   
Att införa två lärare per klass vid samtliga tillfällen skulle för Kungsörs 
kommuns del innebära en ökad kostnad med cirka 5 Mkr om nedanstående 
utgångspunkter ligger till grund för beräkningarna. 

• Antalet lärare ökas så att det alltid är två lärare per klass. 
• Antalet elever per klass ökas med 20%. (Enligt bilaga 2 är skillnaden 

mellan undervisningskostnaden mellan Kungsör och den kommun som 
har lägst kostnad ca 14%. Det finns en direkt koppling mellan 
undervisningskostnaden och personaltätheten. En ökning med 20% borde 
därför kunna genomföras utan allt för stor påverkan) 

• Två lärare per klass bör innebära att lärarens för- och efterarbete minskar. 
I detta räkneexempel är antagandet att tiden med elever ökar med 15%. 

• Insatser för övriga kringkostnader minskas med 25%.  
• Kostnaderna för tillfälliga vikarier upphör. 

 
För att en förändring av det slag som här beskrivs också ska bli en förbättring 
krävs det att den är väl förankrad hos den personalgrupp som berörs. Det är också 
som tidigare har påpekats rektor för varje skola som enligt skollagen har ansvaret 
att ”fördela resurser inom enheten efter barn och elevers olika förutsättningar och 
behov”, skollagen 2 Kap. 9§. Det är kommunens ansvar att ”fördela resurser till 
utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar 
och behov”, skollagen 2 Kap. 8a§. Av den anledningen kvarstår 
rekommendationen att använda de dialogmöten som sker mellan respektive 
rektor och barn- och utbildningsnämndens presidium för att diskutera och hitta 
möjligheter för skolutveckling i form av till exempel tvålärarsystem. 
 
 



   
  Sida 3 (5) 
   

 
 

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 

 
 

Bilagor. 
I tabellen nedan finns en sammanställning över utbildningskostnader för 
Västmanlands kommuner 2016. (Det är för närvarande den senaste officiella 
statistiken.) Siffrorna i bilagorna 1,2 och 3 är alla hämtade från tabellen nedan. 
Det är dock sorterade efter olika rubriker. 

 
 
 
Bilaga 1. 
 
Kostnaden för undervisande personal per elev i grundskolan. 
 

 
 
 

  

Vald period: 2016

Totalt Under- Totalt Lokaler Under- Skol- Lärverktyg, Elev- Övrigt
visning och visning mål- utrustning, hälsa

Typ av huvudman Inriktning inventarier tider skolbibliotek

Västmanlands län Kommunal 2 231 667 1 219 989 98 800 14 900 54 000 6 300 5 300 2 730 15 600
Arboga Kommunal 148 655 70 622 111 800 15 900 53 100 8 400 3 000 4 840 26 500
Fagersta Kommunal 133 879 76 659 107 300 7 500 61 500 5 900 4 800 2 660 25 000
Hallstahammar Kommunal 152 309 84 350 100 200 15 200 55 500 7 500 4 900 3 410 13 700
Kungsör Kommunal 84 656 48 720 99 100 14 800 57 000 8 000 8 000 2 180 9 100
Köping Kommunal 260 812 129 162 99 000 12 100 49 000 6 600 3 900 2 760 24 600
Norberg Kommunal 63 001 44 204 107 700 20 000 75 600 5 400 2 300 2 850 1 500
Sala Kommunal 229 714 118 887 109 900 21 500 56 900 9 000 4 700 4 330 13 500
Skinnskatteberg Kommunal 41 312 18 134 114 600 19 700 50 300 10 100 4 400 3 030 27 100
Surahammar Kommunal 98 859 52 989 104 700 14 900 56 100 7 700 6 500 4 040 15 400
Västerås Kommunal 1 018 470 576 262 92 300 14 500 52 200 5 100 5 900 1 990 12 600

Från och med 2010 har SCB tagit över ansvaret för kostnader på kommunal nivå. Eventuella frågor om kostnaderna på kommunnivå besvaras av SCB.

Totala kostnader (tusentals kronor) Kostnader per elev (kronor)

Grundskolan - Kostnader
Vald organisation: Västmanlands län
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Bilaga 2. 
 
Kostnaden per elev i grundskolan för respektive kommun. 
 

 
 

 
 
Bilaga 3. 
 
Kostnaden per betygspoäng i grundskolan.  
 

 
Ur KKIK-mätningen 2017 
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Bilaga 4. 
 
Kostnader i förhållande till andel elever (%) som uppnått målen jämfört 
med andra pendlingskommuner 

 
Ur KKIK-mätningen 2017 
 
Bilaga 5. 
 
Alternativkostnaden för elever som inte lyckas i skolan. 
 
Fördelar vi resurserna på rätt sätt och sätter vi in insatserna vid rätt tidpunkt? 
Diskussionen om ”Sociala investeringar” har pågått under flera år. Tanken är att det lönar sig 
att sätta in insatser tidigt i bland annat förskola och skola jämfört med de kostnader som 
samhället annars får för sociala och rättsvårdande myndigheter. En drivande person i 
diskussionerna är nationalekonomen Ingvar Nilsson.  
Bilden nedan är från en sammanställning gjord av Sveriges kommuner och landsting, SKL 

  
Bilden ovan är från en sammanställning gjord av SKL 2014: Sociala investeringar 
I SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING/REGIONER 
– RESULTAT FRÅN ENKÄTSTUDIE  
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§  
Svar på motion – Förskoleutredning  
(KS 2018/38) 

Kungsörsalliansen föreslår, genom Madelene Fager (C), Stellan 
Lund (M) och Jenny Andersson (KD), i en motion att en förskole-
utredning tillsätts som ska se över och lämna förslag på  
- hur förskolan ska utvecklas i Kungsör för att möta upp barn-

antal samt  
- kompetens- och lokalbehov.  
 
Motionärerna avser att utredningen ska fungera som underlag för 
kommande överväganden. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Som 
ett led i beredningen har barn- och utbildningsnämnden lämnat ett 
yttrande. Av det framgår bl.a. att  
- statistik över antal boende följs kontinuerligt och prognoser för 

framtida befolkningsutveckling revideras regelbundet 
- de frågeställningar som lyfts i motionen är centrala och nämn-

den instämmer i att de bör ligga till grund för framtida plane-
ring och beslut 

 
Kommunstyrelsens förvaltning skriver i sin tjänsteskrivelse att en 
framtidsdag med fokus på förskolan kommer att hållas den 18 
april. Vid dagen deltar politiker från nämndernas och kommun-
styrelsens presidier, förvaltningen, utvecklingsenheten och kom-
mundirektören. Dagen är ett startskott för förskolans kort- och 
långsiktiga planering i Kungsör med sikte på 2025 och hur vi 
demografiskt växer. Utifrån dagen kommer konkreta uppdrag att 
ges till förvaltningen för förskolans planering på kort och lång sikt. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Madelene Fager, Stellan Lund och Jenny 

Andersson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-12, § 20 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-03-21, § 19 

med tjänsteskrivelse  
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-04-16 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 
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Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till det omfattande arbete för förskoleverksamheten som pågår. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-21  6  
 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen (inkl. tjänsteskrivelse), akten  

Utdragsbestyrkande 

 

§ 19 
Remiss av motion – Förskoleutredning  
(BUN 2018/27) 
Kommunstyrelsen har remitterat motionen Förskoleutredning till 
barn- och utbildningsnämnden/-förvaltningen.  
 
Motionen ställdes av Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och 
Jenny Andersson (KD) med förslag att kommunen ska se över och 
lämna förslag på  
- Hur förskola ska utvecklas i Kungsör för att möta upp 

barnantal samt 
- kompetens- och lokalbehov. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till 
svar på remissen. Av det framgår bl.a. att de frågeställningar som 
lyfts i motionen är centrala och att förvaltningen instämmer i att de 
bör ligga till grund för framtida planering och beslut. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-

13 
 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till 
yttrande och översänder det till kommunstyrelsen.  
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Svar på remiss av motion - Förskoleutredning. 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 februari 2018 ställdes en motion 
av Madelene Fager, Stellan Lund och Jenny Andersson med förslag att 
kommunen ska se över och lämna förslag på  

- Hur förskola ska utvecklas i Kungsör för att möta upp barnantal samt 
- Kompetens- och lokalbehov. 

 
Övervägande 
Det har under flera år varit en tydlig trend med fler barn i förskolan. Det har 
också vid flera tillfällen på senare tid öppnats nya förskoleavdelningar. Det finns 
även nu i början av 2018 behov att öka förskolans kapacitet genom att öppna 
ytterligare minst en avdelning. Om de byggnationer som planeras inom Kungsörs 
kommun genomförs kommer det med stor sannolikhet innebära att barnantalet i 
våra förskolor och skolor kommer att öka ännu mer.  
Statistiken över antal boende i Kungsörs kommun följs kontinuerligt och 
prognoser för framtida befolkningsutvecklingen revideras regelbundet.  
De frågeställningar som lyfts i motionen är centrala och vi instämmer i att de bör 
ligga till grund för framtida planering och beslut. 
 
 
Förslag till beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta yttrandet och översända det till 
kommunstyrelsen. 
 
 
 
Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 
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Svar på motion gällande förskoleutredning 
Den 18 april kommer en framtidsdag med fokus på förskolan att hållas i Kungsör där 
politiker från nämndernas och KS presidier, förvaltningen, utvecklingsenheten och 
kommundirektören deltar. 
Den dagen är ett startskott för förskolans kort och långsiktiga planering i Kungsör med 
sikte på 2025 och hur vi demografiskt växer. Utifrån denna framtidsdag kommer 
konkreta uppdrag att ges till förvaltningen för förskolans planering på kort och lång sikt. 
 
Barn och utbildningsnämnden har lämnat ett svar på denna motion men där man i det 
svaret inte tagit hänsyn fullt ut till det arbete som pågår just nu och som motsvarar det 
motionsställarna efterfrågar. Så att bevilja motionen skulle innebär att man utöver det 
planeringsarbete som nu görs på kort och lång sikt även skulle producera en utredning. 
 
I och med det omfattande arbete som pågår anser vi därför motionen ska anses besvarad. 
 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att motionen ska anses vara besvarad men 
hänvisning till det omfattande planeringsarbete för förskoleverksamheten som nu 
pågår. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström    
Kommunchef     
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§  
Brandskyddspolicy för Kungsörs kommun 
(KS 2017/14) 
Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska alla ägare 
och nyttjanderättshavare av byggnader och anläggningar, vidta de 
åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra och 
begränsa skador. 

 
För att säkerställa att det systematiska brandskyddsarbetet bedrivs 
på ett likvärdigt och kvalitetssäkrat sätt inom kommunens samtliga 
förvaltningar och bolag, har ett förslag till policy för det systema-
tiska brandskyddsarbetet tagits fram. 
 
Policyn har varit utskickad på remiss. Ingen har haft något att 
invända. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att policyn antas. 
  

Beslutsunderlag  Följande utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-01-16 

jämte förslag till brandskyddspolicy 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-01-30, § 10 (Samråd) 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-04-11 

med förslag till brandskyddspolicy 
 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige antar föreslagen brandskyddspolicy för 

Kungsörs kommun. 
 
 Antagen plan redovisas som KS-handling nr x/2018. 
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Brandskyddspolicy för Kungsörs kommun 
Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska alla ägare och nyttjan-
derättshavare av byggnader och anläggningar, vidta de åtgärder som behövs för 
att förebygga brand och för att hindra och begränsa skador. 
 
För att leva upp till de krav som ställs i lagen måste därför ett systematiskt brand-
skyddsarbete bedrivas i Kungsör kommuns verksamheter. För att säkerställa att 
det systematiska brandskyddsarbetet bedrivs på ett likvärdigt och kvalitetssäkrat 
sätt inom kommunens samtliga förvaltningar och bolag, har därför ett förslag till 
policy för det systematiska brandskyddsarbetet tagits fram (bilaga 1). 
 
Den förslagna policyn har, på uppdrag av kommunstyrelsen, varit utskickad för 
samråd. Ingen har haft något att invända.  
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige antar föreslagen Brandskyddspolicy för Kungsörs kommun. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström 
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Brandskyddspolicy för Kungsörs kommun 
Antagna av kommunfullmäktige 2018-xx-xx, § xx 
 
 
 

 
Inledning 
Ingen person som vistas i kommunens lokaler ska omkomma eller skadas till följd av 
brand eller annan olycka. Detta ska uppnås genom att bedriva ett aktivt systematiskt 
brandskyddsarbete. Det systematiska brandskyddsarbetet är ett kvalitetssystem där 
man på ett organiserat och strukturerat sätt planerar, dokumenterar, kontrollerar och 
följer upp brandskyddsarbetet. Brandskyddspolicyn ska tillämpas inom alla verksam-
heter. Vissa verksamheter kan medföra åtgärder utöver vad som anges i policyn.  
 
Vår organisation bedriver verksamheter som berör många människor. Brand i en av 
kommunens anläggningar kan medföra allvarliga konsekvenser för de anställda eller 
de som vistas där. Brandskyddspolicyn ska utgöra grunden till att följa upp målsätt-
ningarna med brandskyddsarbetet. Policyn ska vara dokumenterad, implementerad 
och kommunicerad till alla anställda. Det är viktigt att policyn är relevant i förhål-
lande till verksamheten och bör vara ett åtagande om ständiga förbättringar och före-
byggande brandskyddsarbete. 
 
Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har den som äger en fastighet och 
som bedriver verksamhet där det yttersta ansvaret för brandskyddet. Det innebär en 
skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för livräddning vid brand och att i 
övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller 
begränsa skador till följd av brand. 

 
Övergripande mål  
• Ingen människa ska komma till skada eller omkomma till följd av brand.  

• Ingen allvarlig driftstörning på grund av brand i anläggning som nyttjas eller ägs 
av kommunen ska uppstå.  

• Brandskyddsarbetet ska skydda liv och förvalta fast egendom. Detta skall uppnås 
genom ett målmedvetet systematiskt brandskyddsarbete där organisation, utbild-
ning, interna rutiner, brandskyddskontroll och uppföljning dokumenteras.  

 
 

Organisation 
Alla anställda ska ha förståelse och känna ansvar för brandskyddet i verksamheten. 
För att kunna upprätthålla en hög brandskyddsnivå är det väsentligt att brandskydds-
arbetet bedrivs aktivt och lokalt på varje arbetsställe. Verksamheten ska organiseras 

Förslag till 
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så att det tydligt framgår vem som har ansvar för brandsäkerheten på varje nivå. Alla 
anställda inom verksamheten ska känna till hur och av vem brandskyddsfrågorna 
hanteras. 
 
Förvaltningschef 
Förvaltningschefen har det yttersta ansvaret för att brandsäkerheten inom förvalt-
ningen upprätthålls enligt denna policy. Förvaltningschefen har också ansvaret för 
planläggning som syftar till att säkerställa verksamheten även om brand inträffar. 
Brandskyddsarbetet kan delegeras till enhetschef eller brandskyddsansvarig. 
 
Brandskyddsansvarig 
Brandskyddsansvarig ansvarar för att brandskyddsarbetet bedrivs systematiskt och 
kontinuerligt enligt upprättad brandskyddsdokumentation. 
 
Brandskyddskontrollant 
Brandskyddskontrollanter utses av ansvarig chef inom verksamheten och utbildas genom 
gemensam, central utbildning. Samordning sker genom säkerhetssamordnaren. 

• Genomför brandskyddskontroller enligt kontrollplan.  

• Åtgärdar brister på brandskyddet inom ramen för kompetens.  

• Rapporterar fel och brister till brandskyddsansvarig  
 
 

Dokumentation 
Inom varje anläggning ska brandskyddet finnas dokumenterat. Dokumentationen ska 
beskriva hur brandskyddet är ordnat inom den aktuella verksamheten. 
Förvaltningschef/VD är ansvarig för att dokumentationen finns på respektive 
förvaltning eller bolag. 
Av dokumentationen ska bl. a. framgå: 

• den lokala brandskyddsorganisationen med ansvarsfördelning; 

• beskrivning av tekniska brandskyddsåtgärder; 

• drifts- och underhållsrutiner för de tekniska brandskyddsåtgärderna; 

• lokala brandskyddsregler, gällande t ex tillfällig övernattning, rökning, brandfarlig 
vara; 

• uppföljnings- och kontrollrutiner av brandskyddet; 

• rutiner för information om brandskyddet inom verksamheten; 

• plan för utbildning; 

• övningsrutiner; 
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• rutiner för att revidera dokumentationen; 

• övrigt av vikt för att beskriva brandskyddet 
 
 

Utrymningsplan 
Inom varje anläggning där människor vistas mer än tillfälligt ska finnas en eller flera 
utrymningsplaner. Planerna ska vara uppsatta på lämpliga platser. 
 
 
Utbildning 
I första hand ska bränder förhindras från att uppstå. Detta kräver kunskap om de 
brandrisker som finns på respektive arbetsplats. 
 
Personskador i samband med brand ska förhindras. Det kräver att man själv känner 
till utrymningsvägarna, förstår att utrymma innan kritiska förhållanden uppstår samt 
kan bistå de som behöver hjälp med utrymningen.  
 
För att kunna släcka bränder som ändå uppstår krävs kunskap och vana i att hantera 
brandredskap. 
 
Mål: 

• Alla anställda ska få information och utbildning i brandkunskap och livräddning 
vart tredje år 

• Alla anställda ska kunna förebygga bränder genom kunskap om brandrisker på 
arbetsstället 

• Alla anställda ska känna till utrymningsplanen på arbetsstället och vad den inne-
bär för den dagliga verksamheten 

• Alla anställda ska kunna hantera brandredskapen på arbetsstället 

• Kunskapen ska upprätthållas genom återkommande utbildning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
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§  
Högkostnadsskydd för äldre- och handikapp-
omsorg (KS 2018/125) 
Socialnämnden föreslår att högkostnadsskyddet för äldre- och 
handikappomsorgen ändras efter socialstyrelsens rekommenda-
tioner.  
 
I socialtjänstlagen finns en bestämmelse om högkostnadsskydd i 
form av en högsta avgift, ofta kallad maxtaxa, för hemtjänst, 
dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. 
 
Avgifterna får, tillsammans med avgifter som avses i 17 kap 8 § 
första stycket 1-3 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), högst 
uppgå till en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp. 
 
Högkostnadsskydden gäller alla oavsett inkomst.  
 
Högkostnadsskyddet ändras, vanligen en gång årligen, i takt med 
att prisbasbeloppet ändras. Socialstyrelsen fastställer högkostnads-
skyddet. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialnämndens protokoll 2018-03-20, § 36 med tjänsteskri-
velse 2018-03-05  

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige godkänner att högkostnadsskyddet för  
äldre- och handikappomsorgen ändras efter socialstyrelsens 
rekommendationer. 

 
 







Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2018-04-23     
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Redovisning av obesvarade motioner per 
den 11 april 2018 (KS 2018/159) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av 
obesvarade motioner per den 11 april 2018. Av den framgår att 
åtta motioner är obesvarade; 

- tre av dem ställdes vid senaste sammanträdet med kommun-
fullmäktige och tre vid februarisammanträdet 

- En motion har passerat kommunallagens årsgräns  

- Kommunens lokala regel om att motioner ska beredas så att de 
kan besvaras inom sex månader förväntas kunna följas för de 
aktuella motionerna med undantag för den äldsta (ställd i 
februari 2017). Orsak: Tidigare förslag till svar har återremit-
teras.  

 
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och 
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-04-11 

med bilaga 
 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner 

till handlingarna. 
 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2018-04-11 KS 2018/159 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
Kansliavdelningen Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Kanslichef Eva Kristina Andersson  
  
 
 
 

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 

Redovisning av obesvarade motioner per den 11 
april 2018 
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar två gånger per år en förteckning över de 
motioner som är obesvarade. Den nu aktuella sammanställningen är upprättad 
den 11 april 2018 (bilaga 1). 
 
Det är sammanlagt åtta motioner som är obesvarade. Av dessa ställdes tre den 9 
april och tre vid sammanträdet den 12 februari. 
 
Den äldsta motionen som inte blivit besvarad (Öppna tillagningskök i Björskogs-
skolan) ställdes i februari 2017. Den har passerat den årsgräns som finns angiven 
i kommunallagen i 5 kap 35 §: 
 
”En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgar-
förslaget väcktes. 
  
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har 
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare 
handläggning.” 
 
Kommunen har en lokal regel om att motioner ska beredas så att de kan besva-
ras inom sex månader. Den äldsta motionen är återremitterad och har passerat 
även den gränsen. Barn- och utbildningsnämnden arbetar med frågan och ett 
svar beräknas kunna behandlas av kommunfullmäktige under hösten.  

 
Läget för de aktuella motionerna framgår av bilagan.  

 
 
 
 
Eva Kristina Andersson 
 



Bilaga 1 
 
Förteckning över obesvarade motioner 

Dnr Motion Ställd av  Ställd i KF Status Beräknas 
besvaras 

KS 2017/41 Öppna tillagningskök i 
Björskogsskolan 

Hans Carlsson (M) 2017-02-13, 
§ 30 

Återremitterad för utredning av 
förutsättningarna för ett 
tillagningskök vid Björskogs 
skola inklusive effekter för 
effektivisering och minskade 
transporter. 

Hösten 2018 

KS 2017/473 Utred möjligheterna till 
tvålärarsystem  

Eva-Carin Sandbom (L) 2017-12-11, 
§ 190 

Remitterad till barn- och 
utbildningsnämnden 

Maj 2018 

KS 2018/37 Farthinder på Hornsgatan i 
Kungsör 

Roland Jansson (SD) 2018-02-12, 
§ 18 

Remitterad till Kungsörs 
KommunTeknik AB 

Juni 2018 

KS 2018/36 Utökad kameraövervakning Roland Jansson (SD) 2018-02-12, 
§ 19 

Remitterad till Kungsörs 
KommunTeknik AB 

Juni 2018 

KS 2018/38 Förskoleutredning Madelene Fager (C) 
Stellan Lund (M) 
Jenny Andersson (KD) 

2018-02-12, 
§ 20 

Remitterad till barn- och 
utbildningsnämnden 

Maj 2018 

KS 2018/116 Lokal livsmedelspolicy för 
sund, säker och 
närproducerad mat 

Madelene Fager (C) 
Petter Westlund (C) 
AnneMarie Andersson (C) 
Gunnar Karlsson (C) 
Eleonor Westlund (C) 

2018-04-09, 
§ 43 

 Hösten 2018 

KS 2018/129 Utred om Tallåsgården kan 
göras om till trygghetsboende 

Jenny Andersson (KD) 
Arne Olsson (KD) 

2018-04-09, 
§ 44 

 Hösten 2018 

KS 2018/154 Förbud mot böneutrop på 
offentlig plats i Kungsörs 
kommun 

Roland Jansson (SD) 2018-04-09, 
§ 45 

 Hösten 2018 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2018-04-23   
  

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Redovisning av obesvarade medborgarför-
slag per den 11 april 2018 (KS 2018/160) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av 
obesvarade medborgarförslag per den 11 april 2018. Av den fram-
går det i nuläget finns tre obesvarade medborgarförslag, samtliga 
ställda vid kommunfullmäktige den 9 april 2018. 
 
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och 
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänstskrivelse 2018-04-11 

med bilaga 
 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade medbor-

garförslag till handlingarna. 
 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2018-04-11 KS 2018/160 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
Kansliavdelningen Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Kanslichef Eva Kristina Andersson  
  
 
 
 

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 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag per 
den 11 april 2018 
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar två gånger per år en förteckning över de 
medborgarförslag som är obesvarade. Den nu aktuella sammanställningen är 
upprättad den 11 april 2018 (bilaga 1). 
 
Tre medborgarförslag är obesvarade efter kommunfullmäktiges sammanträde den 
9 april 2018, samtliga ställdes vid det sammanträdet. Ett av medborgarförslagen 
omvandlades från en synpunkt till ett medborgarförslag. 
 
 
 
 
Eva Kristina Andersson 
 



Bilaga 1 
 
Förteckning över obesvarade medborgarförslag 

Dnr Medborgarförslag Ställd av  Ställd i KF Status Beräknas 
besvaras 

KS 2018/103 Modernisera och förändra den 
nya digitala kungsörsskylten 

Rami Hoseyni 2018-04-09, § 25 Förslag till svar tas 
fram av kommunsty-
relsens förvaltning 

Juni 2018 

KS 2018/133 Försörjningsstöd/-hjälp till fattiga Stella Eklund Karlsson 2018-04-09, § 26 Remitteras till social-
nämnden/-förvalt-
ningen 

Juni 2018 

KS 2018/44 Renovering av Runnabäckens 
promenad och vandringsled 

Melanlie H Kjellin + 
namninsamling 

2018-04-09, § 46 Remitteras till 
Kungsörs Kommun 
Teknik AB 

Juni 2018 
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Akten 
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§  
Samråd – Vattenmyndigheternas förslag till 
Åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 
2018-2021 samt Arbetsprogram och Översikt 
över väsentliga frågor (KS 2017/465) 
Sveriges fem vattenmyndigheter genomför samråd inom två 
separata delar (delsamråd) inom vattenförvaltningen: 
- Förslag till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för nya 

prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten, samt 
reviderade miljökvalitetsnormer för särskilda förorenande 
ämnen (koppar och zink) i ytvatten 

- Arbetsprogram med tidplan för samtliga vattendistrikt, samt 
för Västerhavets och Södra Östersjöns vattendistrikt även 
översikt över väsentliga frågor 

 
Samrådet pågår till den 30 april 2018. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till 
yttrande.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Vattenmyndigheternas samråd (Endast missivet redovisas 

här. För hänvisning till aktuella dokument - se nästa sida) 
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till yttrande 2018-04-

09 
 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till yttrande som 

sitt eget över Vattenmyndigheternas förslag till Åtgärdsprogram 
och miljökvalitetsnormer 2018-2021 samt Arbetsprogram och 
Översikt över väsentliga frågor. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
 

Samrådshandlingarna finns att läsa på 
www.vattenmyndigheterna.se 

enligt följande: 
 

Del 1: 

 
Del 2: 

 
 
 



















 

 
 Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2018-04-09 KS 2017/465:1 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
  
  
Vår handläggare  
Therés Andersson 
Miljöstrateg 

 

  
 

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

Yttrande Vattenmyndigheternas samråd 
 
Delsamråd – Förslag till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 
Kungsörs kommun har inga synpunkter på förslaget. Kommunen ställer sig 
positiv till åtgärderna som alla syftar till att förbättra såväl den kemiska som den 
ekologiska statusen i kommunens vattenförekomster. Åtgärdsprogrammet rör 
mestadels tillsynsfrågor och dessa hanteras i Kungsör av Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund (VMMF).  
 
 
Delsamråd – Arbetsprogram samt Översikt över väsentliga frågor 
Kungsörs kommun har inga synpunkter på arbetsprogrammet och tidsplanen. 
Kommunen ser fram emot det fortsatta arbetet med att ta fram en 
förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt för perioden 2021-2027. 
 
 
 

 
Claes-Urban Boström  Therés Andersson 
Kommundirektör   Milljöstrateg 
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§  
Ändring av detaljplan för Jägaråsen, DP 92  
– samråd (KS 2018/121) 
Ahlqvist och Almqvist arkitekter AB har på uppdrag av kommu-
nen tagit fram en samrådshandling för ändring av detaljplan för 
Jägaråsen, DP 92.  
 
Syftet med planändringen är att upphäva/ändra vissa planbestäm-
melser av tre äldre detaljplaner, vilket skapar möjlighet till sjönära 
permanent boende på Jägaråsen. Byggrätten utökas till 230 m2 och 
möjlighet till komplementbyggnad om 70 m2. 
 
Ändring av detaljplanen handläggs med standardförfarande. Om 
alla i samrådskretsen tillstyrker detaljplanen så övergår man till ett 
begränsat förfarande. 
   

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens plankommittés protokoll 2018-03-27, § 8 
• Samrådshandling i form av Plan- och genomförandebeskriv-

ning för ändringav detaljplan förJägaråsen, DP 92 
 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen sänder ut den föreslagna plan- och genomfö-

randebeskrivningen för Jägaråsen, DP 92 på samråd enligt 
bestämmelserna för standardförfarande vilket kan övergå till 
begränsat förfarande om alla i samrådskretsen tillstyrker detalj-
planen. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, plankommittén, kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 8 
Samråd - ändring av detaljplan för 
Jägaråsen, DP 92 (KS 2018/121) 
Teknisk chef Stig Tördahl föreslår ändring av detaljplan för 
Jägaråsen DP 92 sänds ut på samråd. 

 
Syftet med planändringen är att upphäva/ändra vissa 
planbestämmelser av tre äldre detaljplaner, vilket skapar möjlighet 
till sjönära permanent boende på Jägaråsen. Byggrätten utökas till 
230 m2 och möjlighet till komplementbyggnad om 70 m2. 
 
Ändring av detaljplanen handläggs med standardförfarande. Om 
alla i samrådskretsen tillstyrker detaljplanen så övergår man till ett 
begränsat förfarande. 
   

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Plan- och genomförandebeskrivning 
• Tekniska chefens skrivelse 2018-03-15 

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

genomförandebeskrivningen för Jägaråsen, DP 92 på samråd 
enligt bestämmelserna för standardförfarande vilket kan övergå 
till begränsat förfarande om alla i samrådskretsen tillstyrker 
detaljplanen.  
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Ändringar till 
 
PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
Ändring av detaljplan DP 92 för  
JÄGARÅSEN 
 

KUNGSÖRS KOMMUN  
VÄSTMANLANDS LÄN   

ÄDP 206 

 

 
 
 
Koncept 2018-03-20 
Upprättad 2018-03-27 
Laga kraft 2018-xx-xx 
 
LAGAKRAFTHANDLING? 
 
Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB 
Stockholm  
 
Kontakt: Sven Söderlind 
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Koncept 2018-03-20 
 
Innehåll                               
      

1. PLANFÖRFARANDET  

2. HANDLINGAR TILL PLANÄNDRINGEN 

3. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

4. BAKGRUND 

5. UPPHÄVANDE AV PLANBESTÄMMELSER TILL DP 92 samt 
ÄNDRINGSPLANER EDP 168 och EDP 179) 

6. ÄNDRINGAR TILL DETALJPLAN DP 92  

7. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

 
 
 
 
 
 

1. PLANFÖRFARANDET  

 
Planförfarandet enligt PBL (2010:900) 
Ändringar till tre detaljplaner för Jägaråsen handläggs med standardförfarande vars 
olika steg redovisas nedan. 
 
SAMRÅD – UNDERRÄTTELSE – GRANSKNING – GRANSKNINGSUTLÅTANDE – ANTAGANDE 
– LAGA KRAFT 
  
 
Vad är en detaljplan 
En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument, som reglerar hur mark- och 
vattenområden får användas samt var bebyggelse och infrastruktur ska ligga och 
hur den ska utformas. I detaljplanen regleras hur mycket som får byggas och 
fördelningen mellan privat och allmän platsmark. I en detaljplan ges ramarna för 
framtida bygglovprövningar. Genom planläggningen med detaljplan prövar 
kommunen att mark- och vattenområden används mest lämpligt. 
 
Framtagandet av en detaljplan sker genom en process som regleras i plan- och 
bygglagen (PBL). Syftet med processen är att få fram bra beslutsunderlag och säkra 
insyn samt förankra förslag hos berörda. 
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Planförfarandet enligt PBL 
Vid framtagandet av detaljplan tillämpas reglerna för standard-, utökat eller 
samordnat planförfarande. Valet av förfarande utgår från förutsättningar i det 
enskilda ärendet. 
 
Standardförande: Standardförfarande tillämpas när förslaget till detaljplan är 
förenligt med översiktsplanen, inte är av betydande intresse för allmänhet eller i 
övrigt av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra betydande 
miljöpåverkan. 
Samråd: Under samrådet ska kommunen redovisa förslaget och relevant 
planeringsunderlag. Kommunen ska samråda med länsstyrelsen, 
lantmäterimyndigheten samt kända sakägare och boende som berörs. Syftet med 
samrådet är att samla information och synpunkter som berör detaljplanen tidigt i 
processen. Efter samrådet kan förslaget justeras utifrån de synpunkter som kommit 
in. 
Samrådsredogörelse: De synpunkter som skriftligt inkommit under samrådstiden 
ska redovisas och sammanställas i en samrådsredogörelse tillsammans med 
kommunens kommentarer och förslag till ändringar av planförslaget. 
Granskning: Innan planförslaget kan antas ska det vara tillgängligt för granskning 
i minst två veckor. Tiden för granskning kan förkortas om alla berörda är överens 
om det. Under granskningen ges myndigheter, sakägare och andra berörda som 
yttrat sig under samråd möjlighet att yttra sig igen. Efter granskningen kan förslaget 
till detaljplan revideras ytterligare.  
Granskningsutlåtande: Kommunen sammanställer de skriftliga synpunkter som 
inkommit under granskningstiden samt kommunens kommentarer till dessa. 
Ytterligare justeringar av planförslaget kan göras. 
Antagande: Kommunfullmäktige antar detaljplan. När detaljplanen antagits 
underrättas länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda kommuner samt de som 
senast under granskningstiden lämnat in synpunkter som inte har blivit 
tillgodosedda. 
Laga kraft: Om inget överklagande inkommit inom tre veckor efter att beslutet 
tillkännagivits på kommunens anslagstavla, vinner detaljplanen laga kraft. Därefter 
kan bygglov och andra lovpliktiga åtgärder medges. 
 
 
 
 

2. HANDLINGAR TILL PLANÄNDRINGEN 

 
Till planändringen tillhör följande handlingar: 
- plan- och genomförandebeskrivning 
- plankarta DP 92 
- samrådsredogörelse 
- fastighetsförteckning 
- översiktkarta med nuvarande fastighetsgränser  
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3.  PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

  
Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med planändringen är att upphäva /ändra vissa planbestämmelser av tre äldre 
detaljplaner (byggnadsplan DP 92 och ändringsplan EDP 168 samt ändringsplan 
EDP 179), vilket skapar möjlighet till sjönära permanent boende på Jägaråsen. 
 
Strandskyddet 
Strandskyddet är upphävt för området Jägaråsen. Strandskydd återinträder vid 
upprättande av en ny detaljplan (Miljöbalken 7 kap. 18g §). I detta fall görs 
ändringar till den gällande detaljplanen DP 92. Planändringen påverkar inte tidigare 
beslut om upphävande av strandskydd. Strandskyddets tidigare upphävande får i 
detta fall anses kvarstå. 
 
 
 

4.  BAKGRUND 

 
Bakgrund 
Fritidsbebyggelsen på Jägaråsen påbörjades i slutet av 1920-talet. De begränsade 
byggrätterna som de gällande detaljplanerna medger innebär begränsningar för att 
kunna bo permanent på området. 
 
För Jägaråsen gäller en detaljplan (byggnadsplan DP 92) som Länsstyrelsen i 
Västmanlands län fastställde den 20 maj 1980. Detaljplanen har ändrats sedan dess 
två gånger.  
 

• EDP 168 som vann laga kraft den 17 maj 2002. 

• EDP 179 som vann laga kraft den 25 oktober 2005. 

Samtliga planernas syfte avser fritidsboende.  
 
Kungsörs kommun vill utveckla sjö- och naturnära boende i området och erbjuda 
möjlighet till permanentboende. Största delen av fastigheterna ägs av enskilda 
tomtägare, vilka är sammanslutna i Jägaråsens egnahemsförening. I den södra delen 
av området finns det en allmän badplats, som Kungsörs kommun äger. 
 
Genomförandetid för samtliga planerna har gått ut. Strandskyddet är upphävt på 
området för Jägaråsen. Området är anslutet till kommunalt VA. 
   
 
Handlingar 
Underliggande detaljplan DP 92 gäller med nedan beskrivna planändringar. 
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PBL 
Kungsörs kommun genom kommunstyrelsens plankommitté beslutade den 22 juni 
2011 att plankommittén uppdrar åt tekniska förvaltningen att påbörja arbete med en 
ny detaljplan för Jägaråsen i enlighet med stadsarkitektens förslag. 
 
Kungsörs kommun beslutade den 20 januari 2017 att ge AHLQVIST & 
ALMQVIST ARKITEKTER i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området.  
 
 
 
 
   

5. UPPHÄVANDE AV PLANBESTÄMMELSER TILL DP 92 samt 
ÄNDRINGSPLANER EDP 168 och EDP 179 

 
Följande planbestämmelser föreslås bli upphävda:     
 
§ 4 TOMTPLATSSTORLEK / DP 92 
Mom 2: Tomt med våningsyta större än 150 m2 får ej givas mindre areal än 2500 
m2. 
 
 
§ 5 BEBYGGELSENS OMFATTNING / DP 92       
Mom 3: På tomtplats som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad 
jämte uthus icke uppta större sammanlagd våningsyta än 100 m2 varav högst 70 m2 

och högst 30 m2 i uthusbyggnad. I uthus får bostadsrum om 10 m2 inredas. 
 
Mom 3: På tomtplats vars yta överstiger 2500 m2 får utöver vad sägs i planen 
uppföras ytterligare en huvudbyggnad med högst 50 m2 våningsyta. 
 
§ 6  VÅNINGSANTAL  / DP 92       
På med romersk siffra betecknat område får byggnad uppföras med högst det antal 
våningar som siffran anger. 
 
 
§ 7  BYGGNADS HÖJD  / DP 92       
På med I resp II betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 4,5 
resp 7,5 m. 
 
 
§ 9  ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSE  / DP 92       
På tomtplats får nybyggnad ej företas så länge på tomten befintlig bebyggelse ej 
överensstämmer med byggnadsplanen. Nybyggnad får dock företas därest den 
befintliga bebyggelsen prövas ej förhindra ett ändamålsenligt bebyggande av 
kvarteret eller vålla olägenhet med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad.  
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Följande ändringsplaner EDP 168 och EDP 179 föreslås bli upphävda:     
 
Ändring av DP 92, EDP 168, som vann laga kraft den 17 maj 2002 upphävs i sin 
helhet. Därmed upphävs följande planbestämmelse:         
På tomtplats som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad jämte uthus 
icke uppta större sammanlagd våningsyta än 130 m2 varav högst 100 m2 i 
huvudbyggnad och högst 30 m2 i uthusbyggnad. I uthus får bostadsrum om 10 m2 

inredas. 
 
 
Ändring av DP 92, EDP 179, som vann laga kraft den 17 maj 2005 upphävs i sin 
helhet. Därmed upphävs följande planbestämmelser:     
Inom med II betecknat område får ny byggnad uppföras utan hinder av gällande 
planbestämmelse om bruttoarea/våningsyta. Vind får inte inredas. 
 
Carport om 35 m2 bruttoarea får uppföras utöver tillåten byggrätt för uthusbyggnad. 
 
 
 

6. ÄNDRINGAR TILL DETALJPLAN DP 92  

 
Förslag till nya planbestämmelser till DP 92:         
 
 
§ 5 BEBYGGELSENS OMFATTNING 
På tomtplats som omfattar med BF betecknat område får en huvudbyggnad och två 
komplementbyggnader (uthus) uppföras. Huvudbyggnadens byggnadsareal får vara 
högst 230 m2 och komplementbyggnaders sammanlagda byggnadsareal högst 70 
m2. 
 
 
§ 6 VÅNINGSANTAL 
Huvudbyggnad får uppföras i två våningar (II) och komplementbyggnad (uthus) i 
en våning (I). 
 
 
 § 7 BYGGNADS HÖJD 
Huvudbyggnads byggnadshöjd får vara högst sju och en halv (7,5) meter. Om 
byggnad uppförs i två våningar får vind inte inredas. 
Komplementbyggnads byggnadshöjd får vara högst fyra (4,0) meter. 
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7. GENOMFÖRANDE 

 
Genomförande 
De åtgärder som föranleds av ändringen av den gällande detaljplanen DP 92 
genomförs helt och hållet av berörda fastighetsägare på området Jägaråsen. 
 
Organisatoriska frågor 
Tidplan för genomförande 
Beslut om planarbete i juni 2011 
Samråd: våren 2018? 
Antagande: våren 2018? 
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden har utgått för den gällande detaljplanen DP 92 samt 
ändringsplanerna EDP 168 och EDP 179. Genomförandetiden är fem (5) år från den 
dag när ändringar till detaljplanen DP 92 vinner laga kraft.  
  
Planekonomi 
Kungsörs kommun bekostar planarbete för ändringar till DP 92.  
 
 
 
Medverkande 
Tjänstemän från Kungsörs kommun som medverkat i planarbetet 
Stig Tördahl 
 
Konsulter som medverkat i planarbetet 
AHLQVIST & ALMQVIST ARKITEKTER 
Britt Almqvist och Sven Söderlind 
 
Aila Vuorio-Strid, Arkitekt Aila 
 
 
 
Referensdokument: 

Översiktsplanen för Kungsörs kommun 2014 
Detaljplan DP 92 
Ändringsplan EDP 168 
Ändringsplan EDP 179 
 
Övrigt: 
Fastighetsförteckning 
översiktkarta med nuvarande fastighetsgränser      
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Begäran om ramökning för att täcka ökade 
driftkostnader för iordningställande av 
Västerskolans matsal (KS 2018/132) 
Barn- och utbildningsnämnden äskar om en ramökning för 2018 
med 180 000 kronor för att täcka ökade hyreskostnader för Väster-
skolan. 
 
För att åter kunna använda Västerskolans tidigare matsal för lunch-
servering och mottagningskök behöver anpassningar göras till de 
bygg- och miljönormer som nu gäller. Det innebär att vissa för-
ändringar i inredning och installationer behöver göras. 
 
Iordningsställandet av Västerskolans matsal och mottagningskök 
behöver ske i två steg: 
• Provisorisk lösning som ska fungera under våren 2018 så att 

eleverna på Västerskolan F-3 kan äta i matsalen på 
Västerskolan istället för matsalen i ”Högdelen”. 

• Permanent lösning som ska genomföras under sommaren 2018. 
 

Den totala kostnaden beräknas till ca 3,6 miljoner kronor vilket 
uppskattas ge en ökad hyreskostnad av 180 000 kronor per år för 
barn- och utbildningsnämnden. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-03-21, § 18 

med tjänsteskrivelse 
 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen avslår barn- och utbildningsnämndens begäran 

om ramjustering för 2018. 
 
 Barn- och utbildningsnämndens begäran kommer att hanteras i 

samband med bokslutet och med en uppmaning till nämnden om 
återhållsamhet så att så litet underskott som möjligt uppstår. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-21  5  
 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 18 
Begäran om ramökning för att täcka ökade 
driftkostnader för iordningsställande av 
Västerskolans matsal (BUN 2018/39) 
I samband med att vår nya skola tagits i bruk och att den gamla 
utrymts har serveringen av lunchen för Västerskolans elever 
flyttats till Västerskolan. 
 
Västerskolans tidigare matsal har under de senaste åren använts 
som undervisningslokal. Den verksamhet som fram till årsskiftet 
2017/2018 bedrivits i matsalen har nu flyttats till ett par av de 
klassrum som i samband med flytten av årskurs fyra och fem blev 
tillgängliga. 
 
För att åter kunna använda Västerskolans tidigare matsal för 
lunchservering och mottagningskök behöver anpassningar göras 
till de bygg- och miljönormer som nu gäller. Det innebär att vissa 
förändringar i inredning och installationer behöver göras. 
 
Iordningsställandet av Västerskolans matsal och mottagningskök 
behöver ske i två steg: 
• Provisorisk lösning som ska fungera under våren 2018 så att 

eleverna på Västerskolan F-3 kan äta i matsalen på 
Västerskolan istället för matsalen i ”Högdelen”. 

• Permanent lösning som ska genomföras under sommaren 2018. 
 

Den totala kostnaden beräknas till ca 3,6 miljoner kronor vilket 
uppskattas ge en ökad hyreskostnad av 180 000 kronor per år för 
barn- och utbildningsnämnden. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-

13 
 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen 
äska om en ramökning av 180 000 kr för att täcka den ökade 
hyreskostnaden för Västerskolan. 



 

 
 Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2018-03-13  
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 

Västerskolans matsal. 
 
I samband med att vår nya skola tagits i bruk och att den gamla utrymts har 
serveringen av lunchen för Västerskolans elever flyttats till Västerskolan. Detta 
på grund av att den nya skolans matsal inte rymmer fler elever än de som går på 
den nya skolan. 
Information om planerna för flyttlogistik och lokalanvändning har getts vid flera 
olika tillfällen under 2017, bland annat i samband med personalmöten, 
nämndsamanträden och budgetberedningar. 
 
Västerskolans tidigare matsal har under de senaste åren använts som 
undervisningslokal. Den verksamhet som fram till årsskiftet 2017/2018 bedrivits 
i matsalen har nu flyttats till ett par av de klassrum som i samband med flytten av 
årskurs fyra och fem blev tillgängliga. 
 
För att åter kunna använda Västerskolans tidigare matsal för lunchservering och 
mottagningskök behöver anpassningar göras till de bygg- och miljönormer som 
nu gäller. Det innebär att vissa förändringar i inredning och installationer behöver 
göras. 
 
Iordningsställandet av Västerskolans matsal och mottagningskök behöver ske i 
två steg: 

• Provisorisk lösning som ska fungera under våren 2018 så att eleverna på 
Västerskolan F-3 kan äta i matsalen på Västerskolan istället för matsalen i 
”Högdelen”. 

• Permanent lösning som ska genomföras under sommaren 2018. 
 
Den totala kostnaden beräknas till ca 3,6 Mkr vilket uppskattas ge en ökad 
hyreskostnad av 180 kkr per år för barn- och utbildningsnämnden. 
 
Förslag till beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen äska om en 
ramökning av 180 000 kr för att täcka den ökade hyreskostnaden för 
Västerskolan. 
 
Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kungsörs Kommunföretag AB, Kungsörs 
KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten AB, Kungsörs 
Fastighets AB, akten Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt – uppfölj-
ning av bolagens i bolagskoncernen inter-
nkontroll 2017 (KS 2017/69) 
Vid kommunstyrelsens möte i september 2017 tog styrelsen del av 
bolagens i bolagskoncernen interkontrollplaner för 2017. Detta 
gjordes som ett led i styrelsens uppsiktsplikt. Vid samma tillfälle 
framfördes önskemål om att, som nästa led i uppsiktsplikten, få del 
av resultatet av internkontrollen 2017 utifrån de fastställda 
planerna.  
 
Nämndernas uppföljningar har begärts in. Respektive styrelse har 
godkänt uppföljningarna. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Uppföljning av internkontrollplan 2017 – Kungsörs Kommun-
företag AB 

• Uppföljning av Internkontrollplan 2017 – Kungörs Kommun 
Teknik AB 

• Uppföljning av internkontrollplan 2017 – Kungörs Vatten AB 
• Uppföljning av internkontrollplan 2017 – Kungsörs Fastighets 

AB 
 

Förslag till beslut Kommunstyrelsen konstaterar att nämnderna gjort uppföljning av 
den planerade internkontrollen 2017 och redovisat de avvikelser 
man sett och hur dessa har hanterats. 
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Internkontrollplan för Kungsörs Kommunföretag AB 2017 
Antagen av styrelsen 2016-11-15, § 16 
 
 
 

Kommunens Reglemente för intern kontroll och anvisningar till detta ligger till grund för denna plan. 
Resultaten av kontrollerna rapporteras löpande och ska ske skriftligt. En gång om året ska en samlad rapportering göras till 
styrelsen och revisorerna på genomförda kontroller och dess resultat. 
Bedömning av sannolikhet och konsekvens för olika rutiner har gjorts i en riskanalys. Konsekvens handlar om påverkan på ekonomi, 
personal och förtroende om det inträffar.  
- Låg sannolikhet/konsekvens har värdet 1,  
- hög sannolikhet/konsekvens har värdet 5. 
 Riskvärdet är sannolikhet multiplicerat med konsekvens.  
De rutiner som fått ett riskvärde på 8 eller högre ingår i planen. Punkter som markerats med * ska ingår i samtliga nämnders/bolags 
internkontrollplaner. 

  

KKAB 2016/8 
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Rutin 
- kontrollmoment (Vad?) 

Risk-
värde 

Metod 
(Hur?) 

Uppföljning 
(När?) 

Ansvarig 
(Vem?) 

Rapport till 

Politisk ledning 

- Rätt arvode till rätt person. Kontroll 
mot analyslista. 

12 Stickprov. 2 gånger/år. Ekonom VD 

Inga avvikelser att rapportera vid kontroll. 

- Tillse att ägardirektiv, årsplan, 
styrdokument och övergripande planer 
efterlevs. 

 Dialog med 
dotterbolagen. 

Vid 
dialogmötena. 

VD Styrelsen 

Ägardialoger sker 2 ggr/år. I de dialogerna diskuteras bl.a. 

• reflektioner kring uppfyllelse av nuvarande ändamål och ägardirektiv 
• genomgång av bolagets affärs- och verksamhetsplan samt ekonomiuppföljning, omvärlds- och branschanalys inklusive 

konsekvenser för bolag och ägare 
• aktuella händelser i bolaget och kommunen 
• diskussion om bolagets framtida strategiska inriktning 
• personalfrågor 

Ägardirektiven och andra övergripander planer och styrdokument diskuteras. 

- Tillse att kommunens vision och 
målområden implementeras i hela 
bolagskoncernen. 

 Ägardirektiv och 
dialog. 

Bokslut VD Styrelsen 

Målplaneringen inom koncernen följer Kungsörs kommuns målstyrningsprocess. 
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Delegering* 
- Delegationsordningen är relevant med 

avseende på kommunstyrelsens 
förvaltnings organisation och 
befattningar samt enligt bolagets 
styrdokument såsom arbetsordning, 
VD-instruktion, attest- och 
firmateckningsordning. 

9 Komplett genomläs-
ning av delegations-
ordningen. 

1 gång/år. VD sekreteraren VD 

Arbetsordningen och VD-instruktionen är reviderade och antagna av styrelsen den 14 november 2017. 

Attesträtterna – VD har rätten att teckna firma för löpande förvaltningsåtgärder enligt  ABL. 

Aktuell firmateckningsordning finns registrerad hos Bolagsverket. 

Styrdokument beslutade av KS och KF* 
- Styrdokumenten hålls aktuella och 

lättillgängliga. 

12 Komplett genomgång 
av samtliga styr- 
dokument. 

1 gång/år. VD sekreteraren VD 

Samtliga styrdokument finns tillgängliga och aktuella på vårt intranät.  
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Rutin 
- kontrollmoment (Vad?) 

Risk-
värde 

Metod 
(Hur?) 

Uppföljning 
(När?) 

Ansvarig 
(Vem?) 

Rapport till 

Övrigt 

Personuppgiftslagen (PuL)*  
- Reglerna i personuppgiftslagen är tillgäng-

liga. 

9 Stickprov. 1 gång/år VD sekreterare VD 

- Förteckning enl. § 39 PuL är uppdaterad och 
anmäld till PuL-ombud. 

9 Stickprov. 1 gång/år VD sekreterare VD 

Informationssäkerhet – GDPR och NIS-direktivet träder i kraft den 25 maj 2018. GDPR och NIS-direktivet innebär bl.a. hårdare krav på 
hantering av personuppgifter. Krav om nya rutiner och processer för säker hantering av register kommer att ställas. 

Styrelsen kommer att utse företrädare för dataskyddsansvarig, som i sin tur utser en dataskyddshandläggare. 
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2018-04-16 

Rutin 
- kontrollmoment (Vad?) 

Risk-
värde 

Metod 
(Hur?) 

Uppföljning 
(När?) 

Ansvarig 
(Vem?) 

Rapport till 

Obligatoriska kontrollmoment (*) 
Privat körning av bolagets bilar * 
- Privat körning av kommunens bilar 

8 Övervakning och tips Del- och 
helårsrapporter 

Driftchef VD 

Enligt kontroll förekommer ingen privat körning av bolagets bilar. GPS-övervakning av samtliga bilar inom bolaget är under utbyggnad. 

Delegering* 
- Delegationsordningen är relevant med 

avseende på kommunstyrelsens förvaltnings 
organisation och befattningar samt enligt 
bolagets styrdokument såsom arbetsordning, 
VD-instruktion, attest- och 
firmateckningsordning. 

6 Komplett genomläs-
ning av delegations-
ordningen 

Del- och 
helårsrapporter 

VD Styrelsen 

Arbetsordningen och VD-instruktionen är reviderade och antagna av styrelsen den 29 november 2017. 

Attesträtterna har reviderats och aktuell lista finns enligt beslut av styrelsen 18 oktober 2017. 

Aktuell firmateckningsordning finns registrerad hos Bolagsverket. 

Dokumenthantering* 
- Aktuell dokumenthanteringsplan finns och är 

tillgänglig och relevant. 

6 

 

Komplett genomläs-
ning av förvaltning-
ens/bolagets plan 

Del- och 
helårsrapporter 

Sekreterare VD 

Planen är reviderad och antagen av styrelsen den 26 oktober 2016. Planen finns tillgänglig för behöriga i arbetsgrupper på intranätet. 
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Styrdokument beslutade av KS och KF* 
- Styrdokumenten hålls aktuella och 

lättillgängliga. 

9 Komplett genomgång av 
samtliga styrdokument 
som förvaltningen/bolaget 
bedöms ha ansvar för 

Del- och 
helårsrapporter 

Sekreterare VD 

Styrdokument beslutade av KS och KF finns tillgängliga på vårt intranät. 

Personuppgiftslagen (PuL)*  
- Förvaltningens förteckning enl. § 39 PuL är 

uppdaterad och anmäld till PuL-ombud. 

9 Komplett genomläs-
ning och diskussion i 
förvaltningens led-
ningsgrupp 

Del- och 
helårsrapporter 

Sekreterare VD 

Personal- och lönechef Ann Karlsson på VMKF är idag utsedd till bolagets PuL-ombud. 

Informationssäkerhet – GDPR och NIS-direktivet träder i kraft den 25 maj 2018. GDPR och NIS-direktivet innebär bl.a. hårdare krav på 
hantering av personuppgifter. Krav om nya rutiner och processer för säker hantering av register kommer att ställas. 

Styrelsen kommer att utse företrädare för dataskyddsansvarig, som i sin tur utser en dataskyddshandläggare. 

Rutin 
- kontrollmoment (Vad?) 

Risk-
värde 

Metod 
(Hur?) 

Uppföljning 
(När?) 

Ansvarig 
(Vem?) 

Rapport till 

Inventering bisysslor * 
- Inventering av bisysslor. 

4 Kontroll vid 
medarbetarsamtal 

Del- och 
helårsrapporter 

Avdelningschef VD 

Ingen förekomst av bisysslor finns. Nyligen kontrollerat vid genomförda medarbetarsamtal. 

Arbetsmiljö * 
- Riskanalyser och handlingsplaner finns 

12 Genomförande av 
skyddsronder och 
upprättande av 
handlingsplaner 

Del- och 
helårsrapporter 

Avdelningschef VD/styrelsen 

Skyddsronder är genomförda och upptäckta brister har åtgärdats. Rapporteras till styrelsen ske vid varje sammanträde. 
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Hot och våld * 
- Rutiner är kända och tillämpas vid behov 

15 Information om 
rutiner. Kontroll och 
uppföljning av 
incidenter 

Del- och 
helårsrapporter 

Avdelningschef VD 

Handlingsplan finns registrerad som KS-handling 41/2014 och finns tillgänglig på intranätet. Uppdatering hos personalen ska göras vid nästa 
kontorsmöte i början av 2018. 

Tillbud och arbetsskador * 
- Rapportering sker enligt fastställda rutiner 

3 Uppföljning av 
rapporteringar 

Del- och 
helårsrapporter 

Avdelningschef VD/styrelsen 

Arbetsskaderapportering sker utan dröjsmål. Tillbudsrapporteringen fungerar mindre bra och tas upp på samtliga APT-möten inom bolaget. 

Rätt lön *  
- Rätt lön till rätt person samt att avdrag görs 

vid frånvaro 

4 Uppföljning i 
QlikView efter varje 
löneutbetalning 

Varje månad Avdelningschef VD 

Rätt lön till rätt person i rätt tid har utgått. Kontroll sker varje månad i redovisningssystemet QlikView. 

Rutin 
- kontrollmoment (Vad?) 

Risk-
värde 

Metod 
(Hur?) 

Uppföljning 
(När?) 

Ansvarig 
(Vem?) 

Rapport till 

Ekonomisystem 
- Avstämning att nytt ekonomisystem levererar 

in- och utdata korrekt 

16 Uppföljning och 
kontroll via QlikView 
och Raindance 

Del- och 
helårsrapporter 

Ekonom VD 

Nytt ekonomisystem driftsattes 2018 och kontroll av att in- och utdata levereras korrekt kommer att göras vid nästa årsredovisning. 
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Rutin 
- kontrollmoment (Vad?) 

Risk-
värde 

Metod 
(Hur?) 

Uppföljning 
(När?) 

Ansvarig 
(Vem?) 

Rapport till 

Obligatoriska kontrollmoment (*) 
Privat körning av bolagets bilar * 
- Privat körning av kommunens bilar 

8 Övervakning och tips Del- och 
helårsrapporter 

Driftchef VD 

Enligt kontroll förekommer ingen privat körning av bolagets bilar. GPS-övervakning av samtliga bilar inom bolaget är under utbyggnad. 

Delegering* 
- Delegationsordningen är relevant med 

avseende på kommunstyrelsens förvaltnings 
organisation och befattningar samt enligt 
bolagets styrdokument såsom arbetsordning, 
VD-instruktion, attest- och 
firmateckningsordning. 

6 Komplett genomläs-
ning av delegations-
ordningen 

Del- och 
helårsrapporter 

VD Styrelsen 

Arbetsordningen och VD-instruktionen är reviderade och antagna av styrelsen den 29 november 2017. 

Attesträtterna har reviderats och aktuell lista finns enligt beslut av styrelsen 18 oktober 2017. 

Aktuell firmateckningsordning finns registrerad hos Bolagsverket. 

Dokumenthantering* 
- Aktuell dokumenthanteringsplan finns och är 

tillgänglig och relevant. 

6 

 

Komplett genomläs-
ning av förvaltning-
ens/bolagets plan 

Del- och 
helårsrapporter 

Sekreterare VD 

Planen är reviderad och antagen av styrelsen den 26 oktober 2016. Planen finns tillgänglig för behöriga i arbetsgrupper på intranätet. 
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Styrdokument beslutade av KS och KF* 
- Styrdokumenten hålls aktuella och 

lättillgängliga. 

9 Komplett genomgång 
av samtliga styrdoku-
ment som förvaltning-
en/bolaget bedöms ha 
ansvar för 

Del- och 
helårsrapporter 

Sekreterare VD 

Styrdokument beslutade av KS och KF finns tillgängliga på vårt intranät. 

Personuppgiftslagen (PuL)*  
- Förvaltningens förteckning enl. § 39 PuL är 

uppdaterad och anmäld till PuL-ombud. 

9 Komplett genomläs-
ning och diskussion i 
förvaltningens led-
ningsgrupp 

Del- och 
helårsrapporter 

Sekreterare VD 

Personal- och lönechef Ann Karlsson på VMKF är idag utsedd till bolagets PuL-ombud. 

Informationssäkerhet – GDPR och NIS-direktivet träder i kraft den 25 maj 2018. GDPR och NIS-direktivet innebär bl.a. hårdare krav på 
hantering av personuppgifter. Krav om nya rutiner och processer för säker hantering av register kommer att ställas. 

Styrelsen kommer att utse företrädare för dataskyddsansvarig, som i sin tur utser en dataskyddshandläggare. 

Rutin 
- kontrollmoment (Vad?) 

Risk-
värde 

Metod 
(Hur?) 

Uppföljning 
(När?) 

Ansvarig 
(Vem?) 

Rapport till 

Inventering bisysslor * 
- Inventering av bisysslor. 

4 Kontroll vid 
medarbetarsamtal 

Del- och 
helårsrapporter 

Avdelningschef VD 

Ingen förekomst av bisysslor finns. Nyligen kontrollerat vid genomförda medarbetarsamtal. 

Arbetsmiljö * 
- Riskanalyser och handlingsplaner finns 

12 Genomförande av 
skyddsronder och 
upprättande av 
handlingsplaner 

Del- och 
helårsrapporter 

Avdelningschef VD/styrelsen 

Skyddsronder är genomförda och upptäckta brister har åtgärdats. Rapporteras till styrelsen ske vid varje sammanträde. 
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Hot och våld * 
- Rutiner är kända och tillämpas vid behov 

15 Information om 
rutiner. Kontroll och 
uppföljning av 
incidenter 

Del- och 
helårsrapporter 

Avdelningschef VD 

Handlingsplan finns registrerad som KS-handling 41/2014 och finns tillgänglig på intranätet. Uppdatering hos personalen ska göras vid nästa 
kontorsmöte i början av 2018. 

Tillbud och arbetsskador * 
- Rapportering sker enligt fastställda rutiner 

3 Uppföljning av 
rapporteringar 

Del- och 
helårsrapporter 

Avdelningschef VD/styrelsen 

Arbetsskaderapportering sker utan dröjsmål. Tillbudsrapporteringen tas upp på samtliga APT-möten. 

Rätt lön *  
- Rätt lön till rätt person samt att avdrag görs 

vid frånvaro 

4 Uppföljning i 
QlikView efter varje 
löneutbetalning 

Varje månad Avdelningschef VD 

Rätt lön till rätt person i rätt tid har utgått. Kontroll sker varje månad i redovisningssystemet QlikView. 

Rutin 
- kontrollmoment (Vad?) 

Risk-
värde 

Metod 
(Hur?) 

Uppföljning 
(När?) 

Ansvarig 
(Vem?) 

Rapport till 

Ekonomisystem 
- Avstämning att nytt ekonomisystem levererar 

in- och utdata korrekt 

16 Uppföljning och 
kontroll via QlikView 
och Raindance 

Del- och 
helårsrapporter 

Ekonom VD 

Nytt ekonomisystem driftsattes 2018 och kontroll av att in- och utdata levereras korrekt kommer att göras vid nästa årsredovisning. 

 







Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2018-04-23     
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, 
Kungsörs Kommunföretag AB, Kungsörs 
KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten AB, Kungsörs 
Fastighets AB, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt – Intern-
kontrollplaner i nämnderna och bolagen i 
kommunkoncernen 2018 (KS 2018/73) 
Kommunstyrelsen har ett uppsiktsansvar för övriga nämnder och 
bolagen. Som ett led i detta har interkontrollplanerna för 2018 
begärts in. Dokumenten har godkänts av respektive nämnd/ 
styrelse, förutom Kungsörs Fastighets AB som tar beslutet i 
samband med bolagsstämman. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Internkontrollplan 2018 – Socialnämnden   
• Internkontrollplan 2018 – Barn- och utbildningsnämnden 
• Internkontrollplan 2018 – Kungsörs Kommunföretag AB 
• Internkontrollplan 2018 – Kungörs KommunTeknik AB 
• Internkontrollplan 2018 – Kungörs Vatten AB 
• Internkontrollplan 2018 – Kungsörs Fastighets AB 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen konstaterar att nämnder och bolagen i kommun-

koncernen antagit internkontrollplaner för 2018.  
 
 Som ytterligare ett steg i sin uppsiktsplikt önskar kommunstyrelsen 

en rapport från nämnder och bolag efter årets slut utifrån 
fastställda planer. 

 



INTERNKONTROLLPLAN SOCIALNÄMNDEN 2018    Bilaga 2 
     
 

1 
2018-02-12 

Rutin 
- kontrollmoment (Vad?) 

Risk-
värde 

Metod 
(Hur?) 

Uppföljning 
(När?) 

Ansvarig 
(Vem?) 

Rapport till 

Övergripande 

Delegering 
- Delegationsordningen är relevant med 

avseende på socialnämndens 
förvaltningsorganisation och befattningar 
m.m. 

5 Komplett genomläs-
ning av delegations-
ordningen 

1 gång/år Förvaltnings-
handläggare 

Förvaltningschef 

Dokumenthantering 
- Aktuell dokumenthanteringsplan finns och är 

tillgänglig och relevant. 

6 Komplett genomläs-
ning av befintliga 
planer 

1 gång/år Förvaltnings-
handläggare 

Förvaltningschef 

Synpunkter och klagomål 
- Rutinen för synpunktshantering är känd av 

brukare, anhöriga och personal och tillämpas 

12 Kontroll att rutinen är 
känd och tillämpas 

1 gång/månad Nämndsekreterare Socialnämnd 

Styrdokument beslutade av SN, KS och KF 
- Styrdokumenten hålls aktuella och 

lättillgängliga. 

12 Komplett genomgång 
av samtliga styrdoku-
ment 

2 gång/år Avdelningschefer Förvaltningschef 

Privat körning av kommunens bilar 
- Privat körning av kommunens bilar 

2 Stickprov 1 gång/år Avdelningschefer  Förvaltningschef 

Personal 

Inventering bisysslor  
- Inventering av bisysslor. 

1 Vid utvecklingssamtal 1 gång/år Samtliga chefer Förvaltningschef 

Arbetsmiljö  
- Riskanalyser och handlingsplaner finns 

8 Komplett 1 gång/år Avdelningschef Förvaltningschef 

  



INTERNKONTROLLPLAN SOCIALNÄMNDEN 2018 

2 
2018-02-12 

Rutin 
- kontrollmoment (Vad?) 

Risk-
värde 

Metod 
(Hur?) 

Uppföljning 
(När?) 

Ansvarig 
(Vem?) 

Rapport till 

Rätt lön  
- Rätt lön till rätt person samt att avdrag görs 

vid frånvaro 

6 Enligt rutin efter varje 
löneutbetalning  

Löpande Respektive chef Förvaltningschef 

Hot och våld 
- Rutiner är kända och tillämpas vid behov 

9 Kontroll att rutiner 
finns och är kända och 
kan tillämpas 

1 gång/år Respektive chef Förvaltningschef 

Tillbud och arbetsskador 
- Rapportering sker enligt fastställda rutiner 

9 Kontroll att rutinen 
tillämpas 

1 gång/år Respektive chef Avdelningschef 

Könsuppdelad statistik 
- Statistiken är könsuppdelad 

10 Kontroll att rutinen 
tillämpas 

1 gång/år Förvaltnings-
handläggare 

förvaltningschef 

Förbud att röka på arbetstid 
- Personalens efterlevnad av rökförbud 

12 Kontroll att rutinen 
tillämpas 

fortlöpande Respektive chef Avdelningschef 

Verksamhet 
Rättssäker myndighetsutövning 
- Uppföljning av tillsynsbeslut 

10 Uppföljning av 
tillsynsbeslut samt 
utförda åtgärder 

1 gånger/år IFO-chef Förvaltningschef 

 
 
Rutin 
- kontrollmoment (Vad?) 

Risk-
värde 

Metod 
(Hur?) 

Uppföljning 
(När?) 

Ansvarig 
(Vem?) 

Rapport till 

Ekonomi 
Rätt arvode 
- Rätt arvode till familjehem och 

kontaktpersoner.  

10 Stickprov 2 gånger/år IFO- chef Förvaltningschef 

 



 

Internkontrollplan för Barn- och utbildningsnämnden 2018 

 
 

 
 
Presidieberedningens förslag till interkontrollplan för 2018   

Kontrollområde Kontrollansvar Tid för uppföljning Rapporteras till Anmärkning 
Registerutdrag från belastningsregister vid anställning 
inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, 
grundskolan och grundsärskolan. 
- Kontrollera att utdrag har visats i samband med 

anställningar. 

Förvaltnings- 
sekreterare 

Inför årsbokslut genom 
stickprov. 

Förvaltningschef Avvikelse rapporteras 

General Data Protection Regulation (GDPR) 
- Kontrollera att kommunal handlingsplan finns och är 

känd av chefer och assistenter vid förvaltningens 
enheter. 

Förvaltningschef Inför årsbokslut 
 

Nämnd Avvikelse rapporteras 

Styrdokument beslutade av BUN 
- Kontrollera att beslutade styrdokument följs  

Förvaltningschef I samband med delårsbokslut Nämnd Avvikelse rapporteras 

Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Fritidshem, och 
Vuxenutbildning/Gymnasium 
- Kontrollera att rapport om kränkande behandling till 

rektor och huvudman sker skyndsamt 

Förvaltningschef I samband med delårsbokslut Nämnd  

Arbetsmiljö  
- Kontrollera att riskanalyser görs vid större förändringar 

av verksamhet eller arbetsmiljö. 

Förvaltningschef Inför årsbokslut genom 
stickprov 

Nämnd Avvikelse rapporteras 

Elevers frånvaro i grundskolan 
- Kontrollera om det finns elever som av giltig eller 

ogiltig anledning har mer än tre veckors 
sammanhängande frånvaro från skolan. 

Rektor I samband med delårsbokslut Förvaltningschef Avvikelse rapporteras ti 



 Kungsörs Kommunföretag AB KKAB 2018/1 
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Internkontrollplan för Kungsörs Kommunföretag AB 2018 
Antagen av styrelsen 2018-03-12, § x 
 
 
 

Kommunens Reglemente för intern kontroll och anvisningar till detta ligger till grund 
för denna plan. 
Resultaten av kontrollerna rapporteras löpande och ska ske skriftligt. En gång om 
året ska en samlad rapportering göras till kommunstyrelsen och revisorerna på 
genomförda kontroller och dess resultat. 
Bedömning av sannolikhet och konsekvens för olika rutiner har gjorts i en riskanalys. 
Konsekvens handlar om påverkan på ekonomi, personal och förtroende om det 
inträffar.  
- Låg sannolikhet/konsekvens har värdet 1,  
- hög sannolikhet/konsekvens har värdet 5. 
Riskvärdet är sannolikhet multiplicerat med konsekvens.  
De rutiner som fått ett riskvärde på 10 eller högre ingår i planen. Punkter som 
markerats med * ska ingår i samtliga nämnders/bolags internkontrollplaner. 
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Rutin 
- kontrollmoment (Vad?) 

Risk-
värde 

Metod 
(Hur?) 

Uppföljning 
(När?) 

Ansvarig 
(Vem?) 

Rapport till 

Delegering* 
- Delegationsordningen är relevant med 

avseende på kommunstyrelsens förvaltnings 
organisation och befattningar samt enligt 
bolagets styrdokument såsom arbetsordning, 
VD-instruktion, attest- och 
firmateckningsordning 

9 Komplett genomläs-
ning av delegations-
ordningen 

1 gång/år Sekreteraren VD 

Dokumenthantering* 
- Aktuell dokumenthanteringsplan finns och är 

tillgänglig och relevant. 

9 Komplett genomläs-
ning av förvaltningens 
plan 

1 gång/år Sekreteraren VD 

Personuppgiftslagen (PuL) från 25 maj 2018 
General data protection regulation (GDPR)*  
- Rutiner och processer för säker hantering av 

personuppgifter 
- Rutiner och processer för säker hantering av 

personregister 

8 Kontroll av register, 
delegater och 
processer 

1 gång/år Sekreteraren VD 
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Rutin 
- kontrollmoment (Vad?) 

Risk-
värde 

Metod 
(Hur?) 

Uppföljning 
(När?) 

Ansvarig 
(Vem?) 

Rapport till 

Representation 
- Reglerna följs 

8 Genom ekonomi- och 
uppföljningssystem 

Vid aktualitet Ekonom VD 

Rätt arvode 
- Rätt arvode till rätt person. 

8 Genom ekonomi- och 
uppföljningssystemet 

Tertialvis Ekonom VD 

Närvarolistor 
Närvarolistor hålls tillgängliga med aktuella 
uppgifter 

2 Kontrollen sker via 
mappstruktur 

Kontinuerligt Sekreteraren VD 

 



 Internkontrollplan 2018   KKTAB 2018/17 

 

1 (2) 
Antagen av styrelsen den 13 mars 2018 

Rutin 
- kontrollmoment (Vad?) 

Risk-
värde 

Metod 
(Hur?) 

Uppföljning 
(När?) 

Ansvarig 
(Vem?) 

Rapport till 

Obligatoriska kontrollmoment (*) 

Privat körning av bolagets bilar * 8 Övervakning och tips Del- och 
helårsrapporter 

Driftchef VD 

Delegering* 
- Delegationsordningen är relevant med 

avseende på kommunstyrelsens förvaltnings 
organisation och befattningar samt enligt 
bolagets styrdokument såsom arbetsordning, 
VD-instruktion, attest- och 
firmateckningsordning 

6 Komplett genomläs-
ning av delegations-
ordningen 

Del- och 
helårsrapporter 

VD Styrelsen 

Dokumenthantering* 
- Aktuell dokumenthanteringsplan finns och är 

tillgänglig och relevant 

6 

 

Komplett genomläs-
ning av förvaltning-
ens/bolagets plan 

Del- och 
helårsrapporter 

Sekreterare VD 

Inventering bisysslor * 4 Kontroll vid 
medarbetarsamtal 

Del- och 
helårsrapporter 

Avdelningschef VD 

Arbetsmiljö * 
- Riskanalyser och handlingsplaner finns 

12 Genomförande av 
skyddsronder och 
upprättande av 
handlingsplaner 

Del- och 
helårsrapporter 

Avdelningschef VD/styrelsen 

Hot och våld * 
- Rutiner är kända och tillämpas vid behov 

15 Information om 
rutiner. Kontroll och 
uppföljning av 
incidenter 

Del- och 
helårsrapporter 

Avdelningschef VD 
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Antagen av styrelsen den 13 mars 2018 

Rutin 
- kontrollmoment (Vad?) 

Risk-
värde 

Metod 
(Hur?) 

Uppföljning 
(När?) 

Ansvarig 
(Vem?) 

Rapport till 

Personuppgiftslagen (PuL) från 25 maj 2018 
General data protection regulation (GDPR)*  
- Rutiner och processer för säker hantering av 

personuppgifter 
- Rutiner och processer för säker hantering av 

personregister 

9 Komplett genomläs-
ning och diskussion i 
bolagets 
ledningsgrupp 

1 gång/år Sekreteraren VD 

Rätt lön *  
- Rätt lön till rätt person samt att avdrag görs 

vid frånvaro 

4 Uppföljning i 
QlikView efter varje 
löneutbetalning 

Varje månad Avdelningschef VD 

Övrigt 

Ekonomisystem 
- Avstämning att nytt ekonomisystem levererar 

in- och utdata korrekt 

16 Uppföljning och 
kontroll via QlikView 
och Raindance 

Del- och 
helårsrapporter 

Ekonom VD 
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1 (2) 
Antagen av styrelsen den 13 mars 2018 

Rutin 
- kontrollmoment (Vad?) 

Risk-
värde 

Metod 
(Hur?) 

Uppföljning 
(När?) 

Ansvarig 
(Vem?) 

Rapport till 

Obligatoriska kontrollmoment (*) 

Privat körning av bolagets bilar * 8 Övervakning och tips Del- och 
helårsrapporter 

Driftchef VD 

Delegering* 
- Delegationsordningen är relevant med 

avseende på kommunstyrelsens förvaltnings 
organisation och befattningar samt enligt 
bolagets styrdokument såsom arbetsordning, 
VD-instruktion, attest- och 
firmateckningsordning 

6 Komplett genomläs-
ning av delegations-
ordningen 

Del- och 
helårsrapporter 

VD Styrelsen 

Dokumenthantering* 
- Aktuell dokumenthanteringsplan finns och är 

tillgänglig och relevant 

6 

 

Komplett genomläs-
ning av förvaltning-
ens/bolagets plan 

Del- och 
helårsrapporter 

Sekreterare VD 

Inventering bisysslor * 4 Kontroll vid 
medarbetarsamtal 

Del- och 
helårsrapporter 

Avdelningschef VD 

Arbetsmiljö * 
- Riskanalyser och handlingsplaner finns 

12 Genomförande av 
skyddsronder och 
upprättande av 
handlingsplaner 

Del- och 
helårsrapporter 

Avdelningschef VD/styrelsen 

Hot och våld * 
- Rutiner är kända och tillämpas vid behov 

15 Information om 
rutiner. Kontroll och 
uppföljning av 
incidenter 

Del- och 
helårsrapporter 

Avdelningschef VD 
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2 (2) 
Antagen av styrelsen den 13 mars 2018 

Rutin 
- kontrollmoment (Vad?) 

Risk-
värde 

Metod 
(Hur?) 

Uppföljning 
(När?) 

Ansvarig 
(Vem?) 

Rapport till 

Personuppgiftslagen (PuL) från 25 maj 2018 
General data protection regulation (GDPR)*  
- Rutiner och processer för säker hantering av 

personuppgifter 
- Rutiner och processer för säker hantering av 

personregister 

9 Komplett genomläs-
ning och diskussion i 
bolagets 
ledningsgrupp 

1 gång/år Sekreteraren VD 

Rätt lön *  
- Rätt lön till rätt person samt att avdrag görs 

vid frånvaro. 

4 Uppföljning i 
QlikView efter varje 
löneutbetalning 

Varje månad Avdelningschef VD 

Övrigt 

Ekonomisystem 
- Avstämning att nytt ekonomisystem levererar 

in- och utdata korrekt 

16 Uppföljning och 
kontroll via QlikView 
och Raindance 

Del- och 
helårsrapporter 

Ekonom VD 

 





Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2018-04-23     
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Gurli Söder, den valda, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Avsägelse och fyllnadsval – adjungerad i 
kommunstyrelsens budget- och boksluts-
beredning (KS 2014/342) 
Gurli Söder (SD) önskar bli befriad från uppdraget som adjungerad 
i kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Gurli Söders skrivelse, inkommen 2018-03-22 
 

Förslag till beslut Kommunstyrelsen 
 

- entledigar Gurli Söder (SD) från uppdraget som adjungerad i 
kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning från och 
med den 24 april 2018 och 

- utser  
namn …., 
(SD), 
adress: ….,. 
till ny adjundrad i kommunstyrelsens budget- och boksluts-
beredning från och med den 24 april 2018 och resterande 
mandatperiod. 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2018-04-23   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt 

Utdragsbestyrkande  

 

  
§  
Meddelanden delegationsbeslut 
Kommundirektören Claes-Urban Boström har den 9 april 2018, § 
5, besluta förordna följande personer att  utöver egen tjänst vara 
kommunchef under kommundirektörens semester: 
- ekonomichef Bo Granudd 2018-07-11--22 
- barn- och utbildningschef Fredrik Bergh 2018-07-23--29 

tekniska chefen Stig Tördahl 2018-07-30--08-05 

Dnr KS 2018/155 

 

Kommunstyrelsens ordförande har, efter samråd i kommunstyrel-
sens presidieberedning, den 9 april 2018, § 6 beslutat utse 2018 års 
kultur-, idrotts- och hedersstipendiater. Dnr KS 2018/157 

 

Förslag till beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2018-04-23   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt/meddelandepärm 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Meddelanden 

   Beviljade schakttillstånd till: 

• Eltel Networks Infranet  AB schaktar på flera adresser i 
Kungsör för anslutning till fiber under 2018-04-01  
– 2018-08-31. Dnr KS 2018/126 

• AG Consulting schaktar på Drottninggatan, Kungsör under 
perioden 2018-03-21 - 2018-04-20. KS 2018/127 

• AG Consulting schaktar för att komma åt befintliga rör på 
Trappgatan samt Sveavägen under perioden 2018-03-20 – 
2018-04-20. Dnr KS 2018/128 

 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beviljat Statens Geotek-
niska Institut utökat tillstånd för kameraövervakning vid jord-
skreds, ras- och erosionsbenägna zoner i Sverige.  
Dnr KS 2018/143 

 

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

 

Utvecklingsstrateg Stefan Lejerdahl har svarat på en enkät om 
uppföljning av handläggningstider mm inom plan- och bygglagens 
område till länsstyrelsen i Västmanlands län. Dnr KS 2018/76. 

 

Länsstyrelsen i Västmanlands län har delgivit angående ansökan 
om att få förnyat tillstånd att genomföra fältinventeringar i natur-
reservat, nationalparker och fågelskyddsområden i Västmanlands 
län. 

 

Trafikverket har beslutat om undantag från bestämmelserna om 
största tillåtna vikt och bredd för transport mellan Örebro – 
Eskilstuna och omvänt den 12 april – 12 oktober 2018.  
Dnr KS 2018/79 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2018-04-23   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt/meddelandepärm 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 

 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige i Arboga kommun 
2018-03-15 § 28 Utökning av gemensamma överförmyndar-
nämnden Köping, Arboga och Kungsör med Hallstahammar och 
Surahammar. Dnr KS 2016/231 

 

Protokoll/minnesanteckningar från: 

• Gemensamma överförmyndarnämndens protokoll 2018-03-13, 
§§ 25-43 

• KAK-gemensamt arbetsutskotts minnesanteckningar 2017-04-
03, §§ 1-5 

  

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida  

• Fler papperskorgar och anordna städdag i kommunen. 
Dnr KS 2018/124 

• Habilitetsersättning. Dnr KS 2018/141 

• Sångövning i Kung Karls skola (nya skolan), blinkande 
larmlampor och larmsignal gick igång. Dnr KS 2018/152 

 

Kallelser till stämma i Västmanlands Tolkservice – Ägarmöte 27 
april 2018. Dnr KS 2018/123 

 

Kommuner och Landstings cirkulär: 

• 18:10 Överenskommelse om Traktamentsavtal TRAKT T 

• 18:12 Omräkning av pensionsbehållning och IPR samt värde-
säkring av pensioner 2018 

• 18:14 Socialnämndens anmälningsskyldighet i frågor som rör 
god man, förvaltare samt vissa vårdnads- och förmynderskaps-
frågor 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 























 

   

MINNESANTECKNINGAR 
 

Sammanträdesdatum  

KAK- gemensamt KSAU 2018-04-03  
 
 

   
   
   

Underskrifter Sekreterare  ............................................................  
Ylva Petersson 
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Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl 10.00-11.10 

Beslutande  
Arboga 
Anders Röhfors (M) ordförande  
Jonna Lindman (M) 1:e vice ordförande 
Andreas Silversten (S) 2:e vice ordförande  
Marianne Samuelsson (L) 
Kjell Cladin (S) 

Köping 
Elizabeth Salomonsson (S) ordförande  
Roger Eklund (S), vice ordförande 
Andreas Trygg (V) 
Ola Saaw (M) 

Kungsör 
Pelle Strengbom (S) ordförande 
Madelene Fager (C) 2:e vice ordförande 
Stellan Lund (M) 
 

Övriga deltagare Kommundirektör Annica Andersson, Senior rådgivare Jerker Parksjö, 
Kommunchef Claes-Urban Boström, administrativ chef Åsa Öberg 
Thorstensson, konsult Roland Lexén och kanslichef Ylva Petersson. 

 



 

   

MINNESANTECKNINGAR 
 

Sammanträdesdatum  

KAK-gemensamt arbetsutskott 2018-04-03 Blad 1 
 
  

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 

1 Välkomna 
Anders Röhfors (M) hälsar deltagarna välkomna och ett särskilt 
välkommen till Arbogas nya kommundirektör Annica Andersson. 

2 Status i arbetet med utredningsuppdragen 
Kommuncheferna och administrativa chefen går igenom status för de ca 
20 utredningsuppdrag som tidigare prioriterats av styrgruppen. 

Delrapportering av flera av projekten kommer att ske den 18 maj i 
styrgruppen. Det gäller bland annat socialtjänstens samverkan liksom 
gemensam MAS/MAR, hemtjänsten på landsbygden och gemensam 
sjuksköterskejour. Även samverkan inom gymnasieskolan, vux/sfi och 
särskolan liksom VA, näringsliv och beredskap. 

3 Fortsatt arbete  
Uppdragen som innebär avtalssamverkan prioriteras. Beslut väntas i juli 
om kommunutredningens delbetänkande om en generell rätt till 
avtalssamverkan. 

Önskemål framförs om att uppdragen kompletteras med en tidsaxel för 
möjligt genomförande.  

Det kan komma att krävas externa resurser för att utreda några av 
uppdragen. 

4 Medverkan på Almedalen och Kommek 
Den 4 juli finns projektet på plats i Almedalen tillsammans med Lena 
Micko SKL och kommunutredningens ordförande Niklas Karlsson och 
sekreterare Sverker Lindblad. Årets budskap inriktas på lägesrapport, 
förväntat resultat och processen. 

Även på Kommek kommer projektet att delta med ett seminarium.  

5 Diskussion om hur frågan om fördjupad samverkan ska föras under 
valrörelsen 
Samtliga närvarande konstaterar att frågan om fördjupad samverkan inte 
är partipolitik. 

Ett pressmeddelande bör planeras efter styrgruppens möte den 18 maj. 

5 Nästa möte 
Nästa möte blir den tisdagen den 19 juni kl 10.00-12.00 i Kungsör. 
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