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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Socialnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

§  
Rapport från socialnämnden – ej verkställda 
gynnande biståndsbeslut (KS 2017/142) 

Socialnämnden ska lämna en statistikrapport över hur många gyn-
nande beslut enligt  

• socialtjänstlagens (SoL) 4 kapitel, §§ 1 och 9 samt  
• lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

§ 28 f-g 

som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive 
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive 
beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade.  
 
Socialförvaltningen rapporterar att nämnden hade sju ej verkställda 
beslut, tre avslutat beslut och två verkställda beslut att rapportera 
till Inspektionen för vård och omsorg efter fjärde kvartalet 2017.  
 
De ej verkställda är: 
- två beslut kring kontaktfamilj enligt SoL för två pojkar, båda 

med avbrottsdatum 2014-10-10. Ärendena har varit i Förvalt-
ningsrätten och Kammarrätten. Vårdnadshavare deltar inte i 
erbjudet möte som skulle leda till en lösning.   

- två beslut avser servicebostad enligt LSS för män. Besluts-
datum 2015-06-23 och 2015-08-12 

- ett beslut gruppbostad LSS för en kvinna. Beslutsdatum 2016-
05-24. 

- ett beslut särskilt boende enligt SoL för en man. Beslutsdatum 
2017-06-12. 

- ett beslut kontaktfamilj enligt SoL för en man. Beslutsdatum 
2017-08-23. 

 
De verkställda besluten är:  

- ett beslut gruppbostad LSS för en man. (Beslutsdatum 2014-
02-24, verkställt 2017-09-08) 

- ett beslut service boende SoL för en kvinna. (Beslutsdatum 
2017-07-25, verkställt 2017-11-22). 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Socialnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

De avslutade ärendena är:  

- ett beslut service boende SoL för en kvinna. (Beslutsdatum 
2017-08-08, avslutat 2017-12-07 då personen avsäger sig 
insatsen) 

- ett beslut med särskild service SoL FO för en kvinna. 
(Beslutsdatum 2017-07-28, avslutat 2017-11-03 då personen 
avsäger sig insatsen) 

- ett beslut särskilt boende SoL för en man. (Beslutsdatum 2017-
06-12, avslutat 2017-12-07 då personen ska utredas på nytt för 
ändrade behov).  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens rapport 2018-01-08 
 
Förslag till beslut Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Lägesbeskrivning – kommunfullmäktiges 
uppdrag givna 1 april – 31 oktober 2017 

På uppdrag av kommunfullmäktiges presidium har en lägesrapport 
tagits fram för de uppdrag fullmäktige gett under perioden 1 april 
2017 – 31 oktober 2017. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Lägesbeskrivning kommunfullmäktiges uppdrag  
  
Förslag till beslut  Kommunfullmäktige tackar för rapporten och lägger den till 

handlingarna. 



Lägesbeskrivning – kommunfullmäktiges uppdrag 
givna 1 april 2017 – 31 oktober 2017 

Kommunstyrelsen 
Uppdrag Rapport 
KF 2017-06-12, § 103. Dnr KS 2017/38 

Förstärk och tydliggör de gröna nyckeltalen 
som redan används och årligen redovisa 
dessa på kommunens webbplats tillsammans 
med en utöka analys av resultaten. 

Resultat av motion ”Inför årligt miljöbok-
slut” 

Pågår. 

Rapporteras in årligen och ska sedan publi-
ceras på kommunens webbplats. 

KF 2017-09-11, § 120. Dnr 2017/156 

Återuppta arbetet med styrdokument för 
medborgardialog och i det arbetet titta på 
lämpliga digitala verktyg. 

Resultat av motion ”Inför en digital 
mötesplats medborgardialog” 

Pågår i ett brett perspektiv. 

Ett första steg är nyinförda ”KS i korthet” 
som finns på kommunens webbplats efter 
kommunstyrelsens januarisammanträde. 

Kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden 

Uppdrag Rapport 
KF 2017-05-08, § 81. Dnr 2016/165 

Fatta eventuella beslut och verkställ så att 
full effekt nås under 2017 utifrån beslut om 
förändrade ramar för 2017 enligt följande: 

- Kommunstyrelsen -855 000 kr 
- Socialnämnden -2 025 000 kr 
- Barn- och utbildningsnämnden -1 000 000 

kr 

Arbete genomfört. Prognosen visar att alla 
klarar sin budget inklusive sparbetinget. 

KF 2017-06-12, § 107. Dnr 2017/223 

Arbeta med förändringar i budgetramar 2018 
och plan för 2019-2020 samt gör en översyn 
av taxor och avgifter. 

Arbetet gjort i nämnderna. Budget antagen. 

 

Översyn av taxor och avgifter påbörjat och 
delvis genomfört. Arbetet fortsätter. 

  



Kungsörs KommunTeknik AB 
Uppdrag Rapport 
KF 2017-04-10, § 59. KS 2016/405 
Placera ut bänkar längs Malmbergavägens 
gång- och cykelbana. 

Resultat av motion ”Bänkar till gamla 
Folkets park och längs Malmbergavägens 
gång- och cykelbana” 

Verkställt 

 

 

 

KF 2017-09-11, § 124. KS 2017/203 

Göra en behovsinventering av placering av 
bänkar i Valskog, samt köpa in och placera 
ut dessa. 

Resultat av motion ”Införskaffning/Utplace-
ring av bänkar i Valskog” 

Verkställt 

De politiska partierna/kommunstyrelsen 
Uppdrag Rapport 
KF 2017-09-11, § 125. KS 2017/251 

Genomför försök under våren 2018 med full-
mäktigecafé. Caféerna arrangeras av partier-
na själva i rullande schema. 
 
Försöket utvärderas inför sommaren 2018 för 
ställningstagande till om detta ska permanen-
tas.  

Resultat av motion ”Fullmäktigecafé” 

Påbörjas först då fullmäktige sammanträder i 
nya Kung Karls skola. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Carina Kjellgren, Kungsörs KommunTeknik AB, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Svar på medborgarförslag – Gatubelysning 
på gångväg från Kinnekullevägen, vid för-
skolans moduler, till Västerskolan  
(KS 2017/417) 
Carina Kjellgren föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska 
sätta upp gatubelysning vid buskagen i början på gångvägen utan-
för Kinnekulle förskolas moduler på väg mot Västerskolan. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kom-
munstyrelsen för beredning. Som ett led i beredningen har 
Kungsörs KommunTeknik AB i ett yttrande meddelat att de 
kommer att föres gångbanan med gatubelysning. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Carina Kjellgren  
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-13, § 140 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2017-12-27  
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-29, § 7 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget och ger Kungsörs 

KommunTeknik AB i uppdrag att förse gångbanan med gatube-
lysning. 



file:///J|/...%202018-02-/Underlag/05%20a%20Medborgarförslag%20-%20Gatubelysning%20på%20gångväg%20till%20Västerskolan.htm[2018-02-02 11:31:28]

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Gatubelysning behövs på gångvägen från Kinnekullevägen där förskolan i  modulerna ligger som 
leder fram till Västerskolan.
Det behövs 1stolpe (max 2 st stolpar) i början utanför modulerna (förskolan) vid buskarna på 
gångvägen. När man sedan kommer närmare Västerskolan så finns belysning på skolgården och det 
räcker för att kunna se vägen lite iallafall.
Flera gånger har vi skrivit mail om detta. 
Det är helt svart  där på vintern tidig morgon och senare em, och även mycket halt ibland.
En gångväg som används av väldigt många. Det är den enda vägen som leder till och från 
skolan/sporthallen från det hållet om man inte vill gå runt Kinnekulle förskolan och via 
parkeringen eller runt hela fotbollsplanen där.

Namn
Carina Kjellgren

Postadress
Kungsör

Telefonnummer
0706059509

E-postadress
carina.kjellgren@hotmail.se
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Desiree Andersen, akten 
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§  
Svar på medborgarförslag – Hundlekgård i 
naturområde (KS 2017/432) 
Desiree Andersen föreslår i ett medborgarförslag att kommunen 
ska ordna en hundlekgård i naturområde, gärna uppdelad på två. 
Förslagsställaren pekar på att det inte ska vara en grusad plan. Två 
alternativa förslag till platser för hundlekgårdar föreslås: 
- Stora gropen på åsen intill utomhusgymmet 
- Någon fårhage 
 
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kom-
munstyrelsen för beredning. Som ett led i beredningen föreslår 
Kungsörs KommunTeknik AB avslag då en hundlekgård är under 
utförande vid Runevallen. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Desiree Andersen  
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-13, § 142 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2017-12-27 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-29, § 8 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning 

till att hundlekgård kommer att anläggas vid Runevallen. 
 



file:///J|/...tokoll/KF/2018/KF%202018-02-/Underlag/06%20a%20Medborgarförslag%20-%20Hundgård%20i%20ett%20naturområde.htm[2018-02-02 11:31:38]

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Hundlekgårdar 
Det finns stort behov av en hundgård i Kungsör.Vi är många som på olika sätt behöver den.Det 
ska INTE vara en grusplan.Utan ett naturområde där hundar kan leka och utforska.Stor fördel om 
den är avdelad på två då alla hundar inte går ihop.
Det finns många hundar med jaktintresserad som behöver vara lös och springa.Vi har en blind i 
kommunen han behöver kunna släppa sin hund.Många gamla törs inte släppa sina hundar då dom 
blivit långsamma att kunna få in hunden i tid.Många av dom gamla orkar inte heller gå så långt 
som ofta deras hund behöver .Det behöver vara högt staket då många hundar är duktiga att 
hoppa.Det finns många hundägare som har funktionsnedsättningar och därför behöver kunna släppa 
sin hund tryggt.Ett förslag på plats är stora gropen på åsen intill utomhusgymet.Det skulle då 
även ge trygghet till dom som vill träna att det finns hundägare som finns i närheten.Flera 
hundägare skulle säkert även gå i spåren och blir då en trygghet även för de dom vill springa 
spåren. Åsen är ganska centralt  så många lätt kan ta sig dit.Även någon del av någon fårhage 
kunde vara en bra plats men högre staket behövs.Fått känslan att kommunen tittar på grusplaner 
dom är inte lämpliga för lekande hundar.Det är inte en kiss och bajs hage vi efterfrågar!!!!
En hundgård är bra för hunden men ger även hundägare en social mötes plats.Hundar som får vara 
lösa när dom träffar andra hundar blir oftast trevligare socialt då dom tränar hundspråket i 
lugn och ro utan signaler från kopplet.

Namn
Desiree Andersen

Postadress
Tumgatan7
73632 Kungsör

Telefonnummer
0707296885

E-postadress
Dessan65@hotmail.se
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Madelene Fager, Stellan Lund, Jenny Andersson, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Svar på motion – Handlingsplan för 
bebyggelse av Kungsör (KS 2016/433) 
Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny Andersson (KD) 
föreslår i en motion att 

- plankommittén ges i uppdrag att utforma en handlingsplan för 
bebyggelse av Kungsör. Här ska områden pekas ut, priorite-
ringar göras och principer slås fast 

- handlingsplanen ska användas som konkret vägledning i fort-
satt utveckling och bebyggelse av Kungsör. 

 
Motionärerna skriver att det i städer med hög byggtakt finns hand-
lingsplaner kopplade till översiktsplanerna som sedan används som 
vägledning i detaljplanearbetet. I handlingsplanen förtydligas tan-
kar från översiktsplanen och slår fast hur staden ska förtätas på 
bredden och höjden, platser för nybyggnation, utbyggnadstakt, 
prioriteringsordning, arkitektur, byggstil, trafik, parkering, grön-
struktur m.m.  
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår avslag och 
skriver i sitt förslag till svar bl.a. att: 

- Kommunens plangrupp och plankommitté har kunskap om 
vilka områden det planeras bebyggelse i. Inför varje ny detalj-
plan diskuteras om vad som ska möjliggöras i detaljplanen.  

- Om Kungsörs kommun ska ta fram en handlingsplan för be-
byggelse måste det avsättas omfattande resurser. Det kommer 
att hämma och senarelägga pågående planarbete 

- Önskar politiken ökat tryck på detaljplanearbetet och fler styr-
dokument bör hänsyn tas till det i kommande budgetarbete för 
att inrätta ett samhällsbyggnadskontor med tillhörande kompe-
tens och tjänster. Alternativt så kan det öppnas möjligheter 
framöver genom avtalssamverkan men det innebär inte att vi 
kan ”köpa” ett helt kontors tjänster utan enbart enskilda upp-
drag. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Fager, Stellan Lund och Jenny 
Andersson  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-02-12   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Madelene Fager, Stellan Lund, Jenny Andersson, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-13, § 163 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-12-18  
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-29, § 9 med skriftlig 

reservation 
 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige avslår motionen om handlingsplan för 

bebyggelse av Kungsör med hänvisning till kommunstyrelsens 
förvaltnings tjänsteskrivelse. 

 





 

 
 Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2017-12-18 KS 

  
  

  
  
  
Vår handläggare  
Claes-Urban Boström, kommunchef  
  
 
 
 

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

Svar på motion gällande ”handlingsplan för 
bebyggelse i Kungsör  
 
Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny Andersson (KD) föreslår i en 
motion att plankommittén ska utforma en handlingsplan för bebyggelse i 
Kungsör, något som finns i exempelvis Örebro och Malmö. Planen ska användas 
som konkret vägledning i utvecklingen av bebyggelsen i Kungsör. 

 
Vissa större kommuner har sådana handlingsplaner. Det är framförallt kommuner 
där det kan vara svårt att överblicka och få grepp om utvecklingen då det är flera 
aktörer involverade. I små kommuner är det betydligt mer ovanligt och inte heller 
lika nödvändigt.  
 
Kommunens plangrupp och plankommitté har kunskap om vilka områden det 
planeras bebyggelse i. Inför varje ny detaljplan diskuteras om vad som ska 
möjliggöras i detaljplanen.  Inför bygglovsansökningarna ska allt som ges 
bygglov till medges i den antagna detaljplanen. Plangruppen har ett helhetsgrepp 
och därmed kontroll på de områden som planeras och kommer att bebyggas. 
Nuvarande planeringunderlag och verktyg bedöms som tillräckliga för en 
kommun av Kungsörs storlek. 
 
Kungsörs kommun har inget samhällsbyggnadskontor. Planarbetet bedrivs av 
utvecklingsenheten tillsammans med kommunens tekniska bolag och 
planarkitektkonsulter. Konsulterna används enbart för att skriva detaljplanen, allt 
praktiskt arbete utförs av utvecklingsenheten och KKTAB. Under 2017 har 
plangruppen arbetat med ett tiotal detaljplaner.  
 
Ingen i plangruppen har planarbete som huvuduppgift men arbetar utifrån givna 
förutsättningar kostnadseffektivt med att sätta Kungsörs utveckling i främsta rummet.  
 
 
 



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
 2017-12-07  
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

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

Om vi jämför med Köping och Arboga så har de 10 respektive 15 pågående 
detaljplaneprocesser. Köpings kommun har ett komplett Stadsarkitektkontor som 
arbetar med detaljplaner. Vid behov anlitas även konsulter. Arboga kommun har 
en planavdelning som hör till tekniska förvaltningen. På planavdelning arbetar tre 
planarkitekter, en GIS-utvecklar och en planchef. Konsulter anlitas vid komplexa 
ärenden. Varken Arboga eller Köping har en handlingsplan för bebyggelse som 
efterfrågas i motionen. 

  
Om Kungsörs kommun ska ta fram en handlingsplan för bebyggelse måste det 
avsättas omfattande resurser. Det kommer att hämma och senarelägga det 
pågående planarbetet med bland annat Borgvik och förskolan. Trots avsaknad av 
en handlingsplan har kommunen detaljplanelagt flera områden, sålt många tomter 
och påbörjat bebyggelsen utifrån tidigare detaljplanelagda områden. 
 
Önskar politiken ökat tryck på detaljplanearbetet och fler styrdokument bör 
hänsyn tas till det i kommande budgetarbete för att inrätta ett 
samhällsbyggnadskontor med tillhörande kompetens och tjänster. Alternativt så 
kan det öppnas möjligheter framöver genom avtalssamverkan men det innebär 
inte att vi kan ”köpa” ett helt kontors tjänster utan enbart enskilda uppdrag. 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
 
Motionen avslås. 
 
 
 
  
 
 
Claes-Urban Boström    
Kommunchef     
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Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 9 
Svar på motion – Handlingsplan för 
bebyggelse av Kungsör (KS 2016/433) 
Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny Andersson (KD) 
föreslår i en motion att 

- plankommittén ges i uppdrag att utforma en handlingsplan för 
bebyggelse av Kungsör. Här ska områden pekas ut, priorite-
ringar göras och principer slås fast 

- handlingsplanen ska användas som konkret vägledning i fort-
satt utveckling och bebyggelse av Kungsör. 

 
Motionärerna skriver att det i städer med hög byggtakt finns hand-
lingsplaner kopplade till översiktsplanerna som sedan används som 
vägledning i detaljplanearbetet. I handlingsplanen förtydligas tan-
kar från översiktsplanen och slår fast hur staden ska förtätas på 
bredden och höjden, platser för nybyggnation, utbyggnadstakt, 
prioriteringsordning, arkitektur, byggstil, trafik, parkering, grön-
struktur m.m.  
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår avslag och 
skriver i sitt förslag till svar bl.a. att: 

- Kommunens plangrupp och plankommitté har kunskap om 
vilka områden det planeras bebyggelse i. Inför varje ny detalj-
plan diskuteras om vad som ska möjliggöras i detaljplanen.  

- Om Kungsörs kommun ska ta fram en handlingsplan för be-
byggelse måste det avsättas omfattande resurser. Det kommer 
att hämma och senarelägga pågående planarbete 

- Önskar politiken ökat tryck på detaljplanearbetet och fler styr-
dokument bör hänsyn tas till det i kommande budgetarbete för 
att inrätta ett samhällsbyggnadskontor med tillhörande kompe-
tens och tjänster. Alternativt så kan det öppnas möjligheter 
framöver genom avtalssamverkan men det innebär inte att vi 
kan ”köpa” ett helt kontors tjänster utan enbart enskilda upp-
drag. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Fager, Stellan Lund och Jenny 
Andersson  
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• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-13, § 163 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-12-18 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige avslår motionen om handlingsplan för be-

byggelse av Kungsör med hänvisning till kommunstyrelsens för-
valtnings tjänsteskrivelse. 

 
KS överläggning Under överläggningen yrkar Madelene Fager (C) bifall till motio-

nen.  
 
 Efter avslutad överläggning ställer ordföranden förslag till beslut 

mot Madelene Fagers bifallsyrkande till motionen och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt förslag till beslut. 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige avslår motionen om handlingsplan för 

bebyggelse av Kungsör med hänvisning till kommunstyrelsens 
förvaltnings tjänsteskrivelse. 

 
Reservation Mot kommunstyrelens beslut reserverar sig Alliansen skriftligt 

genom Stellan Lund (M) och Madelene Fager (C). 
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§  
Svar på motion – Översyn av planprocessen  
(KS 2017/434) 
Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny Andersson (KD) 
föreslår i en motion att de interna rutinerna och processer i planar-
betet ses över och att mål sätts. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionen ska anses 
besvarad med hänvisning till att nyligen beslutade planprocess är 
så tidseffektiv som möjligt utifrån plan och bygglagen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Fager, Stellan Lund och Jenny 
Andersson 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-13, § 164 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-01-09  
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-29, § 10 med muntlig 

reservation 
 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till att nyligen beslutade planprocess är så tidseffektiv som möjligt 
utifrån plan och bygglagen. 

 
 





 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2018-01-09 KS 2017/434 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Kommunchef Claes-Urban Boström  
  
 
 
 

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

Svar på motion om översyn av planprocessen 
Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny Andersson (KD) föreslår i en 
motion att det genomförs en översyn av interna rutiner och processer i plan-
arbetet.  
 
Den 28 augusti 2017 skrev undertecknad ett tjänsteutlåtande till kommunstyrel-
sen och kommunfullmäktige om den översyn av detaljplaneprocessen som 
genomförts under våren 2017 och hur den skulle kunna effektiviseras och få en 
snabbare handläggning. 
 
I den processen har vi effektiviserat samtliga moment som ingår i tjänstemanna-
handläggningen och är nu nere i sex månader som kortaste möjliga handläggning. 
Detta förutsatt att det är en detaljplan som ligger i linje med Översiktsplanen och 
att inkomna synpunkter enkelt kan justeras.  
 
Utformningen av detaljplaneprocessen är reglerad i Plan- och bygglagen (PBL) i 
alla led. Utifrån PBL har en så tidseffektiv ärendeprocess som möjligt tagits 
fram. Innan vi började jobba enligt den nya processen var tidsåtgången betydligt 
längre. 
 
Det finns en möjlighet att förkorta processen ytterligare och det är inom den 
politiska processen. Om vi avskaffar Plankommittén och ersätter den med ett 
utskott direkt under Kommunstyrelsen eller med en Samhällsbyggnadsnämnd 
med beslutanderätt så skulle vi kunna korta ner tiden ytterligare med 1-2 månader 
per detaljplan. 
 
Den 25 september 2017 antogs nuvarande planprocess i kommunstyrelsen och 
den 13 november antogs samma i kommunfullmäktige (bilaga 1). 
 
Trots avsaknad av ett samhällsbyggnadskontor har vi, utifrån PBL, tagit fram en 
så tidseffektiv detaljplaneprocess som är möjligt. Alla led i tjänstemannaproces-
sen har kortats ner till ett minimum. Vilket har gjort att flera kommuner är 
nyfikna på vår process. Det som fortfarande går att effektivisera är stegen i den 
politiska processen. Vilket är fullt möjligt om det politiska modet finns. 

 
Önskar politiken ökat tryck på detaljplanearbetet så måste hänsyn tas till det i 
kommande budgetarbete för att inrätta ett Samhällsbyggnadskontor med 
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tillhörande kompetens och tjänster. Alternativt så kanske det kan öppnas lite 
möjligheter framöver genom avtalssamverkan men det innebär inte att vi kan 
”köpa” ett helt kontors tjänster utan enbart enskilda uppdrag. 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att nyligen 
beslutade planprocess är så tidseffektiv som möjligt utifrån plan och bygglagen. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström 



 

 
 Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2017-08-28  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
  
  
Vår handläggare  
Claes-Urban Boström, kommunchef  
  
 
 
 

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 

Detaljplaneprocessen för Kungsör 
 
Den nya Plan- och bygglagen trädde i kraft under 2017 och innebär vissa 
förändringar. 
Vi har här i ett bilagt dokument försökt att illustrera hur vi tycker att ett 
Standardförfarande ska gå till i Kungsörs kommun. Standardförfarandet är 
grundprincipen och det som alla detaljplaner startar med. Vi tror vi rör till det 
ordentligt om vi här lägger fram alla processer men vi ger en bild över vad vi 
måste göra enligt Plan- och bygglagen utifrån normalsituationen. 
 
Enligt den nya och uppdaterade Plan- och bygglagen så anser man att upp till 
Standardutförande så bör det delegeras till Kommunstyrelse eller, i vårt fall, 
Plankommittén att fatta beslut. Vid ett Utökat förfarande så skall beslutet fattas 
av Kommunfullmäktige. 
 
En detaljplan startar alltid med ett Standardutförande men kan sedan under 
processen övergå till ett Begränsat förfarande som då innebär en betydligt kortare 
handläggningstid än vid Standardutförande eller till ett Utökat förfarande som då 
innebär ytterligare tid än vid Standardförfarande. 
 
Nedan följer de olika förfaranden som finns i nya Plan- och bygglagen. 
 
Hanteringen sker enligt Standardförfarande, Utökat förfarande och Samordnat 
förfarande. Det finns möjlighet att växla mellan de olika förfarandena under 
planprocessen. Dock måste samrådskretsen vara densamma. 
 
STANDARDUTFÖRANDE – gäller för de flesta detaljplaner. Förfarandet kan 
tillämpas när vissa villkor är uppfyllda, bland annat ska planförslaget vara 
förenligt med översiktsplanen och inte antas medföra betydande miljöpåverkan. 
 
BEGRÄNSAT FÖRFARANDE – är möjligt att tillämpa under förutsättning att 
planförslaget berör en åtgärd av mindre betydelse samt att samrådskretsen är liten 
och tydligt avgränsad. Förfarandet innehåller endast ett kommunikationssteg. 
 
UTÖKAT FÖRFARANDE – gäller detaljplaner som är av betydande intresse för 
allmänheten och/eller antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
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SAMORDNAT FÖRFARANDE – gäller exempelvis vid infrastrukturprojekt och 
när prövning även ska ske enligt annan lagstiftning, oftast miljöbalken. Inom 
projektet sker samverkan med andra parter som exempelvis Trafikverket. 
 
Vid ett Standardförfarande så är den beräknade tiden för allt vi måste göra mellan 
11-14 månader. Om en detaljplaneprocess kan övergå till ett Begränsat 
förfarande så kan vi halvera den tiden. Vid ett Utökat förfarande får vi räkna med 
dubbla tiden mot ett Standardförfarande. Detta förutsatt att ingen är emot och 
skriver in och klagar på förfarandet. Då är det den tiden som den rättsliga 
processen tar som också ska räknas med och den tiden vet vi aldrig hur lång tid 
den tar. 
 
Det ska poängteras att detta förslag innebär den kortaste möjliga väg för ett 
detaljplanebeslut och innehåller de detaljer som vi måste genomföra innan beslut 
kan fattas. 
 
Detaljplaneprocessen kommer att delas ut till den eller de som ansöker om en 
förändrad detaljplan så att de kan se hur en detaljplaneprocess går till och hur 
lång tid det tar. Vi kan också notera var vi är i processen och på så sätt informera 
den som sökt en ändring av detaljplan var vi är i processen och därmed hur långt 
det är kvar, under förutsättning att inga skriftliga besvär inkommit.  
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
 
Plankommittén föreslår Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att anta 
detaljplaneprocessen för Kungsörs kommun 
 
 
 
  
 
 
Claes-Urban Boström    
Kommunchef     
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§ 10 
Svar på motion – Översyn av planprocessen  
(KS 2017/434) 
Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny Andersson (KD) 
föreslår i en motion att de interna rutinerna och processer i planar-
betet ses över och att mål sätts. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionen ska anses 
besvarad med hänvisning till att nyligen beslutade planprocess är 
så tidseffektiv som möjligt utifrån plan och bygglagen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Fager, Stellan Lund och Jenny 
Andersson 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-13, § 164 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-01-09 

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

till att nyligen beslutade planprocess är så tidseffektiv som möjligt 
utifrån plan och bygglagen. 

 
KS överläggning Under överläggningen yrkar Madelene Fager (C) bifall till motio-

nen.  
 
 Efter avslutad överläggning ställer ordföranden förslag till beslut 

mot Madelene Fagers bifallsyrkande till motionen och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt förslag till beslut. 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till att nyligen beslutade planprocess är så tidseffektiv som möjligt 
utifrån plan och bygglagen. 
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Reservation Mot kommunstyrelens beslut reserverar sig Alliansen – Stellan 
Lund (M), Niklas Magnusson (M), Madelene Fager (C) och Petter 
Westlund (C) – muntligt. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Madelene Ericsson, Petter Westlund, AnneMarie 
Andersson, Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund, 
akten Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Svar på motion – Digitalt webbdiarium  
(KS 2017/435) 
Madelene Ericsson, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, 
Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund, samtliga (C) föreslår i en 
motion att Kungsörs kommun inför ett digitalt webbdiarium där 
medborgare på egen hand kan söka bland inkomna och upprättade 
handlingar.  
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att frågan om digitalt 
webbdiarium får anstå till senare och bör, när det initieras, vara ett 
gemensamt projekt för Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner. 
Förvaltningen bedömer att den arbetsinsats och de investeringar 
som krävs för att göra diarierna användbara och intressanta för 
allmänheten är kostbara både i tid och pengar. Administrationen 
har begränsats så mycket att detta inte ryms inom den tid persona-
len har till förfogande. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Ericsson, Petter Westlund, AnneMarie 
Andersson, Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund  

• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-13, § 165 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-01-15  
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-29, § 11 med muntlig 

reservation 
 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige beslutar att frågan om digitalt webbdiarium 

får anstå till senare och bör, när det initieras, vara ett gemensamt 
projekt för Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner. 
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§ 165 
Motion – Digitalt webbdiarium (KS 2017/435) 
Madelene Ericsson, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, 
Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund, samtliga (C) föreslår i en 
motion att Kungsörs kommun inför ett digitalt webbdiarium där 
medborgare på egen hand kan söka bland inkomna och upprättade 
handlingar. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Ericsson, Petter Westlund, AnneMarie 
Andersson, Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 



 

Förslag till 
SVAR PÅ MOTION Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2018-01-15 KS 2017/435 
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 

Förslag till svar på motion – digitalt webbdiarium 
Madelene Ericsson, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, Gunnar Karlsson 
och Eleonor Westlund, samtliga (C) föreslår i en motion att kommunens diarium 
ska göras mer tillgängligt genom att införa ett digitalt webbdiarium. 

 
Beredning 
Flera kommuner har lagt ut kommunens diarier på sina hemsidor. Självklart kan 
även vi göra det om det är kommunfullmäktiges önskan. Möjligheterna finns med 
nuvarande system. Att lägga ut diariet på hemsidan är förknippad med kostnader. 
En särskild modul behöver köpas till vårt dokument- och ärendehanteringssystem 
– Search port. 
 
Vidare behöver vi ser över våra registreringsrutiner. Nuvarande rutiner är anpas-
sade till att det är vi internt som läser i diariet. Att anpassa bakåt skulle kräva en 
mycket stor arbetsinsats. Om kommunfullmäktige anser att vi ska börja publicera 
diariet på hemsidan kan det endast bli aktuellt för handlingar som kommer in, går 
ut eller upprättas från och med ett visst datum. 
 
Varje nämnd i kommunen har ett diarium som sköts av registrator. I diariet finns 
det mesta av den officiella kommunikation som sker mellan kommunen, medbor-
garna och andra myndigheter som till exempel inkommen och utgående post. 
Alla brev och handlingar, även e-post, som kommer in till en kommun är i regel 
offentliga och får, med vissa undantag, läsas av alla enligt tryckfrihetsförord-
ningen. 
 
Det finns begränsningar som gör att diariet inte kan läggas ut på internet i sin hel-
het. Det gäller:  
- skydd mot publicering av personuppgifter på Internet (PUL-skydd) och från 

den från 25 maj 2018 General data protection regulation (GDPR) 
- skydd p.g.a. att informationen är sekretesskyddad enligt någon bestämmelse i 

offentlighets- och sekretesslagen eller speciallag. 
 
PUL/GDPR-skyddade handlingar kan du ta del av hos förvaltningens registrator. 
Sekretesskyddade handlingar däremot lämnas inte ut. 
 
Det diarium som kan läggas ut på webbsida bör alltså dölja uppgifter, som 
- sekretssbelagda uppgifter 
- personnummer 
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- namn i vissa fall 
- känsliga personuppgifter 
- andra uppgifter som kan vara intrång i en enskilds personliga integritet 
 
Det som kan visas i diariet på webben är uppgifter om ett ärende, det vill säga  
- ett diarienummer som sätts för att man ska kunna hitta igen handlingar, 
- datum när en handling kom till kommunen eller skickades från kommunen,  
- från eller till vem en handling kommer eller har skickats samt  
- en ärendemening som innehåller information om vad handlingen rör 
 
Är hela ärendet sekretessbelagt kan inte heller ärendemening och/eller från eller 
till vem en handling kommer publiceras. 
 
Om diariet ska publiceras på hemsidan bör också beslut fattas om dokumenten 
ska göras läsbara direkt på webben eller om den som vill ta del av allmänna 
handlingar ska hänvisas till respektive nämnds kansli. 
 
Förvaltningens bedömning 
Den arbetsinsats och de investeringar som krävs för att göra diarierna användbara 
och intressanta för allmänheten bedöms kostbara både i tid och pengar. Administ-
rationen har begränsats så mycket att detta inte ryms inom den tid personalen har 
till förfogande. 
 
Idag har inte heller Arboga eller Köpings kommuner lagt ut sina diarier på sina 
hemsidor. 
  
En motion med förslag om införande av digitalt webbdiarium ställdes 2013 och 
besvarades 2014. Motionen avslogs då, utifrån den situation som var. Situationen 
har inte ändrats vad gäller personaltäthet m.m. 
 
Kommunchefen fick dock i uppdrag att initiera frågan inom kommunalförbundet. 
Så har också skett, men något direkt intresse har inte frågan rönt. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan om digitalt webbdiarium får anstå till 
senare och bör, när det initieras, vara ett gemensamt projekt för Köpings, Arboga 
och Kungsörs kommuner. 
 
 
 
Claes-Urban Boström 
Kommunchef Eva Kristina Andersson 
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§ 11 
Svar på motion – Digitalt webbdiarium  
(KS 2017/435) 
Madelene Ericsson, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, 
Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund, samtliga (C) föreslår i en 
motion att Kungsörs kommun inför ett digitalt webbdiarium där 
medborgare på egen hand kan söka bland inkomna och upprättade 
handlingar.  
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att frågan om digitalt 
webbdiarium får anstå till senare och bör, när det initieras, vara ett 
gemensamt projekt för Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner. 
Förvaltningen bedömer att den arbetsinsats och de investeringar 
som krävs för att göra diarierna användbara och intressanta för 
allmänheten är kostbara både i tid och pengar. Administrationen 
har begränsats så mycket att detta inte ryms inom den tid persona-
len har till förfogande. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Ericsson, Petter Westlund, AnneMarie 
Andersson, Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund  

• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-13, § 165 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-01-15 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att frågan om digitalt webbdiarium 
får anstå till senare och bör, när det initieras, vara ett gemensamt 
projekt för Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner. 

 
KS överläggning Under överläggningen yrkar Madelene Fager (C) bifall till motio-

nen.  
 
 Efter avslutad överläggning ställer ordföranden förslag till beslut 

mot Madelene Fagers bifallsyrkande till motionen och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt förslag till beslut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2018-01-29  16 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att frågan om digitalt webbdiarium 
får anstå till senare och bör, när det initieras, vara ett gemensamt 
projekt för Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner. 

 
Reservation Mot kommunstyrelens beslut reserverar sig Alliansen – Stellan 

Lund (M), Niklas Magnusson (M), Madelene Fager (C) och Petter 
Westlund (C) – muntligt. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-02-12   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Carina Sjölund, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Svar på motion – Införande av register över 
motioner, interpellationer och skriftliga 
frågor (KS 2017/452) 
Carina Sjölund (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige 
ger Kungsörs kommun i uppdrag att på Kungsörs kommuns hem-
sida, inrätta ett sökbart register för motioner, interpellationer och 
skriftliga frågor. Enligt motionären är det  
- ett sätt att stärka demokratin 
- att ge medborgarna bästa möjliga förutsättningar att ta del av 

politiken och enskilda politikers agerande 
 

Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionen ska avslås. 
Av tjänsteskrivelsen framgår bl.a. att: 

- De listor som förs har utformats för att ge stöd inom förvalt-
ningen. Ska de användas som motionären föreslår krävs en 
annan hantering.  

- Den arbetsinsats som krävs för att göra sökbara listor bedöms 
kräva en större arbetsinsats. Administrationen har begränsats så 
mycket att detta inte ryms inom den tid personalen har till för-
fogande. 

- Personer som har ett specialintresse av att följa en enskild poli-
tikers aktivitet vad gäller ställda motioner, interpellationer och 
enkla frågor kan kontakta kommunstyrelsens registrator eller 
kanslichefen så kan en sökning göras i diariet. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Carina Sjölund  
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-13, § 167 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-01-15  
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-29, § 12 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 





 

Förslag till 
SVAR PÅ MOTION Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2018-01-15 KS 2017/452 
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 

Svar på motion – Införande av register över motioner, 
interpellationer och skriftliga frågor 
Carina Sjölund (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ger Kungsörs 
kommun i uppdrag att på Kungsörs kommuns hemsida, inrätta ett sökbart register 
för motioner, interpellationer och skriftliga frågor.  
 
Enligt motionären är det  
- ett sätt att stärka demokratin 
- att ge medborgarna bästa möjliga förutsättningar att ta del av politiken och 

enskilda politikers agerande  
 
Beredning 
För att hålla reda på de motioner, interpellation, medborgarförslag och enkla 
frågor som ställs i kommunfullmäktige håller kansliet listor. De innehåller upp-
gift om bl.a.  

- vem som ställd initierat ärendet,  
- vilket förslaget/frågan är,  
- när det ställts och  
- när det besvarats.  

 
Listorna hålls löpande uppdaterade för att säkerställa att ställda förslag/frågor blir 
besvarade. 
 
Utöver detta redovisar kommunstyrelsen till kommunfullmäktige två gånger om 
året de motioner och medborgarförslag som inte är besvarade. 
 
 
Förvaltningens bedömning 
Att administrera och hålla dessa olika typer av listor uppdaterade kräver manuell 
hantering och är tidskrävande. De listor som förs har utformats för att ge stöd 
inom förvaltningen. Ska de användas som motionären föreslår krävs en annan 
hantering. 
 
Den arbetsinsats som krävs för att göra sökbara listor bedöms kräva en större 
arbetsinsats. Administrationen har begränsats så mycket att detta inte ryms inom 
den tid personalen har till förfogande. 



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
 2018-01-15 KS 2017/452 
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

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

 
Personer som har ett specialintresse av att följa en enskild politikers aktivitet vad 
gäller ställda motioner, interpellationer och enkla frågor kan kontakta kommun-
styrelsens registrator eller kanslichefen så kan en sökning göras i diariet. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslag: 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
 
 
 
Claes-Urban Boström 
Kommunchef Eva Kristina Andersson  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-02-12   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kommunalförbundet VafabMiljö, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Avfallstaxa 2018 (KS 2017/471) 
Kommunalförbundet Vafab Miljö har tagit fram ett förslag till 
Avfallstaxa 2018.  
 
Arbetet med att samordna taxor för medlemskommunerna kommer 
att ske i flera steg. Inga större förändringar har gjorts i förslaget till 
taxa för 2018, förutom för latrintaxan. Taxan för latrinhämtning 
berör endast ett fåtal kunder och denna bör, enligt förbundet, bära 
sina egna kostnader. 
 
Förbundet lämnar två alternativa förslag till beslut – taxan antas 
inklusive eller exklusive ändringar i latrintaxan. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunalförbundet Vafab Miljö missiv 2017-11-27 med två 

alternativ förslag till avfallstaxa 2018  
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-29, § 13 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige antar Avfallstaxa 2018 utan förändringar i 

latrintaxan. Den nya taxan kan tidigast träda i kraft den 1 mars 
2018. 

 
 
 Antagen taxa redovisas som KS-handling nr x/2018. 



 

Huvudkontor: Returvägen 20, Gryta avfallsstation, Västerås  Postadress: 721 37 Västerås 
Reception: 021-39 35 00  Fax 021-33 51 50  Organisationsnummer: 222000-3129 

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

Datum 
2017-11-27 
Sandra Lindblom 
Dnr: 2017/0896-VKF-043 

 
 
Kommunstyrelsen i Kungsörs kommun 
  
  
  
  
  

Avfallstaxa 2018 

Förslag till beslut  
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att föreslå kommunfullmäktige att anta antingen 

• förslag till avfallstaxa 2018 inklusive förändrad latrintaxa, se bilaga 2, eller 
• förslag till avfallstaxa 2018 utan ändringar i latrintaxan, se bilaga 3. 

 

Sammanfattning 
Ett av målen med kommunalförbundet är samordning av verksamheten där detta ger fördelar, 
exempelvis regelverk och avgifter för hämtning av hushållsavfall. Arbetet med att samordna 
taxor för medlemskommunerna kommer att ske i flera steg.  
 
I föreliggande förslag till ny avfallstaxa har inga större förändringar gjorts jämfört med gällande 
avgifter, förutom latrintaxan som ändrats enligt nedan. 
 
Taxan för latrinhämtning berör endast ett fåtal kunder och denna bör bära sina egna kostnader. 
Jämfört med gällande avgift för latrinhämtning i Kungsör innebär det att avgiften höjs så att 
kostnadstäckning uppnås. Dessutom införs möjligheten att ha hämtning varannan vecka samt 
akut hämtning. 
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Ärendebeskrivning 
Ett av målen med kommunalförbundet är samordning av verksamheten där detta ger fördelar, 
exempelvis regelverk och avgifter för hämtning av hushållsavfall. Att ta fram en gemensam 
taxekonstruktion för medlemskommunerna är därför något som VafabMiljö måste prioritera. 
Arbetet med en gemensam taxekonstruktion för hela regionen är dock komplext och behöver få 
ta tid för att förslaget ska bli väl genomarbetat och väl förankrat i kommunerna.  
 
Arbetet med att samordna taxor för medlemskommunerna kommer att ske i flera steg. I och med 
att de sista kommunerna i regionen lämnar över sin verksamhet till VafabMiljö 1 november 
2017 finns nu en samlad bild och det första steget kan tas. 
 
I föreliggande förslag till ny avfallstaxa har inga större förändringar gjorts jämfört med gällande 
avgifter, förutom latrintaxan som ändrats enligt nedan. Avgiften vid delade kärl har också 
beräknats annorlunda vilket ger en liten sänkning för de abonnenter som delar kärl. I förslaget 
har några avgifter som inte används tagits bort och i övrigt är det formella ändringar. Dessa 
ändringar bör genomföras redan nu, för att underlätta för kunderna och för att korrigera vissa 
formella uppgifter i taxan.  
 
Taxan för latrinhämtning berör endast ett fåtal kunder och denna bör bära sina egna kostnader. 
Jämfört med gällande avgift för latrinhämtning i Kungsör innebär det att avgiften höjs så att 
kostnadstäckning uppnås. Dessutom införs möjligheten att ha hämtning varannan vecka samt 
akut hämtning. 
 
Nedan beskrivs både vilka förändringar som föreslås specifikt i taxan för Kungsörs kommun. I 
bilaga 1 finns en förteckning över vilka förändringar som föreslås i taxorna för övriga 
medlemskommuner, för kännedom.  
 
De föreslagna förändringarna har gjorts som justeringar i befintligt taxedokument och 
ändringarna är markerade, se bilaga. Ytterligare tillägg/ändring av mindre art kan förekomma 
utöver de som beskrivs nedan och är i så fall markerad i det bilagda förslaget. 
 
Förändringarna kan delas in i tre kategorier: 
 

1. Mindre ändringar som har stor fördel administrativt och innebär steg tagna mot en 
gemensam taxekonstruktion som är mer rättvis och tydlig, utan att i någon större 
omfattning påverka ekonomin för vare sig VafabMiljö eller kunderna. 

2. Formella ändringar som krävs för att VafabMiljö på ett korrekt sätt ska kunna fullgöra 
sitt uppdrag enligt miljöbalken. 

3. Ändringar i latrintaxan, där det finns möjlighet att redan nu anta en taxa med rättvisa 
avgifter som ger kostnadstäckning för denna hantering. 
 

Datum för när ändringarna börjar gälla anpassas, efter att beslut fattats i kommunfullmäktige, 
efter faktureringsintervall för bästa möjliga tydlighet gentemot kunden. 
 

Förändringar i taxan för Kungsörs kommun 
1. De harmoniserande förändringarna är följande: 

Inga harmoniserande förändringar för Kungsörs kommun. 
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2. De formella ändringar som föreslås är följande: 
a. Avfallsansvarig nämnd  

I befintliga dokument anges att Västra Mälardalens Kommunalförbund har ansvaret 
för avfallshanteringen. Då ansvaret nu har lämnats över till VafabMiljö 
kommunalförbund är det viktigt att styrande dokument anpassas därefter. 

b. Debiteringsintervall 
Då det för närvarande sker förändringar inom VafabMiljö och det inte finns krav på 
att debiteringsintervall preciseras i taxan tas skrivningen bort. Detta ger större frihet 
att justera faktureringsintervallen om så skulle behövas. 

 

Ändring av latrintaxan  
I gällande taxor för medlemskommunerna skiljer sig såväl valmöjligheter som prissättning. 
VafabMiljö strävar efter enhetlighet i erbjudna tjänster. Då latrinhämtning endast nyttjas av 
ett fåtal abonnenter bör denna verksamhet bära sina egna kostnader. Med nya avtal för 
insamling och behandling har VafabMiljö kunnat ta fram en taxa som ger kostnadstäckning 
för hanteringen. 
 
I förslaget erbjuds abonnemang endast för sommarsäsongen medan möjlighet finns att 
beställa (buda) hämtning under resten av året. Detta kommer att minska onödiga transporter 
då många abonnenter bara behöver latrinhämtning enstaka gånger under vintern. I förslaget 
är priset detsamma per kärl oavsett om kunden väljer abonnemang eller budning, vilket 
också bör minska onödiga transporter. 
 
I taxeförslaget är priset per budad hämtning något högre än idag i Kungsörs kommun. I 
diagrammet nedan visas nuvarande avgifter för budade hämtningar och för abonnemang i 
samtliga medlemskommuner. 
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Avgift latrinhämtning, kr inkl moms 
Föreslagen avgift med kostnadstäckning: 619 kr/kärl 

Budning, per kärl Abonnemang sommar, per tömn Abonnemang helår, per tömn
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Ekonomiska konsekvenser 
Detta förslag till ny avfallstaxa innebär obetydliga ekonomiska konsekvenser för abonnenterna. 
De ändringar som föreslås är positiva, genom att avgifterna tas bort för byte av kärl och för 
ansökan om delat kärl. Dessutom sänks avgiften något för delade kärl och för budad hämtning 
av latrin.  
 

Fortsatt arbete 
Arbetet fortsätter med att se över avfallstaxorna för att nå en enhetlig grundkonstruktion där alla 
kunder erbjuds samma tjänster oavsett kommun. På sikt ska också en nivå nås där avgiften är 
lika i hela regionen för samma tjänst. Detta är ett stort arbete som kräver noggranna analyser av 
konsekvenserna. Ett förslag med ändringar i denna riktning kommer att presenteras under våren 
2018 för att börja gälla 1 januari 2019. 
 
Extra angeläget är att justera slamtaxan. Slam från enskilda avlopp är hushållsavfall vilket 
betyder att VafabMiljö ansvarar för hanteringen (förutom i Heby och Sala som undantagit 
detta). Taxan behöver göras enklare, tydligare och mer rättvis. Avgiften ska göra 
slamhanteringen självbärande och med de nya avtalen för insamling och behandling är 
kostnaderna tydliga. 
 
I vissa kommuner (Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg) har budningar m.m. skötts helt av 
entreprenören, inklusive fakturering. För Enköpings kommun bör volymintervallet 
harmoniseras med övriga regionen, vilket dock skulle kunna innebära relativt stora förändringar 
i avgift för abonnenterna. Köping, Arboga och Kungsör har VafabMiljö inte haft möjlighet att 
analysera ännu. Förslag till ny slamtaxa beräknas vara färdigt våren 2018.  
 
 
 
Carina Färm 
VD, VafabMiljö 
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Bilaga 1 

Förändringar för samtliga medlemskommuner samt vilka ändringar som berör 
vilken kommun 
 
Nedan visas föreslagna förändringar för samtliga medlemskommuner samt vilka ändringar som 
berör vilken kommun. Detta avsnitt är enbart för kännedom om vilka ändringar som görs i 
övriga medlemskommuner.  
 

1. De harmoniserande förändringarna är följande: 
a. Abonnemangsändringar  

(gäller Enköping, Fagersta, Hallsta, Heby, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, 
Västerås) 
Ändring av abonnemang bör vara kostnadsfritt för att inte ”straffa” de som har 
förändrad livssituation. I vissa kommuner har avgiften varit så hög (drygt 600 kr) 
att den inte tagits ut. Däremot införs en bindningstid på sex månader för att 
motverka vissa abonnenters ovana att ändra kärlstorlek inför och efter storhelger.  

b. Matavfallspåsar och hållare (gäller Hallstahammar) 
Idag ingår inte matavfallspåsar i abonnemangsavgiften i alla kommuner. Av 
rättviseskäl och för att uppmuntra utsortering av matavfall anser VafabMiljö att 
matavfallspåsar av standardstorleken och tillhörande hållare bör ingå i 
abonnemangsavgiften för alla med matavfallsabonnemang. 

c. Dela kärl 
Ansökningsavgift tas bort där detta har funnits (gäller Västerås).  
Den princip införs för delade kärl som gäller i flera andra kommuner: att varje 
hushåll betalar en grundavgift medan hämtningsavgiften delas lika (gäller Hallsta-
hammar, Fagersta, Norberg). Denna princip skulle kunna införas i fler kommuner, 
men förslaget är att endast göra denna ändring i de kommuner där de ekonomiska 
konsekvenserna blir obetydliga. Undantaget är Hallstahammar där de berörda 
abonnenterna får en märkbar sänkning av avgiften, vilket emellertid för 
VafabMiljös ekonomi kompenseras av att rabatten för hemkompost minskas med 
motsvarande summa (se nedan). 

d. Minska prisskillnaden mellan abonnemangen källsortering och hemkompostering 
(gäller Hallstahammar) 
För uppmuntra den miljöbästa behandlingen av matavfallet föreslår VafabMiljö att 
avgiften ska vara lika oavsett om kunden väljer att kompostera sitt matavfall själv, 
använda sin avfallskvarn för biogasproduktion eller lägga det in en brun tunna för 
både biogas och biogödsel. Hallstahammars kommun har önskat att redan nu ta ett 
steg i denna riktning. Därför justeras avgiften för hemkomposterare med 300 kr per 
hushåll och år (25 kr/månad) så att den närmar sig avgiften för källsortering. 

 
2. De formella ändringar som föreslås är följande: 

a. Avfallsansvarig nämnd 
(gäller Arboga, Fagersta, Kungsör, Köping, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar) 
I befintliga dokument anges ofta att teknisk nämnd eller motsvarande är ansvarig 
för avfallshanteringen. Då ansvaret nu har lämnats över till VafabMiljö 
kommunalförbund är det viktigt att styrande dokument anpassas därefter. 
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b. I taxan ska anges vem som är betalningsskyldig och till vem avgift ska betalas 
(gäller delvis Fagersta och Norberg, Skinnskatteberg, Surahammar) 
Fastighetsägare är alltid ytterst ansvarig för avfallshanteringen på fastigheten och 
därmed även för att betala den av kommunfullmäktige beslutade avgiften. Avgift 
ska betalas till VafabMiljö, med undantag för slam från enskilda avlopp i Sala och 
Heby. 

c. I taxan ska anges hur avgiften ska bestämmas när taxan i övrigt saknar tillämplig 
bestämmelse om avgift 
(gäller Fagersta, Hallstahammar, Norberg, Sala, Skinnskatteberg) 
Det kan t.ex. handla om att en större fastighetsägare, för att tillmötesgå krav på god 
arbetsmiljö m.m., har installerat bottentömmande behållare för avfall utan att taxa 
finns för denna hämtning, eller att ett visst hämtningsintervall saknas i taxan. 
VafabMiljö behöver då kunna besluta om avgift, vilken förs in i taxan för att till 
året efter även fastställas av kommunfullmäktige. Grunderna i 27 kap 5 § MB 
(likställighets- och självkostnadsprinciperna) måste följas vid alla beslut om avgift. 

d. Debiteringsintervall 
(gäller Arboga, Enköping, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg) 
I vissa fall finns debiteringsintervall preciserat i taxan. Då det för närvarande sker 
förändringar inom VafabMiljö och det inte finns krav på att detta preciseras i taxan 
tas skrivningen bort. Detta ger större frihet att justera faktureringsintervallen om så 
skulle behövas. 

e. Kompletteringar där avgifter har saknats i det av kommunfullmäktige antagna 
dokumentet 
Det kan vara så att tjänster och tillhörande avgifter har tillkommit genom åren utan 
att föras in i det dokument som antas av kommunfullmäktige. De avgifter som finns 
i kundsystemet och som används förs nu in i respektive kommuns taxa. Det handlar 
om avgifter för sommarabonnemang, extra hämtning, hämtning av grovavfall, 
bottentömmande behållare m.m. Se bilaga för respektive kommun. 

 



Dnr: 2017/0896-VKF-043 
 

Renhållningstaxa för Kungsörs kommun 
 

Taxan grundar sig på avgiftsprinciperna i Miljöbalken (SFS 1998:808). 
 
Antagen av kommunfullmäktige i Kungsörs kommun 2017-xx-xx. 
Denna avfallstaxa träder i kraft 2018-xx-xx. 
 
Taxekonstruktion 
Renhållningsverksamheten i Kungsörs kommun är avgiftsfinansierad. 
 
Miljöbalken 27 kap 5 § ger kommuner möjlighet att ta ut avgifter så att en miljöanpassad 
avfallshantering främjas. Detta gör att kommunernas avfallstaxa skall styra mot de mål som är 
uppsatta i gällande avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering. Taxan skall stimulera till en god 
arbetsmiljö och ge kunden valfrihet avseende servicenivå. Taxan skall finansiera de kostnader 
kommunen har för att kunna utföra det renhållningsansvar och informationsansvar man har inom 
avfallshanteringen. 
 
Allmänna bestämmelser 
Avgifter för insamling, bortforsling och slutligt omhändertagande av hushållsavfall samt därmed 
jämförligt avfall i Kungsörs kommun utgår med de belopp och på de villkor som framgår av denna 
taxa samt av gällande Renhållningsordning för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör. 
 
Angivna avgifter är inklusive den av riksdagen beslutade mervärdesskatt, för närvarande 25 %. 
 
Tolkningsföreträde 
VafabMiljö Kommunalförbund (nedan kallat VafabMiljö) äger tolkningsföreträde över 
renhållningstaxan. 
 
Renhållningsabonnemang 
Alla bebyggda fastigheter som klassas som hushåll, flerfamiljshus, enfamiljshus, fritidshus är skyldiga 
att inneha ett renhållningsabonnemang. 
 
I Kungsörs kommun är samtliga företag och verksamheter med likvärdigt hushållavfall jämförbart 
med det som kommer från enfamiljshus, fritidshus och flerfamiljshus skyldiga att ha ett 
renhållningsabonnemang för hushållsavfall. 
 
Administrativa regler 
Renhållningstaxan är indelad i en fast avgift och en rörlig avgift (hämtningsavgift) för enfamiljshus 
och fritidshus. Detta för att kunderna så rättvist som möjligt endast skall betala för den servicenivå de 
utnyttjar. För flerfamiljshus och verksamheter finns ett pris per behållare där fast och rörlig del ingår. 
 
Den fasta avgiften skall utgå för alla bebyggda fastigheter även om dispens från sophämtning beviljats. 
 
För sådan hämtning där andra metoder än de konventionella tillämpas, eller där förhållandena väsentligt 
avviker från vad som är normalt, får VafabMiljö besluta om avgift. De grunder som anges i 27 kap 5§ 
Miljöbalken ska därvid beaktas. 
 
Budning tillämpas för extra tömning av behållare, hämtning av grovavfall samt kyl och frysskåp. Avgift 
utgår enligt bilaga A. 
 
Avgiftsskyldighet 
Alla fastighetsinnehavare är skyldiga att meddela VafabMiljö att de äger en bebyggd fastighet i 
Kungsörs kommun, samt beställa ett abonnemang för hushållsavfall. Fastighetsinnehavare är skyldig 
att hålla sig väl underrättad om gällande föreskrifter i renhållningsordningen samt att informera de 
som bor i eller är verksam på fastigheten om skyldigheten att följa föreskrifterna. 
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En fastighet kan bestå av flera byggnader/hushåll som vart och ett skall betala en fast avgift (till 
exempel visst antal bostäder eller hushåll på samma fastighetsbeteckning) samt ha ett abonnemang 
som motsvarar den uppkomna mängden hushållsavfall. 
 
Fastighetsinnehavare eller den eller de som enligt l kap 5 § Fastighetstaxeringslagen (1979:1 152) ska 
anses som fastighetsägare ska betala angivna avgifter till VafabMiljö. Tomträttsinnehavare jämställs 
med fastighetsinnehavare. Avgiftsskyldigheten kan i vissa fall överlåtas till nyttjanderättshavare med 
dennes medgivande. Sådant överlåtande ska först godkännas av VafabMiljö. VafabMiljö har rätt att 
besluta om avgiftsskyldigheten skall återgå till fastighetsinnehavaren om nyttjanderättshavaren inte 
fullgör sina skyldigheter gentemot VafabMiljö, eller avflyttar från fastigheten. VafabMiljö skall 
underrätta fastighetsinnehavaren och nyttjanderättshavaren om sådan ändring sker. 
Fastighetsinnehavaren skall då svara för betalning av avgifter från och med den dag VafabMiljö 
underrättat om återgången av avgiftsskyldigheten. 
 
Anmälan om att en fastighet överlåts till annan innehavare och den tidpunkt från vilken den nye 
innehavaren ska betala renhållningsavgifterna ska snarast anmälas till VafabMiljö av den nuvarande 
fastighetsinnehavaren. Nuvarande/föregående fastighetsinnehavare svarar för avgifterna tills sådan 
anmälan gjorts. 
 
Betalning 
Avgift tas ut enligt fastställd renhållningstaxa som är antagen av kommunfullmäktige i Kungsörs 
kommun. Renhållningsavgiften delas upp för enfamiljshus och fritidshus i en fast avgift och en rörlig 
avgift, se vidare under "Abonnemangstyper ..."nedan. 
 
Den rörliga avgiften baseras på val av behållartyp, gångavstånd (gäller endast flerfamiljshus och 
verksamheter), kärlstorlek och hämtningsintervall vilket framgår av renhållningstaxan. 
 
Vid försent inkommen betalning utgår dröjsmålsränta, enligt 6 § Räntelagen (1975:635), med en vid varje 
tid gällande referensränta med tillägg av 8 procentenheter. Påminnelseavgift på 60 kronor och kravavgift 
på 180 kronor tas ut enligt gällande lagstiftning. Vid utebliven betalning och så länge skulden är obetald 
kan hämtningsfrekvensen dras ned till lägsta möjliga nivå så länge inte risk för människors hälsa eller 
miljö uppstår. 
 
Fastighetsinnehavarens ansvar 
Enligt renhållningsordningen tillhandahåller VafabMiljö på fastighetsinnehavarens bekostnad godkända 
behållare i erforderligt antal. Fastighetsinnehavaren ansvarar för behållarnas rengöring och underhåll samt 
att avfallsutrymmen hålls städade. Om annat inte överenskommits ingår kostnader för kärl i avgiften för 
hämtning av hushållens avfall. 
 
Det är även fastighetsinnehavarens ansvar att föremål som kan skada personal inte läggs i 
avfallsbehållare. I ansvaret ingår även att upprätthålla framkomlig väg med tillräcklig bredd för att dra 
kärl mellan behållarens uppställningsplats och hämtningsfordon (se handboken "råd och anvisningar") 
samt att under vintertid se till att vägen är skottad och sandad. På hämtningsdagen skall kärlet placeras 
vid tomtgräns, eller på annan plats anvisad av VafabMiljö. 
 
Fastighetsinnehavare för enfamiljshus och fritidshus samt lägenhetsinnehavare kan lämna sitt grovavfall 
och farligt avfall enligt anvisningar till Återbruken (återvinningscentraler). Kostnader för detta ingår i 
taxans fasta del för enfamiljshus, fritidshus och flerfamiljshus (lägenhetsinnehavaren). Returpapper 
(tidningar och liknande) och förpackningar av papper, plast, metall och glas kan lämnas på Återbruken 
eller återvinningsstationerna. 
 
 
Dispenser och ansökan om ändringar i abonnemang 
Ändrade hämtningsförhållanden skall omgående anmälas till VafabMiljö av fastighetsägare eller 
fastighetsinnehavare. 
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Ändringa av abonnemang är kostnadsfritt. Ändringen gäller i minst 6 månader. 
 
Fastighetsinnehavare som avser att ansöka om uppehåll från hämtningstjänst av hushållsavfall skall 
lämna en skriftlig ansökan till VafabMiljö senast l månad innan tänkt uppehåll. Uppehåll i hämtning vid 
permanentbostad efter ansökan medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte 
kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst 3 månader. Handläggningsavgift vid 
ansökan är 436 kronor när särskild utredning krävs. Fast avgift utgår enligt bilaga A under den period 
uppehåll i hämtning beviljats. 
 
För fritidshusägare måste uppehållet gälla för hela hämtningssäsongen, maj till och med september. 
Handläggning av ansökan och intagning av kärl enligt taxa bilaga A. Fast avgift utgår enligt bilaga A 
under den period uppehåll i hämtning beviljats. 
 
Två närliggande fastigheter kan efter skriftlig ansökan till VafabMiljö medges delad hämtning. 
Förutsättningarna för att få delad hämtning beviljad regleras av renhållningsordningens bestämmelser. 
Fast avgift enligt bilaga A utgår för samtliga enfamiljshushåll även vid delning av abonnemang. Samma 
regler gäller även för fritidshus. 
 
Avgift utgår även vid tillfållen då behållare inte använts sedan föregående hämtningstillfälle. Avgift utgår 
även om behållare inte varit tillgänglig enligt renhållningsordningens bestämmelser för hämtning vid 
hämtningstillfället. 
 
Abonnemangstyper för hämtning av hushållsavfall exklusive slam och latrin 
Renhållningsabonnemangen är uppdelade i en fast avgift (grundavgiften) samt en rörlig avgift som 
bestäms beroende på vald hämtningstjänst 
 
Grundavgift 
Grundavgift skall tas ut för samtliga bebyggda fastigheter inom Kungsörs kommun. Grundavgiften 
utgår även vid dispenser som befrielse och uppehåll i hämtning. 
 
Grundavgiften finansierar kostnader som inte betalas genom hämtningstjänsten. Det gäller bland annat 
information, avfallsplanering, registerhållning, kundtjänst, fastigheter, miljöarbete, återvinningscentraler, 
omhändertagande av farligt avfall, småbatterier, kyl och frys samt transporter av grovsopor från 
Återbruken. 
 
Grundavgiften är för enfamiljshus och fritidshus baserad på antal hushåll. För flerfamiljshus och 
verksamheter är den fasta avgiften baserad på avfallsmängd istället för antalet hushåll. 
 
Hämtningsabonnemang (rörlig avgift) 
I Kungsörs kommun finns två abonnemangstyper för hämtning av hushållsavfall: 
 
- Hemkomposteringsabonnemang 
Hemkomposteringsabonnemang innebär att hushållen själva komposterar allt sitt komposterbara 
hushållsavfall enligt de regler som anges i Renhållningsordningen. Brännbart hushållsavfall placeras i 
behållare som töms varannan vecka. Undantaget de som fått beviljat hämtning 13 gånger per år av 
brännbart hushållsavfall. 
 
- Källsorteringsabonnemang 
Källsorteringsabonnemang innebär att hushållen sorterar sitt avfall och placerar 
komposterbart/rötningsbart hushållsavfall (bioavfall) och brännbart hushållsavfall i skilda behållare. 
Respektive behållare töms minst varannan vecka. Avgifter utgår enligt bilaga A. Behållarna töms efter 
beställ intervall. 
 
Om avfallet inte sorteras enligt de regler som gäller för aktuellt abonnemang utgår 
en felsorteringsavgift enligt bilaga A. Avgiften debiteras i samband med nästkommande ordinarie 
debiteringstillfälle. 
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Abonnemangstyper för företag, verksamheter och flerfamiljshus 

För flerfamiljshus och verksamheter är den fasta avgiften baserad på avfallsmängd istället för antalet 
hushåll. Sophämtningsabonnemangen som är tillgängliga för företag, verksamheter och flerfamiljshus är 
kärl/container/markbehållare för brännbart avfall, kärl för bioavfall, kärl för deponirest samt behållare för 
förpackat matavfall (endast för företag och verksamheter). 
 
Komprimerade kärl 

Inga abonnemang tecknas för komprimerade kärl på grund av tekniska eller/och arbetsmiljöskäl. 
Befintliga bör avslutas efter överenskommelse med kunden. 
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Deponi 

Så kallat icke brännbart hushållsavfall är en deponifraktion och skall av varje fastighetsinnehavare eller 
nyttjanderättshavare sorteras ut och hållas skilt från annat hushållsavfall. Hushåll kan lämna sitt icke 
brännbara hushållsavfall på kommunernas återbruk. Företag, verksamheter och flerfamiljsfastigheter kan 
välja att ha ett deponiabonnemang. 
 
Slam 
Avfall från hushåll med enskilda avloppsanläggningar 

Slamtömning beställs hos VafabMiljö. 
 
Tillgänglighet vid slamtömning 

Slamavskiljare och slutna tankar som uppfyller kraven enligt gällande svensk standard ska tömmas minst 
l gång per år. 
 
Slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk ska vara tillgängliga för slamsugningsfordonet. 
Tömningsarbete ska kunna genomföras i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 
belastningsergonomi (AFS 2012:2). 
 
Höjdskillnad mellan fordonet och brunnens bottens får enligt Renhållningsordning inte överstiga 7 meter. 
Sughöjd får inte överstiga 6 meter. Avståndet mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och 
anläggningens botten bör inte 
överstiga 20 meter. Enligt renhållningstaxan utgår tilläggsavgift per ytterligare meter slang över 20 meter. 
Avstånd över 50 meter mäts som var 5 meter enligt taxan. Lock eller manlucka får inte vara övertäckta 
vid tömningstillfället och skall kunna öppnas av en person. Fastighetsägaren ansvarar för anläggningens 
skötsel och underhåll. 
 
Tillgänglighet vid hämtning av fosforfilter material 

För hämtning av filtermaterial i fosforfållor ska utrymme för kranfordon finnas. Avståndet mellan 
kranfordonets angöringsplats och fosforfålla får vara högst 8 meter om filtret väger max 500 kg och högst 
fem 5 meter om filtret väger max 
l 000 kg. Den fria höjden ska vara minst 7 meter över kranfordonet och i arbetsområdet för att kunna 
tömma fosforfållan. 
 
Fosforfällor med fosformaterialet i lösvikt hämtas med konventionell slamtömningsbil. Tömningsavgift 
debiteras per timme samt behandlingskostnader.  Krav på tillgänglighet vid tömning enligt kraven för 
slamtömning. 
 
Latrin 

Latrinhämtning sker regelbundet för permanentboende och fritidshus enligt schema alternativt efter 
budning. VafabMiljö tillhandahåller det antal behållare som ingår i valt abonnemang. Extra behållare 
beställs mot en avgift. Fastighetsägaren svarar för montage av behållare. 
 
Avgift för latrinhämtning från permanent bebodda fastigheter och behållare samt från fritidshus redovisas 
i bilaga A. 
 
Latrinbehållare skall förslutas av fastighetsinnehavare och placeras vid fastighetsgräns så nära 
uppställningsplats for hämtningsfordon som möjligt (max 5 meter), alternativt till plats som anvisats av 
VafabMiljö, såvida inte särskilda skäl föreligger. Maxvikten är 15 kg per behållare i enlighet med 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Tömningsarbete ska kunna genomforas i enlighet med 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi  (AFS 2012:2). 
 
Från fastigheter belägna på öar utan bro eller färjeförbindelse sker hämtning från uppsamlingsplats på 
fastlandet, om inte annat överenskommits med VafabMiljö. Se även Särskilda bestämmelser för 
fastigheter på öar utan broar och färjeförbindelser nedan. 
 
Vid hämtning från fastigheter där farbar väg saknas skall behållarna lämnas på plats överenskommen med 
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eller anvisad av VafabMiljö. Se även Särskilda bestämmelser for fastigheter på öar utan broar och 
färjeförbindelser. 
 
Särskilda bestämmelser för fastigheter på öar utan broar och färjeförbindelser 
För fastigheter på öar utan broar eller färjeförbindelser gäller särskilda bestämmelser om hämtning av 
hushållsavfall och latrin. 
 
En ansökan om hämtning på ön kan godkännas under förutsättning att samtliga kriterier och krav i 
bestämmelserna är uppfyllda. Dessa kriterier och krav är: 
 

• att vattendjupet tillåter vår entreprenör att lägga till vid brygga utan problem 
• att om säckarna och behållare skall hämtas från brygga accepteras inte manuella lyft från brygga till 

båt utan hämtning måste kunna ske med kärra eller lyfthjälpmedel (till exempel lyftkran) 
• att sopsäckarna får väga max 15 kg 
• att överfyllda eller trasiga säckar och behållare hämtas inte 
• att säckar/behållare med felsorterat innehåll hämtas inte 
• att säckar/behållare som inte uppfyller våra villkor lämnas kvar för ompackning och hämtas först vid 

nästa hämtningstillfälle 
 
Annars skall hushållsavfallet lämnas i ett kärl på särskilt anvisade platser, så kallade gemensam 
uppställningsplats på fastlandet, efter överenskommelse med eller anvisning av VafabMiljö. Utrymmet 
skall om möjligt hållas låst och endast vara tillgängligt för fastighetsägarna från ön. Fastighetsägare 
eller nyttjanderättshavare ska själva lämna sitt avfall i dessa kärl. 
 
Särskilda bestämmelser för fastigheter där farbar väg saknas 
För fastigheter som inte har farbar väg gäller särskilda bestämmelser för hämtning av hushållsavfall 
inklusive grovavfall och latrin. 
 
Hushållsavfall skall lämnas i behållare på särskilt anvisade platser efter överenskommelse med eller 
anvisning av VafabMiljö. Utrymmet skall om möjligt hållas låst och endast vara tillgängligt för 
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavare. Det är fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren som har ansvaret för innehållet i kärlet. 
 

Övrigt om sortering 
Entreprenören kan om kärlet innehåller felsorterat avfall låta bli att tömma kärlet tills 
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren har packat om så att endast rätt innehåll finns i 
kärlet. Möjlighet till budning finns eller så hämtas det vid nästa ordinarie hämtningstillfälle. 
 
Källsorterade förpackningar skall lämnas på Återvinningsstation eller Återbruk. Farligt avfall 
lämnas på Återbruken. Grovavfall skall lämnas på Återbruken. 
 
 
 
Bilagor: Bilaga A 
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Renhållningstaxa Kungsör enfamiljshus 
Årsavgift, inkl. moms 
 
 
Fast avgift, 1 194 kr, ingår i taxan. Fast avgift utgår även vid befrielse av 
sophämtning eller uppehåll i hämtning. 
 

 
Abonnemang Hemkompostering innebär hämtning av enbart brännbart avfall 
varannan vecka, och att hemkompostering sker i skadedjurssäker kompost. 
Abonnemang Källsortering innebär hämtning av både bioavfall och brännbart avfall 
varannan vecka. 
 
 
Deponirestavfallet lämnas på Återbruket. 
 
 

Abonnemang Hemkompostering Abonnemang Källsortering 
130 liter brännbart 1 918 kr 130 liter brännbart + bioavfall 2 438 kr 
190 liter brännbart 2 010 kr 190 liter brännbart + bioavfall 2 530 kr 
240 liter brännbart avfall 2 194 kr 240 liter brännbart + bioavfall 2 714 kr 
370 liter brännbart avfall 2 890 kr 370 liter brännbart + bioavfall 3 410 kr 
 

Delat kärl (kostnad per hushåll) 
Fast avgift 1194 kr/hushåll tillkommer 
Brännbart 130-140 liter 475 kr Bioavfall 409 kr 
Brännbart 190 liter 552 kr   

 

Del i central uppsamlingsplats 
Hemkompostering Källsortering 
Brännbart, deponirest 1 844 kr Brännbart, bioavfall och 

deponirest 
2 308 kr 

I abonnemang Källsortering ingår godkända kompostpåsar och påshållare. 
 
 

Varannan gångs hämtning (hämtning var 4:e vecka) 
Beviljas av VafabMiljö efter skriftlig ansökan. 

Brännbart 130-140 liter 
 
 
Bioavfall var 14:e dag 

1 681 kr 
 
 
520 kr 

Avfallet ska rymmas i minsta behållaren utan att 
problem uppstår vid tömning. Om förhållandena 
förändras kan undantaget från normalt 
hämtningsintervall återtas av VafabMiljö. 
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Renhållningstaxa Kungsör flerfamiljshus, årsavgift inkl. moms 

 
Extra sopor vid kärl- och säckhämtning tas med vid ordinarie hämtning och debiteras särskilt. 
 
  

 Var 4:e 
vecka 

Varannan 
vecka 

Varje vecka 2 gånger/ 
vecka 

3 gånger/ 
vecka 

Extrasopor el 
budn 

Brännbart avfall       
Kärl 190 liter  2 053 kr 3 658 kr 7 362 kr 13 598 kr 103 kr 
Kärl 240 liter  2 603 kr 4 426 kr 9 028 kr 16 173 kr 123 kr 
Kärl 370 liter  3 579 kr 6 681 kr 13 283 kr 27 772 kr 183 kr 
Kärl 660 liter  6 927 kr 11 803 kr 22 815 kr 43 918 kr 329 kr 
Säck 160 liter  2 693 kr 4 478 kr 9 011 kr 14 270 kr 131 kr 
Container 3 kbm  27 887 kr 42 705 kr 80 680 kr 129 379 kr 1 694 kr 
Container 3 kbm m hjul  31 161 kr 45 806 kr 84 655 kr 134 632 kr 1 763 kr 
Container 5 kbm  35 527 kr 60 306 kr 116 835 kr 198 475 kr 1 870 kr 
Container 8 kbm  52 977 kr 88 099 kr 150 950 kr 203 622 kr 2 004 kr 
Markbehållare 3 kbm  26 943 kr 42 637 kr 80 705 kr 147 910 kr 1 726 kr 
Markbehållare 5 kbm  34 131 kr 60 091 kr 117 195 kr 207 011 kr 1 981 kr 
       
Bioavfall       
Kärl 120-140 liter  1 200 kr 2 324 kr 4 904 kr 8 151 kr  
Kärl 240 liter  2 411 kr 4 720 kr 10 438 kr 17 686 kr  
Markbehållare  20 288 kr 40 455 kr 87 135 kr 170 542 kr  
       
Tillägg för gångsträcka       
10-25 meter 290 kr 575 kr 1 149 kr 2 299 kr 4 742 kr För gångsträcka 

över 50 m 
uttages 35 kr per 
5 m. 

26-50 meter 959 kr 1 916 kr 3 833 kr 7 665 kr 15 810 kr 

       
Deponirest    Årshyra  Budning 
Kärl 190 liter 3 554 kr 6 595kr 12 679 kr 285 kr  551 kr 
Kärl 370 liter 4 620 kr 8 633 kr 16 656 kr 461 kr  641 kr 
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Renhållningstaxa Kungsör fritidshus 
Årsavgift inkl. moms 
Fast avgift, 651 kr, utgår även vid befrielse av sophämtning eller uppehåll i hämtning. 
 
 
Abonnemang Hemkompostering innebär hämtning av enbart brännbart avfall varannan vecka 
under perioden maj-september (11 hämtningar) och att hemkompostering sker i skade- djurssäker 
kompost. 
Abonnemang Källsortering innebär hämtning av både bioavfall och brännbart avfall varan- nan 
vecka under perioden maj-september (11 hämtningar). Kompostpåsar och påshållare ingår i 
abonnemanget. 
Deponirestavfallet lämnas på Återbruken. 
 
 

Abonnemang Hemkompostering Abonnemang Källsortering 
190 liter brännbart 584 kr 190 liter brännbart 584 kr 
Fast avgift 651 kr Bioavfall 448 kr 
  Fast avgift 651 kr 
Totalt 1 235 kr Totalt 1 683 kr 
 

Delade kärl (kostnad per hushåll) 
(fast avgift 651 kr/hushåll tillkommer) 

Brännbart 190 liter 306 kr Bioavfall 401 kr 
 

Del i central uppsamlingsplats 
Hämtning av brännbart, bioavfall och deponirest 639 kr 
Fast avgift 651 kr 
Totalt 1 290 kr 

Abonnemangsändringsavgift 168 kr tillkommer vid samtliga ändringar. 
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Renhållningstaxa Kungsör  
Verksamheter årsavgift, exkl. moms 
 
 
 Var 4:e 

vecka 
Varannan 
vecka 

Varje 
vecka 

2 gånger/ 
vecka 

3 gånger/ 
vecka 

Extrasopor 
budn 

Brännbart 
avfall 

      

Kärl 130 liter  950 kr 1 678 kr 3 326 kr 6 134 kr 82 kr 
Kärl 190 liter  1 034 kr 1 840 kr 3 562 kr 6 554 kr 82 kr 
Kärl 240 liter  1 185 kr 2 049 kr 3 966 kr 7 002 kr 98 kr 
Kärl 370 liter 1 340 kr 1 761 kr 2 598 kr 4 938 kr 8 300 kr 146 kr 
Kärl 660 liter 1 506 kr 2 048 kr 3 354 kr 5 417 kr 8 692 kr 263 kr 
Säck 160 liter  1 658 kr 2 822 kr 5 022 kr 6 974 kr 105 kr 
Container 3 kbm 8 786 kr 14 430 kr 25 749 kr 48 491 kr 72 922 kr 1 355 kr 
Container 3 kbm 
hjul 

 16 308 kr 27 534 kr 52 030 kr 83 359 kr 1 410 kr 

Container 5 kbm 10 880 kr 17 887 kr 32 182 kr 61 029 kr 97 342 kr 1 496 kr 
Container 8 kbm 13 356 kr 22 879 kr 41 821 kr 79 544 kr 121 058 kr 1 603 kr 
       

Bioavfall       

Kärl 120-140 
liter 

 960 kr 1 859 kr 3 923 kr 6 521 kr  

Kärl 240 liter  1 929 kr 3 776 kr 8 350 kr 14 149 kr  

       

Matavfall       

Kärl 190 liter   4 006 kr 7 782 kr 11 557 kr  

       

Tillägg för 
gångsträcka 

      

10-25 meter 232 kr 460 kr 919 kr 1 839 kr 3 794 kr  

26-50 meter 767 kr 1 533 kr 3 066 kr 6 132 kr 12 648 kr  

För gångsträcka över 50 m uttages 30,40 kr per påbörjad 5-meterssträcka. Gångsträckor över 
50 m kan i undantagsfall godkännas av Västra Mälardalens Kommunalförbund. 
       

Deponirest    Årshyra Budning  

Kärl 190 liter 2 843 kr 5 276 kr 10 143 kr 228 kr 441 kr  

Kärl 370 liter 3 696 kr 6 906 kr 13 325 kr 369 kr 513 kr  

 
Extra sopor vid kärl- och säckhämtning tas med vid ordinarie hämtning och debiteras särskilt. 
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Taxa för enskilda avlopp inkl moms 
 
 

 Köping 
Slamtömning max 3 kbm  

1150 kr 
Tillägg för volym över 3 kbm  

374 kr 
Tillägg för köksbrunn vid tanktömning  

374 kr 
Tillägg för tömning annan dag än ordinarie dag  

2415 kr 
Tillägg för budning på icke ordinarie arbetstid  

6331 kr 
Tillägg för hinder på väg, tömning inte möjlig  

895 kr 
Tillägg för hinder vid brunnslock  

878 kr 
Tillägg för slang 20-30 m  

260 kr 
Tillägg för slang 20-40 m  

524 kr 
Tillägg för slang 20-50 m  

933 kr 
Tillägg för slang över 50 m, per 5 m  

271 kr 
Tillägg för extra man vid slangdragning  

750 kr 
 
 

Tänk på följande: 
Vägen måste vara framkomlig för tunga fordon. Tänk på att slambilen är både högre och bredare än 
en vanlig personbil. Rensa bort buskage och sly. Under vinterhalvåret måste vägen vara plogad och 
sandad. Slambrunnen måste också vara framskottad. 
 
Underlätta för chauffören genom att markera var brunnen finns med en käpp, med t ex en vimpel på. 
 
Locket måste vara lätt att komma åt vid tömningen, så låt inga höga växter, buskar eller snö hindra 
chauffören. Locket får inte vara låst eller blockerat och heller inte vara för tungt. Om det är för tungt 
måste det bytas ut. Ifall tömning inte kan ske pga hinder enligt ovanstående debiteras detta enligt 
gällande taxa (se ovan). 
 
Slambilen måste kunna komma nära anläggningen, avstånd max 20 m från bilen till brunnens botten. 
Om slanglängden överstiger 20 m tillkommer avgift, se ovan. Skärpning av tillsynen av 
tömningspersonalens arbetsmiljö medför att VafabMiljö kan låta chauffören utföra de tunga 
slangdragningarna tillsammans med extra personal. 
 
Slamtömning måste enligt renhållningsordningen ske minst 1 gång per år. 
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Taxa för tömning av fettavskiljarslam i Kungsör  

Exkl moms 
 
Fast kostnad 2208,00 kr per gång 
Rörlig kostnad 716,80 kr per kubikmeter 
 
 
 

Taxa för latrinhämtning i Kungsör  

Latrinhämtning utförs varannan eller var fjärde vecka under sommarperioden, v. 18-39. Därutöver 
kan hämtning beställas genom budning. 

I avgiften ingår ett kärl per hämtning. Priset är inkl. moms. 

Avgifter per år, inkl. moms: 
Budning, per kärl 619 kr 
Abonnemang sommar 6 ggr/år  3 716 kr 
Abonnemang sommar 11 ggr/år  6 813 kr 
Akuttillägg 1 243 kr 
Leverans av extra kärl 393 kr 
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Renhållningstaxa för Kungsörs kommun 
 

Taxan grundar sig på avgiftsprinciperna i Miljöbalken (SFS 1998:808). 
 
Antagen av kommunfullmäktige i Kungsörs kommun 2017-xx-xx. 
Denna avfallstaxa träder i kraft 2018-xx-xx. 
 
Taxekonstruktion 
Renhållningsverksamheten i Kungsörs kommun är avgiftsfinansierad. 
 
Miljöbalken 27 kap 5 § ger kommuner möjlighet att ta ut avgifter så att en miljöanpassad 
avfallshantering främjas. Detta gör att kommunernas avfallstaxa skall styra mot de mål som är 
uppsatta i gällande avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering. Taxan skall stimulera till en god 
arbetsmiljö och ge kunden valfrihet avseende servicenivå. Taxan skall finansiera de kostnader 
kommunen har för att kunna utföra det renhållningsansvar och informationsansvar man har inom 
avfallshanteringen. 
 
Allmänna bestämmelser 
Avgifter för insamling, bortforsling och slutligt omhändertagande av hushållsavfall samt därmed 
jämförligt avfall i Kungsörs kommun utgår med de belopp och på de villkor som framgår av denna 
taxa samt av gällande Renhållningsordning för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör. 
 
Angivna avgifter är inklusive den av riksdagen beslutade mervärdesskatt, för närvarande 25 %. 
 
Tolkningsföreträde 
VafabMiljö Kommunalförbund (nedan kallat VafabMiljö) äger tolkningsföreträde över 
renhållningstaxan. 
 
Renhållningsabonnemang 
Alla bebyggda fastigheter som klassas som hushåll, flerfamiljshus, enfamiljshus, fritidshus är skyldiga 
att inneha ett renhållningsabonnemang. 
 
I Kungsörs kommun är samtliga företag och verksamheter med likvärdigt hushållavfall jämförbart 
med det som kommer från enfamiljshus, fritidshus och flerfamiljshus skyldiga att ha ett 
renhållningsabonnemang för hushållsavfall. 
 
Administrativa regler 
Renhållningstaxan är indelad i en fast avgift och en rörlig avgift (hämtningsavgift) för enfamiljshus 
och fritidshus. Detta för att kunderna så rättvist som möjligt endast skall betala för den servicenivå de 
utnyttjar. För flerfamiljshus och verksamheter finns ett pris per behållare där fast och rörlig del ingår. 
 
Den fasta avgiften skall utgå för alla bebyggda fastigheter även om dispens från sophämtning beviljats. 
 
För sådan hämtning där andra metoder än de konventionella tillämpas, eller där förhållandena väsentligt 
avviker från vad som är normalt, får VafabMiljö besluta om avgift. De grunder som anges i 27 kap 5§ 
Miljöbalken ska därvid beaktas. 
 
Budning tillämpas för extra tömning av behållare, hämtning av grovavfall samt kyl och frysskåp. Avgift 
utgår enligt bilaga A. 
 
Avgiftsskyldighet 
Alla fastighetsinnehavare är skyldiga att meddela VafabMiljö att de äger en bebyggd fastighet i 
Kungsörs kommun, samt beställa ett abonnemang för hushållsavfall. Fastighetsinnehavare är skyldig 
att hålla sig väl underrättad om gällande föreskrifter i renhållningsordningen samt att informera de 
som bor i eller är verksam på fastigheten om skyldigheten att följa föreskrifterna. 
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En fastighet kan bestå av flera byggnader/hushåll som vart och ett skall betala en fast avgift (till 
exempel visst antal bostäder eller hushåll på samma fastighetsbeteckning) samt ha ett abonnemang 
som motsvarar den uppkomna mängden hushållsavfall. 
 
Fastighetsinnehavare eller den eller de som enligt l kap 5 § Fastighetstaxeringslagen (1979:1 152) ska 
anses som fastighetsägare ska betala angivna avgifter till VafabMiljö. Tomträttsinnehavare jämställs 
med fastighetsinnehavare. Avgiftsskyldigheten kan i vissa fall överlåtas till nyttjanderättshavare med 
dennes medgivande. Sådant överlåtande ska först godkännas av VafabMiljö. VafabMiljö har rätt att 
besluta om avgiftsskyldigheten skall återgå till fastighetsinnehavaren om nyttjanderättshavaren inte 
fullgör sina skyldigheter gentemot VafabMiljö, eller avflyttar från fastigheten. VafabMiljö skall 
underrätta fastighetsinnehavaren och nyttjanderättshavaren om sådan ändring sker. 
Fastighetsinnehavaren skall då svara för betalning av avgifter från och med den dag VafabMiljö 
underrättat om återgången av avgiftsskyldigheten. 
 
Anmälan om att en fastighet överlåts till annan innehavare och den tidpunkt från vilken den nye 
innehavaren ska betala renhållningsavgifterna ska snarast anmälas till VafabMiljö av den nuvarande 
fastighetsinnehavaren. Nuvarande/föregående fastighetsinnehavare svarar för avgifterna tills sådan 
anmälan gjorts. 
 
Betalning 
Avgift tas ut enligt fastställd renhållningstaxa som är antagen av kommunfullmäktige i Kungsörs 
kommun. Renhållningsavgiften delas upp för enfamiljshus och fritidshus i en fast avgift och en rörlig 
avgift, se vidare under "Abonnemangstyper ..."nedan. 
 
Den rörliga avgiften baseras på val av behållartyp, gångavstånd (gäller endast flerfamiljshus och 
verksamheter), kärlstorlek och hämtningsintervall vilket framgår av renhållningstaxan. 
 
Vid försent inkommen betalning utgår dröjsmålsränta, enligt 6 § Räntelagen (1975:635), med en vid varje 
tid gällande referensränta med tillägg av 8 procentenheter. Påminnelseavgift på 60 kronor och kravavgift 
på 180 kronor tas ut enligt gällande lagstiftning. Vid utebliven betalning och så länge skulden är obetald 
kan hämtningsfrekvensen dras ned till lägsta möjliga nivå så länge inte risk för människors hälsa eller 
miljö uppstår. 
 
Fastighetsinnehavarens ansvar 
Enligt renhållningsordningen tillhandahåller VafabMiljö på fastighetsinnehavarens bekostnad godkända 
behållare i erforderligt antal. Fastighetsinnehavaren ansvarar för behållarnas rengöring och underhåll samt 
att avfallsutrymmen hålls städade. Om annat inte överenskommits ingår kostnader för kärl i avgiften för 
hämtning av hushållens avfall. 
 
Det är även fastighetsinnehavarens ansvar att föremål som kan skada personal inte läggs i 
avfallsbehållare. I ansvaret ingår även att upprätthålla framkomlig väg med tillräcklig bredd för att dra 
kärl mellan behållarens uppställningsplats och hämtningsfordon (se handboken "råd och anvisningar") 
samt att under vintertid se till att vägen är skottad och sandad. På hämtningsdagen skall kärlet placeras 
vid tomtgräns, eller på annan plats anvisad av VafabMiljö. 
 
Fastighetsinnehavare för enfamiljshus och fritidshus samt lägenhetsinnehavare kan lämna sitt grovavfall 
och farligt avfall enligt anvisningar till Återbruken (återvinningscentraler). Kostnader för detta ingår i 
taxans fasta del för enfamiljshus, fritidshus och flerfamiljshus (lägenhetsinnehavaren). Returpapper 
(tidningar och liknande) och förpackningar av papper, plast, metall och glas kan lämnas på Återbruken 
eller återvinningsstationerna. 
 
 
Dispenser och ansökan om ändringar i abonnemang 
Ändrade hämtningsförhållanden skall omgående anmälas till VafabMiljö av fastighetsägare eller 
fastighetsinnehavare. 
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Ändringa av abonnemang är kostnadsfritt. Ändringen gäller i minst 6 månader. 
 
Fastighetsinnehavare som avser att ansöka om uppehåll från hämtningstjänst av hushållsavfall skall 
lämna en skriftlig ansökan till VafabMiljö senast l månad innan tänkt uppehåll. Uppehåll i hämtning vid 
permanentbostad efter ansökan medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte 
kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst 3 månader. Handläggningsavgift vid 
ansökan är 436 kronor när särskild utredning krävs. Fast avgift utgår enligt bilaga A under den period 
uppehåll i hämtning beviljats. 
 
För fritidshusägare måste uppehållet gälla för hela hämtningssäsongen, maj till och med september. 
Handläggning av ansökan och intagning av kärl enligt taxa bilaga A. Fast avgift utgår enligt bilaga A 
under den period uppehåll i hämtning beviljats. 
 
Två närliggande fastigheter kan efter skriftlig ansökan till VafabMiljö medges delad hämtning. 
Förutsättningarna för att få delad hämtning beviljad regleras av renhållningsordningens bestämmelser. 
Fast avgift enligt bilaga A utgår för samtliga enfamiljshushåll även vid delning av abonnemang. Samma 
regler gäller även för fritidshus. 
 
Avgift utgår även vid tillfållen då behållare inte använts sedan föregående hämtningstillfälle. Avgift utgår 
även om behållare inte varit tillgänglig enligt renhållningsordningens bestämmelser för hämtning vid 
hämtningstillfället. 
 
Abonnemangstyper för hämtning av hushållsavfall exklusive slam och latrin 
Renhållningsabonnemangen är uppdelade i en fast avgift (grundavgiften) samt en rörlig avgift som 
bestäms beroende på vald hämtningstjänst 
 
Grundavgift 
Grundavgift skall tas ut för samtliga bebyggda fastigheter inom Kungsörs kommun. Grundavgiften 
utgår även vid dispenser som befrielse och uppehåll i hämtning. 
 
Grundavgiften finansierar kostnader som inte betalas genom hämtningstjänsten. Det gäller bland annat 
information, avfallsplanering, registerhållning, kundtjänst, fastigheter, miljöarbete, återvinningscentraler, 
omhändertagande av farligt avfall, småbatterier, kyl och frys samt transporter av grovsopor från 
Återbruken. 
 
Grundavgiften är för enfamiljshus och fritidshus baserad på antal hushåll. För flerfamiljshus och 
verksamheter är den fasta avgiften baserad på avfallsmängd istället för antalet hushåll. 
 
Hämtningsabonnemang (rörlig avgift) 
I Kungsörs kommun finns två abonnemangstyper för hämtning av hushållsavfall: 
 
- Hemkomposteringsabonnemang 
Hemkomposteringsabonnemang innebär att hushållen själva komposterar allt sitt komposterbara 
hushållsavfall enligt de regler som anges i Renhållningsordningen. Brännbart hushållsavfall placeras i 
behållare som töms varannan vecka. Undantaget de som fått beviljat hämtning 13 gånger per år av 
brännbart hushållsavfall. 
 
- Källsorteringsabonnemang 
Källsorteringsabonnemang innebär att hushållen sorterar sitt avfall och placerar 
komposterbart/rötningsbart hushållsavfall (bioavfall) och brännbart hushållsavfall i skilda behållare. 
Respektive behållare töms minst varannan vecka. Avgifter utgår enligt bilaga A. Behållarna töms efter 
beställ intervall. 
 
Om avfallet inte sorteras enligt de regler som gäller för aktuellt abonnemang utgår 
en felsorteringsavgift enligt bilaga A. Avgiften debiteras i samband med nästkommande ordinarie 
debiteringstillfälle. 
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Abonnemangstyper för företag, verksamheter och flerfamiljshus 

För flerfamiljshus och verksamheter är den fasta avgiften baserad på avfallsmängd istället för antalet 
hushåll. Sophämtningsabonnemangen som är tillgängliga för företag, verksamheter och flerfamiljshus är 
kärl/container/markbehållare för brännbart avfall, kärl för bioavfall, kärl för deponirest samt behållare för 
förpackat matavfall (endast för företag och verksamheter). 
 
Komprimerade kärl 

Inga abonnemang tecknas för komprimerade kärl på grund av tekniska eller/och arbetsmiljöskäl. 
Befintliga bör avslutas efter överenskommelse med kunden. 
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Deponi 

Så kallat icke brännbart hushållsavfall är en deponifraktion och skall av varje fastighetsinnehavare eller 
nyttjanderättshavare sorteras ut och hållas skilt från annat hushållsavfall. Hushåll kan lämna sitt icke 
brännbara hushållsavfall på kommunernas återbruk. Företag, verksamheter och flerfamiljsfastigheter kan 
välja att ha ett deponiabonnemang. 
 
Slam 
Avfall från hushåll med enskilda avloppsanläggningar 

Slamtömning beställs hos VafabMiljö. 
 
Tillgänglighet vid slamtömning 

Slamavskiljare och slutna tankar som uppfyller kraven enligt gällande svensk standard ska tömmas minst 
l gång per år. 
 
Slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk ska vara tillgängliga för slamsugningsfordonet. 
Tömningsarbete ska kunna genomföras i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 
belastningsergonomi (AFS 2012:2). 
 
Höjdskillnad mellan fordonet och brunnens bottens får enligt Renhållningsordning inte överstiga 7 meter. 
Sughöjd får inte överstiga 6 meter. Avståndet mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och 
anläggningens botten bör inte 
överstiga 20 meter. Enligt renhållningstaxan utgår tilläggsavgift per ytterligare meter slang över 20 meter. 
Avstånd över 50 meter mäts som var 5 meter enligt taxan. Lock eller manlucka får inte vara övertäckta 
vid tömningstillfället och skall kunna öppnas av en person. Fastighetsägaren ansvarar för anläggningens 
skötsel och underhåll. 
 
Tillgänglighet vid hämtning av fosforfilter material 

För hämtning av filtermaterial i fosforfållor ska utrymme för kranfordon finnas. Avståndet mellan 
kranfordonets angöringsplats och fosforfålla får vara högst 8 meter om filtret väger max 500 kg och högst 
fem 5 meter om filtret väger max 
l 000 kg. Den fria höjden ska vara minst 7 meter över kranfordonet och i arbetsområdet för att kunna 
tömma fosforfållan. 
 
Fosforfällor med fosformaterialet i lösvikt hämtas med konventionell slamtömningsbil. Tömningsavgift 
debiteras per timme samt behandlingskostnader.  Krav på tillgänglighet vid tömning enligt kraven för 
slamtömning. 
 
Latrin 

Latrinhämtning sker regelbundet för permanentboende och fritidshus enligt schema alternativt efter 
budning. VafabMiljö tillhandahåller det antal behållare som ingår i valt abonnemang. Extra behållare 
beställs mot en avgift. Fastighetsägaren svarar för montage av behållare. 
 
Avgift för latrinhämtning från permanent bebodda fastigheter och behållare samt från fritidshus redovisas 
i bilaga A. 
 
Latrinbehållare skall förslutas av fastighetsinnehavare och placeras vid fastighetsgräns så nära 
uppställningsplats for hämtningsfordon som möjligt (max 5 meter), alternativt till plats som anvisats av 
VafabMiljö, såvida inte särskilda skäl föreligger. Maxvikten är 15 kg per behållare i enlighet med 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Tömningsarbete ska kunna genomforas i enlighet med 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi  (AFS 2012:2). 
 
Från fastigheter belägna på öar utan bro eller färjeförbindelse sker hämtning från uppsamlingsplats på 
fastlandet, om inte annat överenskommits med VafabMiljö. Se även Särskilda bestämmelser för 
fastigheter på öar utan broar och färjeförbindelser nedan. 
 
Vid hämtning från fastigheter där farbar väg saknas skall behållarna lämnas på plats överenskommen med 
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eller anvisad av VafabMiljö. Se även Särskilda bestämmelser for fastigheter på öar utan broar och 
färjeförbindelser. 
 
Särskilda bestämmelser för fastigheter på öar utan broar och färjeförbindelser 
För fastigheter på öar utan broar eller färjeförbindelser gäller särskilda bestämmelser om hämtning av 
hushållsavfall och latrin. 
 
En ansökan om hämtning på ön kan godkännas under förutsättning att samtliga kriterier och krav i 
bestämmelserna är uppfyllda. Dessa kriterier och krav är: 
 

• att vattendjupet tillåter vår entreprenör att lägga till vid brygga utan problem 
• att om säckarna och behållare skall hämtas från brygga accepteras inte manuella lyft från brygga till 

båt utan hämtning måste kunna ske med kärra eller lyfthjälpmedel (till exempel lyftkran) 
• att sopsäckarna får väga max 15 kg 
• att överfyllda eller trasiga säckar och behållare hämtas inte 
• att säckar/behållare med felsorterat innehåll hämtas inte 
• att säckar/behållare som inte uppfyller våra villkor lämnas kvar för ompackning och hämtas först vid 

nästa hämtningstillfälle 
 
Annars skall hushållsavfallet lämnas i ett kärl på särskilt anvisade platser, så kallade gemensam 
uppställningsplats på fastlandet, efter överenskommelse med eller anvisning av VafabMiljö. Utrymmet 
skall om möjligt hållas låst och endast vara tillgängligt för fastighetsägarna från ön. Fastighetsägare 
eller nyttjanderättshavare ska själva lämna sitt avfall i dessa kärl. 
 
Särskilda bestämmelser för fastigheter där farbar väg saknas 
För fastigheter som inte har farbar väg gäller särskilda bestämmelser för hämtning av hushållsavfall 
inklusive grovavfall och latrin. 
 
Hushållsavfall skall lämnas i behållare på särskilt anvisade platser efter överenskommelse med eller 
anvisning av VafabMiljö. Utrymmet skall om möjligt hållas låst och endast vara tillgängligt för 
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavare. Det är fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren som har ansvaret för innehållet i kärlet. 
 

Övrigt om sortering 
Entreprenören kan om kärlet innehåller felsorterat avfall låta bli att tömma kärlet tills 
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren har packat om så att endast rätt innehåll finns i 
kärlet. Möjlighet till budning finns eller så hämtas det vid nästa ordinarie hämtningstillfälle. 
 
Källsorterade förpackningar skall lämnas på Återvinningsstation eller Återbruk. Farligt avfall 
lämnas på Återbruken. Grovavfall skall lämnas på Återbruken. 
 
 
 
Bilagor: Bilaga A 
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Renhållningstaxa Kungsör enfamiljshus 
Årsavgift, inkl. moms 
 
 
Fast avgift, 1 194 kr, ingår i taxan. Fast avgift utgår även vid befrielse av 
sophämtning eller uppehåll i hämtning. 
 

 
Abonnemang Hemkompostering innebär hämtning av enbart brännbart avfall 
varannan vecka, och att hemkompostering sker i skadedjurssäker kompost. 
Abonnemang Källsortering innebär hämtning av både bioavfall och brännbart avfall 
varannan vecka. 
 
 
Deponirestavfallet lämnas på Återbruket. 
 
 

Abonnemang Hemkompostering Abonnemang Källsortering 
130 liter brännbart 1 918 kr 130 liter brännbart + bioavfall 2 438 kr 
190 liter brännbart 2 010 kr 190 liter brännbart + bioavfall 2 530 kr 
240 liter brännbart avfall 2 194 kr 240 liter brännbart + bioavfall 2 714 kr 
370 liter brännbart avfall 2 890 kr 370 liter brännbart + bioavfall 3 410 kr 
 

Delat kärl (kostnad per hushåll) 
Fast avgift 1194 kr/hushåll tillkommer 
Brännbart 130-140 liter 475 kr Bioavfall 409 kr 
Brännbart 190 liter 552 kr   

 

Del i central uppsamlingsplats 
Hemkompostering Källsortering 
Brännbart, deponirest 1 844 kr Brännbart, bioavfall och 

deponirest 
2 308 kr 

I abonnemang Källsortering ingår godkända kompostpåsar och påshållare. 
 
 

Varannan gångs hämtning (hämtning var 4:e vecka) 
Beviljas av VafabMiljö efter skriftlig ansökan. 

Brännbart 130-140 liter 
 
 
Bioavfall var 14:e dag 

1 681 kr 
 
 
520 kr 

Avfallet ska rymmas i minsta behållaren utan att 
problem uppstår vid tömning. Om förhållandena 
förändras kan undantaget från normalt 
hämtningsintervall återtas av VafabMiljö. 

 

  



Dnr: 2017/0896-VKF-043 
 

Renhållningstaxa Kungsör flerfamiljshus, årsavgift inkl. moms 

 
Extra sopor vid kärl- och säckhämtning tas med vid ordinarie hämtning och debiteras särskilt. 
 
  

 Var 4:e 
vecka 

Varannan 
vecka 

Varje vecka 2 gånger/ 
vecka 

3 gånger/ 
vecka 

Extrasopor el 
budn 

Brännbart avfall       
Kärl 190 liter  2 053 kr 3 658 kr 7 362 kr 13 598 kr 103 kr 
Kärl 240 liter  2 603 kr 4 426 kr 9 028 kr 16 173 kr 123 kr 
Kärl 370 liter  3 579 kr 6 681 kr 13 283 kr 27 772 kr 183 kr 
Kärl 660 liter  6 927 kr 11 803 kr 22 815 kr 43 918 kr 329 kr 
Säck 160 liter  2 693 kr 4 478 kr 9 011 kr 14 270 kr 131 kr 
Container 3 kbm  27 887 kr 42 705 kr 80 680 kr 129 379 kr 1 694 kr 
Container 3 kbm m hjul  31 161 kr 45 806 kr 84 655 kr 134 632 kr 1 763 kr 
Container 5 kbm  35 527 kr 60 306 kr 116 835 kr 198 475 kr 1 870 kr 
Container 8 kbm  52 977 kr 88 099 kr 150 950 kr 203 622 kr 2 004 kr 
Markbehållare 3 kbm  26 943 kr 42 637 kr 80 705 kr 147 910 kr 1 726 kr 
Markbehållare 5 kbm  34 131 kr 60 091 kr 117 195 kr 207 011 kr 1 981 kr 
       
Bioavfall       
Kärl 120-140 liter  1 200 kr 2 324 kr 4 904 kr 8 151 kr  
Kärl 240 liter  2 411 kr 4 720 kr 10 438 kr 17 686 kr  
Markbehållare  20 288 kr 40 455 kr 87 135 kr 170 542 kr  
       
Tillägg för gångsträcka       
10-25 meter 290 kr 575 kr 1 149 kr 2 299 kr 4 742 kr För gångsträcka 

över 50 m 
uttages 35 kr per 
5 m. 

26-50 meter 959 kr 1 916 kr 3 833 kr 7 665 kr 15 810 kr 

       
Deponirest    Årshyra  Budning 
Kärl 190 liter 3 554 kr 6 595kr 12 679 kr 285 kr  551 kr 
Kärl 370 liter 4 620 kr 8 633 kr 16 656 kr 461 kr  641 kr 



Dnr: 2017/0896-VKF-043 
 

Renhållningstaxa Kungsör fritidshus 
Årsavgift inkl. moms 
Fast avgift, 651 kr, utgår även vid befrielse av sophämtning eller uppehåll i hämtning. 
 
 
Abonnemang Hemkompostering innebär hämtning av enbart brännbart avfall varannan vecka 
under perioden maj-september (11 hämtningar) och att hemkompostering sker i skade- djurssäker 
kompost. 
Abonnemang Källsortering innebär hämtning av både bioavfall och brännbart avfall varan- nan 
vecka under perioden maj-september (11 hämtningar). Kompostpåsar och påshållare ingår i 
abonnemanget. 
Deponirestavfallet lämnas på Återbruken. 
 
 

Abonnemang Hemkompostering Abonnemang Källsortering 
190 liter brännbart 584 kr 190 liter brännbart 584 kr 
Fast avgift 651 kr Bioavfall 448 kr 
  Fast avgift 651 kr 
Totalt 1 235 kr Totalt 1 683 kr 
 

Delade kärl (kostnad per hushåll) 
(fast avgift 651 kr/hushåll tillkommer) 

Brännbart 190 liter 306 kr Bioavfall 401 kr 
 

Del i central uppsamlingsplats 
Hämtning av brännbart, bioavfall och deponirest 639 kr 
Fast avgift 651 kr 
Totalt 1 290 kr 

Abonnemangsändringsavgift 168 kr tillkommer vid samtliga ändringar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Dnr: 2017/0896-VKF-043 
Renhållningstaxa Kungsör  
Verksamheter årsavgift, exkl. moms 
 
 
 Var 4:e 

vecka 
Varannan 
vecka 

Varje 
vecka 

2 gånger/ 
vecka 

3 gånger/ 
vecka 

Extrasopor 
budn 

Brännbart 
avfall 

      

Kärl 130 liter  950 kr 1 678 kr 3 326 kr 6 134 kr 82 kr 
Kärl 190 liter  1 034 kr 1 840 kr 3 562 kr 6 554 kr 82 kr 
Kärl 240 liter  1 185 kr 2 049 kr 3 966 kr 7 002 kr 98 kr 
Kärl 370 liter 1 340 kr 1 761 kr 2 598 kr 4 938 kr 8 300 kr 146 kr 
Kärl 660 liter 1 506 kr 2 048 kr 3 354 kr 5 417 kr 8 692 kr 263 kr 
Säck 160 liter  1 658 kr 2 822 kr 5 022 kr 6 974 kr 105 kr 
Container 3 kbm 8 786 kr 14 430 kr 25 749 kr 48 491 kr 72 922 kr 1 355 kr 
Container 3 kbm 
hjul 

 16 308 kr 27 534 kr 52 030 kr 83 359 kr 1 410 kr 

Container 5 kbm 10 880 kr 17 887 kr 32 182 kr 61 029 kr 97 342 kr 1 496 kr 
Container 8 kbm 13 356 kr 22 879 kr 41 821 kr 79 544 kr 121 058 kr 1 603 kr 
       

Bioavfall       

Kärl 120-140 
liter 

 960 kr 1 859 kr 3 923 kr 6 521 kr  

Kärl 240 liter  1 929 kr 3 776 kr 8 350 kr 14 149 kr  

       

Matavfall       

Kärl 190 liter   4 006 kr 7 782 kr 11 557 kr  

       

Tillägg för 
gångsträcka 

      

10-25 meter 232 kr 460 kr 919 kr 1 839 kr 3 794 kr  

26-50 meter 767 kr 1 533 kr 3 066 kr 6 132 kr 12 648 kr  

För gångsträcka över 50 m uttages 30,40 kr per påbörjad 5-meterssträcka. Gångsträckor över 
50 m kan i undantagsfall godkännas av Västra Mälardalens Kommunalförbund. 
       

Deponirest    Årshyra Budning  

Kärl 190 liter 2 843 kr 5 276 kr 10 143 kr 228 kr 441 kr  

Kärl 370 liter 3 696 kr 6 906 kr 13 325 kr 369 kr 513 kr  

 
Extra sopor vid kärl- och säckhämtning tas med vid ordinarie hämtning och debiteras särskilt. 
 

  



Dnr: 2017/0896-VKF-043 
 

 

Taxa för enskilda avlopp inkl moms 
 
 

 Köping 
Slamtömning max 3 kbm  

1150 kr 
Tillägg för volym över 3 kbm  

374 kr 
Tillägg för köksbrunn vid tanktömning  

374 kr 
Tillägg för tömning annan dag än ordinarie dag  

2415 kr 
Tillägg för budning på icke ordinarie arbetstid  

6331 kr 
Tillägg för hinder på väg, tömning inte möjlig  

895 kr 
Tillägg för hinder vid brunnslock  

878 kr 
Tillägg för slang 20-30 m  

260 kr 
Tillägg för slang 20-40 m  

524 kr 
Tillägg för slang 20-50 m  

933 kr 
Tillägg för slang över 50 m, per 5 m  

271 kr 
Tillägg för extra man vid slangdragning  

750 kr 
 
 

Tänk på följande: 
Vägen måste vara framkomlig för tunga fordon. Tänk på att slambilen är både högre och bredare än 
en vanlig personbil. Rensa bort buskage och sly. Under vinterhalvåret måste vägen vara plogad och 
sandad. Slambrunnen måste också vara framskottad. 
 
Underlätta för chauffören genom att markera var brunnen finns med en käpp, med t ex en vimpel på. 
 
Locket måste vara lätt att komma åt vid tömningen, så låt inga höga växter, buskar eller snö hindra 
chauffören. Locket får inte vara låst eller blockerat och heller inte vara för tungt. Om det är för tungt 
måste det bytas ut. Ifall tömning inte kan ske pga hinder enligt ovanstående debiteras detta enligt 
gällande taxa (se ovan). 
 
Slambilen måste kunna komma nära anläggningen, avstånd max 20 m från bilen till brunnens botten. 
Om slanglängden överstiger 20 m tillkommer avgift, se ovan. Skärpning av tillsynen av 
tömningspersonalens arbetsmiljö medför att VafabMiljö kan låta chauffören utföra de tunga 
slangdragningarna tillsammans med extra personal. 
 
Slamtömning måste enligt renhållningsordningen ske minst 1 gång per år. 



Dnr: 2017/0896-VKF-043 

Taxa för tömning av fettavskiljarslam i Kungsör  

Exkl moms 
 
Fast kostnad 2208,00 kr per gång 
Rörlig kostnad 716,80 kr per kubikmeter 
 
 
 

Taxa för latrinhämtning i Kungsör  

Latrinhämtning från fritidshus maj-september 
6 hämtningar per säsong 2 370 kr 
Extra kärl vid ordinarie hämtning  (budning) 556 kr 
Tillägg för öhämtning med godkänd 
lastningsplats för lastning till båt 1 221 kr/ 6 behållare 
 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-02-12   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Åkerbo Häradsallmänning, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Byte av mark med skog för att som markäga-
re få besittningsrätt till område för moto-
crossbana (KS 2017/506) 
Kungsörs kommun upplåter idag mark för motocrossverksamhet 
genom ett avtal genom fritidsförvaltningens försorg. Markägare till 
detta område är idag Åkerbo Häradsallmänning. De har under 
hösten sagt upp gällande arrendeavtal för område för motocross-
klubbens verksamhet.  
 
För att motocrossklubben ska kunna ges möjlighet till fortsatt 
verksamhet har förhandlingar genomförts med styrelsen för Åker-
bo Häradsallmänning för att genomföra ett markbyte där ett 
område som Åkerbo Häradsallmänning äger vid Stengärdet och 
Stentorp inkl. motorcrossbana om 80,3 hektar idag byts mot ett 
området som kommunen äger vid Sandskogsbacken  om 82.9 
hektar. 

 
Områdena är skogsbruksmark. Kungsörs kommuns skogsförval-
tare har bedömt materialet och tillstyrker att detta byte skulle 
kunna ske utan att någondera parten skulle bli affärsmässigt 
lidande. 
 
Markbytet innebär att kommunen blir ägare till området för moto-
crossbanan och kan teckna avtal direkt med motocrossklubben. 
Genom avtal kan kommunen ge anvisningar och restriktioner för 
användandet av marken, då området är belägen på Kungsörs 
kommuns vattentäkt. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-12-20  
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-29, § 14 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige godkänner föreslaget markbyte med Åkerbo 

Häradsallmänning. 
 
 Förrättningskostnaderna ska delas lika mellan parterna. 



 

 
 Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2017-12-20 KS 2018/ 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
 Kommunstyrelsen  
  
Vår handläggare  
Stig Tördahl 
Teknisk chef 
0227-600 168 
stig.tordahl@kungsor.se 

 

  
 
 
 

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 

Beslut om byte av mark med skog för att som 
markägare få besittningsrätt till område för 
motorcrossbana 
 
Kungsörs kommun upplåter idag mark för motorcrossverksamhet genom ett avtal 
genom fritidsförvaltningens försorg. Markägare till detta område är idag Åkerbo 
Häradsallmänning. Åkerbo Häradsallmänning har under hösten sagt upp gällande 
arrendeavtal för område för motorcrossklubbens verksamhet. För att 
motorcrossklubben skall kunna ges möjlighet till fortsatt verksamhet har 
förhandlingar genomförts med styrelsen för Åkerbo Häradsallmänning för att 
genomföra ett markbyte där område för motorcrossbanan ingår. I dessa 
förhandlingar har från kommunens sida fritidsförvaltningen och tekniska kontoret 
deltagit. 
Markbytet innebär att ett område, Stengärdet & Stentorp (karta bifogas) om 80,3 
ha inkl. motorcrossbana med Åkerbo Häradsallmänning som ägare bytes mot ett 
område, Sandskogsbacken (karta bifogas) om 82.9 ha med Kungsörs kommun 
som ägare. 
Då detta är fråga om skogsbruksmark är följande jämförelser relevanta: 
 
   Stengärdet/Stentorp Sandskogsbacken 
 
Produktiv skogsmark 73,6 ha  73,2 ha 
 
Virkesförråd tot  15 148 m3  14 572 m3 
 
Kungsörs kommuns skogsförvaltare har bedömt materialet och kan tillstyrka att 
detta byte skulle kunna ske utan att någondera parten skull bli affärsmässigt 
lidande. 
Detta markbyte innebär att Kommunen blir ägare till området för 
motorcrossbanan och kan teckna avtal direkt mot motorcrossklubben och på så 
vis i avtal ge anvisningar och restriktioner för användandet av marken då området 
är belägen på Kungsörs kommuns vattentäkt. 
 



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
   
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

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

Förrättningskostnader skall delas lika mellan parterna. 
 
Förslag till beslut 
 
Ks / Kf föreslås besluta att genomföra byte av mark enligt ovan beskrivning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stig Tördahl 
Teknisk chef 
Kungsörs kommun 
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Kommunfullmäktige 2018-02-12     
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 HR-chefen (inkl. KS-handling), akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Policy vid sjukfrånvaro (KS 2017/363) 
För att tydliggöra vikten av tidiga insatser i syfte att förebygga och 
förhindra sjukfrånvaro har kommunstyrelsens förvaltning tagit 
fram ett förslag till Policy vid sjukfrånvaro. 
 
Policyn ska komplettera ”Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabi-
litering och arbetsanpassning”.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Förslag till Policy vid sjukfrånvaro 
• Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2017-11-28,  

§ 2  
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-29, § 15 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige antar Policy vid sjukfrånvaro enligt förvaltningens 

förslag. 
 
 
Antagen policy redovisas som KS-handling nr x/2018. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsens personalutskott 2017-11-28   3 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 2 
Policy vid sjukfrånvaro (KS 2017/363) 
För att tydliggöra vikten av tidiga insatser i syfte att förebygga och 
förhindra sjukfrånvaro har HR-avdelningen tagit fram ett förslag 
till Policy vid sjukfrånvaro. 
 
Policyn ska komplettera ”Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabi-
litering och arbetsanpassning”.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Förslag till Policy vid sjukfrånvaro 
 
Beslut  Personalutskottet förslag till kommunstyrelsen: 
 

Kommunfullmäktige antar Policy vid sjukfrånvaro enligt förvaltningens 
förslag. 



 

 
 Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2018-01-22  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
  
  
Vår handläggare  
Anne-Britt Hanson Åkerblom 
HR-chef 

 

  
 
 
 

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 

Policy vid sjukfrånvaro och rehabilitering 
Denna policy kompletterar ”Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering och 
arbetsanpassning”.  

 
Syfte med policyn 

• Förebygga sjukfrånvaro. 
• Att så tidigt som möjligt upptäcka att en medarbetare behöver stöd.  

Att tidigt sätta in stöd ger bättre möjligheter att hjälpa medarbetaren. 
Därför är det viktigt att ledare och övriga medarbetare är uppmärksamma på händelser 
eller andra signaler som kan tyda på att medarbetaren inte mår bra.  
 
Det här gäller vid sjukfrånvaro 
• Medarbetare ska sjukanmäla sig till närmaste chef genom telefonkontakt (om inte 

chefen är nåbar ska frånvaron meddelas via röstbrevlåda och chefen ska sedan 
snarast möjligt kontakta med medarbetaren per telefon).  
 

• Senast den tredje sjukdagen ska chef och medarbetare ha en ny kontakt. Om inte 
annat överenskommes ska chefen initiera kontakten.  
Syftet är att chefen ska ha en dialog med medarbetaren om orsaken till sjukfrånvaron 
och hur arbetsgivaren kan stödja medarbetaren till att komma åter i arbete.  

 
• Om medarbetaren inte kan arbeta i sitt ordinarie arbete ska chefen om möjligt 

erbjuda något tillfälligt arbete som medarbetaren kan utföra trots sjukdomen.  
 

• Om sjukfrånvaron fortsätter ska chef och medarbetare ha regelbunden kontakt. 
 

• Om sjukfrånvaron är längre än sju kalenderdagar ska medarbetaren lämna ett 
läkarintyg som styrker om varför medarbetaren inte kan arbeta i sitt ordinarie arbete 
eller annat tillfälligt arbete som arbetsgivaren erbjudit. 

 
Utredning vid signaler om ohälsa, upprepad korttidsjukfrånvaro eller längre 
sjukfrånvaro. 
Om sjukfrånvaron beräknas pågå längre än 14 dagar ska närmaste chef senast efter tre 
veckor ha genomfört ett möte för att starta en rehabiliteringsutredning.  



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
 2018-01-22  
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
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En rehabiliteringsutredning ska även göras om det är fråga om upprepad 
korttidssjukfrånvaro om minst sex tillfällen under de senaste 12 månaderna.  
Det kan också behöva göras en utredning om det finns signaler som tyder på att en 
medarbetare inte mår bra.   
Medarbetaren kan välja att ha med ett fackligt ombud på mötet. Det kan även vara 
lämpligt att företagshälsovården deltar i mötet. 

 
Av rehabiliteringsutredningen ska det framgå vilka arbetsförhållanden medarbetaren 
har och vilka åtgärder som redan vidtagits eller som behövs för att medarbetaren ska 
kunna återgå i arbete.  
 
Dessa faktorer ska belysas: 

 
• Vilka arbetsuppgifter kan medarbetaren utföra? 
• Vilka besvär är det som orsakar att arbetsförmågan är nedsatt? 
• Hur länge beräknas besvären pågå? 
• Finns behov av eller pågår medicinsk behandling? 
• Finns det speciella arbetsuppgifter som medarbetaren inte klarar? 
• Kan medarbetaren arbeta deltid? 
• Kan medarbetaren klara andra tillfälliga arbetsuppgifter? 
• Med vilka anpassningar kan medarbetaren återgå i arbete? 
• Har medarbetaren psykiska eller sociala problem? 
• Har medarbetaren egna förslag till åtgärder? 
• Prognos för återgång i arbete. 
 
Rehabiliteringsutredningen genomförs under tystnadsplikt. Utredningen blir underlag 
för de åtgärder som sedan vidtas och i eventuella kontakter med Försäkringskassan.  

 
Vid behov av vidare åtgärder hänvisas till ”Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering 
och arbetsanpassning”. 
 
Om sjukfrånvaron är orsakad av en arbetsskada så behöver anmälan om arbetsskada 
göras till Arbetsmiljöverket/ Försäkringskassan. Arbetsgivaren ansvarar för att anmäla 
arbetskada till Arbetsmiljöverket/ Försäkringskassan.  
Arbetstagaren gör anmälan till AFA för eventuell ersättning vid arbetsskada eller 
sjukskrivning.  

Arbetsgivaren ska informera alla arbetstagare om de regler och rutiner som gäller vid 
sjukfrånvaro och aktiv rehabilitering.  
 
Medarbetare ska aktivt medverka i sin egen rehabilitering. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 HR-chefen (inkl. KS-handling), akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Komplettering av arbetsmiljöpolicy  
(KS 2017/363) 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att arbetsmiljöpolicyn 
kompletteras att förtydliga att  

- kränkande särbehandling,  

- sexuella trakasserier och  

- trakasserier som har samband med någon av diskriminerings-
grunderna 

inte får förekomma i kommunens verksamheter.  

 
Kränkande särbehandling definieras i arbetsmiljöverkets föreskrift 
(AFS 2015:4) som ”handlingar som riktas mot en eller flera arbet-
stagare på ett kränkande sätt som kan leda till ohälsa eller att 
dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap”. Enligt föreskriften 
ska arbetsgivaren klargöra att kränkande särbehandling inte accep-
teras i verksamheten. Enligt Diskrimineringslagen är trakasserier 
enligt diskrimineringsgrunderna förbjudna. 
 
Riktlinjer och rutin för hantering vid kränkande särbehandling och 
trakasserier har tagits fram. Dessa antas av HR- chefen. Riktlinjer-
na och rutinen ska göra det tydligt för alla medarbetare hur det ska 
hanteras om det trots allt inträffar. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till komplettering av 
arbetsmiljöpolicyn  

• Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2017-11-28,  
§ 3  

• Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-29, § 16 
 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige antar förtydligad Arbetsmiljöpolicy enligt förvalt-

ningens förslag. 
 
 
Antagen policy redovisas som KS-handling nr x/2018. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 3 
Komplettering av arbetsmiljöpolicy  
(KS 2017/363) 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att arbetsmiljöpolicyn 
kompletteras att förtydliga att  

- kränkande särbehandling,  

- sexuella trakasserier och  

- trakasserier som har samband med någon av 
diskriminreringsgrunderna 

inte får förekomma i kommunens verksamheter.  

 
Kränkande särbehandling definieras i arbetsmiljöverkets föreskrift 
(AFS 2015:4) som ”handlingar som riktas mot en eller flera arbet-
stagare på ett kränkande sätt som kan leda till ohälsa eller att 
dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap”. Enligt föreskriften 
ska arbetsgivaren klargöra att kränkande särbehandling inte accep-
teras i verksamheten. Enligt Diskrimineringslagen är trakasserier 
enligt diskrimineringsgrunderna förbjudna. 
 
Riktlinjer och rutin för hantering vid kränkande särbehandling och 
trakasserier har tagits fram. Dessa antas av HR- chefen. Riktlinjer-
na och rutinen ska göra det tydligt för alla medarbetare hur det ska 
hanteras om det trots allt inträffar. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till komplettering av 
arbetsmiljöpolicyn 

 
Beslut  Personalutskottet förslag till kommunstyrelsen: 
 

Kommunfullmäktige antar förtydligad Arbetsmiljöpolicy enligt 
förvaltningens förslag. 
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Arbetsmiljöpolicy  
Antagen av kommunstyrelsen 2012-12-17, § 219 
 
 
 

En god och säker arbetsmiljö är viktig för Kungsörs kommun. 
 

Mål 
Kungsörs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och kännetecknas av en god ar-
betsmiljö. Det innebär medarbetarna ska ha en god fysisk och psykisk hälsa, känna 
trivsel och arbetstillfredsställelse. 

Målet uppnås genom att 

• arbetsmiljöproblem synliggörs och åtgärdas 

• alla chefer tar ansvar och är väl informerade om arbetsmiljöfrågor, och får 
befogenhet och resurser för att arbeta med sin enhets arbetsmiljö 

• alla medarbetare gemensamt tar ansvar för arbetsmiljön 

• kränkande särbehandling, sexuella trakasserier eller trakasserier som har samband 
med någon av diskrimineringsgrunderna enligt Diskrimineringslagen inte 
accepteras. Att bemöta varandra med respekt ska vara vägledande i allt arbete och 
i alla relationer. 

 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Arbetsmiljöarbetet ska kännetecknas av ett processinriktat arbete där förebyggande, 
undersökande, genomförande och uppföljning ingår. Arbetet ska vara en naturlig del 
av verksamheten. Alla ska delta i arbetsmiljöarbetet. Systematiskt ska skyddsronder 
genomföras på respektive enhet. När ändringar planeras ska arbetsgivaren bedöma 
om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. 
Vid dessa tillfällen ska riskbedömningar genomföras. 

 
Arbetsmiljöorganisation 
Varje förvaltning ska vara knuten till en skyddskommitté/samverkansgrupp med före-
trädare för arbetsgivare och fackliga organisationer. Arbetsmiljöarbetet bedrivs i hu-
vudsak på fyra nivåer i organisationen:  

• centrala samverkansgruppen (Cesam) är även central skyddskommitté  

• lokal samverkansgrupp är även lokal skyddskommitté inom varje förvaltning 

• arbetsplats 

• arbetstagare 
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Centrala samverkansgruppen ansvarar för utveckling, planering, samordning, infor-
mation och övervakning av arbetsmiljöfrågor. Skyddskommittéerna samordnar ar-
betsmiljöarbetet inom respektive förvaltning. Arbetsplatsen har ansvar för arbets-
miljöarbetet inom enheten. Arbetstagaren har ansvar att följa regler och anvisningar. 

 
Ansvar 
Det är varje nämnds/kommunstyrelsens ansvar att se till att chefer med personalan-
svar som får arbetsmiljöuppgifter har resurser, befogenheter och nödvändiga kunska-
per för sitt uppdrag. Nämnden/kommunstyrelsen uppgiftsfördelar till förvaltningsche-
fen som ser till att underställd chef har den utbildning som krävs för att klara uppdra-
get. 

Personalavdelningen och företagshälsovården ska ses som interna och externa resurs-
personer som kan vara behjälpliga när uppgifterna ska genomföras. 

 
Lämna tillbaka uppgiftsfördelningen 
Om befogenheter och resurser saknas för uppdraget kan chefen skriftligen lämna till-
baka uppgiftsfördelningen till närmaste chef. 

 
Uppföljning 
Arbetsmiljöarbetet bör följas upp årligen av varje nämnd/kommunstyrelsen. Kom-
munstyrelsen ansvarar för en kommunövergripande uppföljning. 

 
Förvaltningschefens arbetsmiljöansvar 
Förvaltningschefen är arbetsgivarens ställföreträdare och har därmed arbetsmiljöan-
svaret för sitt förvaltningsområde. Förvaltningschefen 

• ansvarar för att enheterna tillämpar de arbetsmiljölagstiftningar, författningar och 
lokala föreskrifter samt eventuella lokala avtal som rör arbetsmiljöområdet 

• ska verka för att det finns ekonomiska och personella förutsättningar för att det 
ska bli ett välfungerade arbetsmiljöarbete på enheterna 

• ska hålla nämnd fortlöpande underrättad om utvecklingen inom arbetsmiljöområ-
det 

• ska göra årliga sammanställningar över arbetsskador, tillbud och sjukfrånvaro 

• ska underrätta Arbetsmiljöverket om allvarlig olycka inträffat. Det gäller även vid 
allvarliga tillbud som inneburit fara för liv eller hälsa 

• ska returnera till nämnden varje arbetsmiljöfråga som förvaltningschefen saknar 
befogenheter för 
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Alla chefers arbetsmiljöansvar som ansvarig chef 
Chefen ska verka för att tillräckliga resurser i form av utrustning och personal ställs 
till enhetens förfogande för att verksamheten ska kunna bedrivas under arbetsmiljö-
mässigt tillfredsställande former. Chefen ska 

• skaffa sig ingående kunskaper om den arbetsmiljölagstiftning, de författningar, lo-
kala föreskrifter och eventuella lokala avtal som rör arbetsmiljöområdet 

• ansvara för att skyddsronder genomförs och att handlingsplaner upprättas för ar-
betsmiljöarbetet minst en gång per år 

• ha medarbetarsamtal minst en gång per år 

• ha regelbundna arbetsplatsmöten med sina medarbetare 

• genomföra riskbedömningar när ändringar i verksamheten planeras 

• fortlöpande hålla närmaste chef underrättad om den aktuella arbetsmiljösituatio-
nen 

• anmäla till överordnad chef om behov av särskilda åtgärder behövs och om 
befogenhet eller resurser saknas  

• ansvara för att lokala skyddsföreskrifter, instruktioner och rutiner upprättas och 
hålls aktuella 

• kontrollera och följa upp att skyddsarbetet fungerar inom enheten 

• ansvara för att arbetsmetoder och utrustning har en sådan utformning att de 
uppfyller krav på säkerhet 

• följa upp inträffade arbetsskador och tillbud inom enheten samt ta initiativ till 
förebyggande åtgärder 

• ta hänsyn till underställd personals synpunkter på arbetsmiljön och ta tillvara 
erfarenheter för att förebygga olycksfall eller sjukdomar 

• beakta de olägenheter och risker som ensamarbete medför 

• beakta den psykosociala arbetsmiljön för underställd personal 

• ansvara för rehabiliteringsverksamheten inom enhet/avdelning 

• underrätta Arbetsmiljöverket om allvarlig olycka inträffat. Det gäller även vid all-
varliga tillbud som inneburit fara för liv eller hälsa. 

• se till att nyanställda får en introduktion i rutiner, arbetsmetoder och skyddsanord-
ningar 

 
Medarbetarens arbetsmiljöansvar 
Alla arbetstagare ska ges möjlighet att medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i ge-
nomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. 



 Kungsörs kommuns författningssamling Nr F.25 
 
 
 

4 (5) 

Som anställd är du skyldig att:  

• hålla dig underrättad om de särskilda skydds- och ordningsföreskrifter som berör 
ditt arbetsområde 

• känna till de skyddsanordningar och personlig skyddsutrustning som finns, hur de 
används och alltid använda dem 

• följa övriga föreskrifter och anvisningar i arbetsmiljöfrågor som berör arbetet 

• arbeta med omtanke och försiktighet för att inte råka ut för olycksfall och ta hän-
syn till arbetskamraterna 

• upplysa om risker i arbetsmiljön till din närmsta chef. Risker kan till exempel vara 
trasiga verktyg, tunga lyft och olämpliga arbetsställningar.  

• omedelbart anmäla arbetsskada eller tillbud till närmsta chef  

• delta vid upprättande av handlingsplan över brister i arbetsmiljön 
 

Företagshälsovård 
Företagshälsovården arbetar i huvudsak förebyggande och rådgivande. Personalen 
inom företagshälsovården är en resurs och kan genom sin kunskap och konsultation 
bidra till att utveckla arbetsmiljöverksamheten. Företagshälsovården kan ge utbild-
ning, stöd och vara rådgivande inom arbetsmiljö och hälsa. 

 
Rehabilitering 
Kungsörs kommun ska verka för att medarbetarnas rehabiliteringsbehov på ett tidigt 
stadium kartläggs och att de rehabiliteringsåtgärder som behövs genomförs så att en 
återgång till arbetet kan ske så fort som möjligt. Helst ska behovet av rehabilitering 
eller annat stöd identifierats innan en medarbetare blivit sjuk.  

Om återgång till arbete inom kommunen inte går ska andra möjligheter utredas. 
 

Anpassning 
Anpassningsverksamheten utgår från den ordinarie arbetsplatsen. Individuell anpass-
ning kan innebära:  

• anpassning av lokaler 

• arbetshjälpmedel 

• ändring av arbetsorganisation 

• ändring av arbetsfördelning 

• individuella stödinsatser 

• handledning 

• tekniska åtgärder 
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Det är närmaste chef som har ansvaret för att utreda behov av anpassning. Personal-
avdelningen finns med som stöd och efter överenskommelse kan även kontakt med 
företagshälsovården tas för eventuell utredning av rehabiliterande insatser. Om med-
arbetaren själv vill kan fackligt ombud medverka vid möten och planering av anpass-
ningsbehoven.  

Om en enskild person får besvär kan det finnas behov av att utreda om det behövs en 
generell arbetsanpassning, för att förhindra att fler får samma besvär.  

Redan under en planering av en ny arbetslokal eller när en lokal ska ändras är det 
viktigt att tänka på arbetsmiljön så att bra arbetsförhållanden skapas från början. 

 
Riktlinjer 
Kommunstyrelsens förvaltning får utforma riktlinjer till denna policy. 

__________ 
 



 

 
 Sida 1 (3) 

Datum Vår beteckning 
2018-01-22  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
  
  
Vår handläggare  
Anne-Britt Hanson Åkerblom 
HR-chef 
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Riktlinjer och rutin för hantering av kränkande 
särbehandling, sexuella trakasserier och 
trakasserier som har samband med 
diskrimineringsgrunderna. 
Enligt Kungsörs kommuns arbetsmiljöpolicy accepteras inte kränkande särbehandling, 
sexuella trakasserier eller trakasserier som har samband med någon av 
diskrimineringsgrunderna.    
 
Att bemöta varandra med respekt ska vara vägledande i allt arbete och i alla relationer 
hos arbetsgivaren. 
 
Med dessa riktlinjer ska det vara tydligt för alla medarbetare i kommunen och bolagen 
att kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier som har samband 
med diskrimineringsgrunderna eller repressalier med anledning av detta inte får 
förekomma. Om det ändå inträffar ska rutinen tydliggöra hur det ska hanteras.  
 
Definitioner och innebörd 
Kränkande särbehandling 
Kränkande särbehandling definieras i arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2015:4) som 
”handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt som kan 
leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap”. 
 
Att kränka betyder att genom ord eller handling förnedra någon eller några. 
Särbehandling innebär att bli behandlad annorlunda än andra på ett obegripligt och 
orättvist sätt och att riskera att hamna utanför arbetsplatsens gemenskap.  
Signaler och tecken på kränkande särbehandling kan vara samarbetssvårigheter, 
personkonflikter, sökande efter syndabockar, arbetsklimat som präglas av tryckt 
stämning, en jargong eller skämt som alla inte är bekväma med, hög sjukfrånvaro, hög 
personalomsättning och ett bristande utfört arbete. 
 
Trakasserier enligt diskrimineringsgrunderna 
Enligt Diskrimineringslagen är trakasserier enligt diskrimineringsgrunderna förbjudna. 
Trakasserier är handlingar som kränker enskilda personer eller grupper utifrån 
diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
könsidentitet eller könsuttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
Trakasserier kan till exempel vara att ge uttryck för förlöjligande eller nedvärderande 
generaliseringar, med koppling till diskrimineringsgrunderna. 
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Sexuella trakasserier 
Trakasserier kan också vara av sexuell natur. Handlingar eller ord av sexuellt slag som 
gör att den som utsatts känner sig kränkt eller illa till mods betecknas som sexuella 
trakasserier eller sexuellt ofredande. Det kan handla sexuella anspelningar, beröring, 
komplimanger eller inbjudningar som är ovälkomna. 
 
Vad är rätt eller fel? 
Det är den som upplever sig vara utsatt för kränkande särbehandling eller trakasserier 
som avgör vad som är oönskat eller kränkande.  
Det är alltid den som utsätts som avgör var gränsen går för vad som är okej eller inte.  
 
Vad ska jag göra om jag upplever mig utsatt för kränkande särbehandling eller 
trakasserier? 
• Vänd dig i första hand till din chef och beskriv vad du upplever. Om du inte vill 

prata med din chef kan du vända dig till din chefs överordnade chef eller till någon 
på HR-avdelningen. Du kan även ta stöd av en facklig representant som kan hjälpa 
dig att kontakta någon av de nämnda personerna. Om inget av de uppräknade 
alternativen känns bra för dig kan du kontakta en sköterska hos 
företagshälsovården. De personer som kontaktas har tystnadsplikt om det som 
förmedlas. De kommer inte att föra informationen vidare utan ditt samtycke.  

• Om du behöver samtalsstöd eller annat stöd i någon form finns det möjlighet till 
stöd hos företagshälsovården. 

 
Utredning och åtgärder 
• Arbetsgivaren är skyldig att utreda och att åtgärda trakasserier och kränkningar. Det 

är bra om du kan dokumentera din upplevelse och vad som hänt och lämna detta till 
arbetsgivaren. Arbetsgivaren kommer att göra en utredning av det som hänt. För att 
ta reda på de närmare omständigheterna kommer arbetsgivaren i första hand prata 
med den som känner sig utsatt och den som pekas ut som trakasserande eller 
kränkande. Utredningens omfattning beror på omständigheterna i det enskilda 
fallet. Det är förstås viktigt att utredningen görs diskret med hänsyn och respekt för 
de inblandade.  

• Om det kommer fram att det varit fråga om trakasserier eller kränkande särbehandling 
ska arbetsgivaren genomföra åtgärder som är rimligt att kräva för att förhindra att det 
fortsätter. 

• Beroende på händelser kan vidare arbetsrättsliga åtgärder eller andra rättsliga åtgärder bli 
aktuella för den som utsatt någon annan. 

• Arbetsgivaren har även skyldighet att undersöka vidare om det finns misstankar om att 
det förekommer sexuella trakasserier inom arbetsgivarens verksamheter utan att någon 
anmält detta. 

 
Enligt Diskrimineringslagen får arbetsgivaren inte utsätta en arbetstagare för repressalier på 
grund av att arbetstagaren anmält eller påtalat att arbetsgivaren handlat i strid med lagen, 
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medverkat i en utredning enligt lagen, eller avvisat eller fogat sig i arbetsgivarens trakasserier 
eller sexuella trakasserier. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 Kommundirektören (inkl. KS-handling), akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Instruktion för kommunens högsta tjänste-
man (KS 2018/7) 
Från den 1 januari 2018 gäller en ny kommunallag. En av nyhe-
terna är ett avsnitt kring direktören – kommunens högste tjänste-
man. Detta lyder: 
 
”Direktören  
1 § Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande 
ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning 
som finns under styrelsen. 
2 § Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda 
förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa 
direktörens övriga uppgifter. 
Kommundirektören ska ha en fastställd instruktion om vad dennes 
övriga uppgifter ska vara utom att vara chef över styrelsens 
förvaltning. Kommunstyrelsen får fatta beslut om annan titel.” 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till inst-
ruktion.  

 
Beredningstext Kommunstyrelsens presidieberedning föreslår att kommunens 

högste tjänsteman ska benämnas kommundirektör. 
 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-01-02  
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-29, § 17 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige antar föreslagen Instruktion för kommundirektören/ 

-chefen och fastslår att titeln på kommunens högste tjänsteman ska vara 
kommundirektör. 
 
 
Antagen instruktion redovisas som KS-handling nr x/2018. 
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Datum Vår beteckning 
2018-01-02 KS 2018/7 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Claes-Urban Boström, kommunchef  
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Ny kommunallag kräver instruktion för kommunens 
högsta tjänsteman 
Så här står det i den nya kommunallagen. 
 
”Direktören  
1 § Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen 
bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen. 
2 § Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen 
under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter. 
Kommundirektören ska ha en fastställd instruktion om vad dennes övriga 
uppgifter ska vara utom att vara chef över styrelsens förvaltning. 
Kommunstyrelsen får fatta beslut om annan titel.” 
 
Bilagt (bilaga 1) finns ett förslag på sådan instruktion.  
 
Som den högsta tjänstemannen vill jag inte föreslå titel utan kommunstyrelsen 
beslutar denna titel utan förslag. 

 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar bilagda instruktioner för kommundirektören/chefen. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström 
 

  



Bilaga 1 
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Kommunstyrelsens instruktioner för kommundirek-
tören/-chefen i Kungsörs kommun 

 
1. Kommunens ledande tjänsteman 
Kommundirektören/-chefen har sitt uppdrag från och har anställts av kommun-
styrelsen. Kommundirektören/chefen har det yttersta ansvaret för att lägga 
förslag till och verkställa kommunstyrelsens beslut. Kommundirektören/chefen 
ska arbeta med stor integritet med avseende på information och underlag för 
beslut och tjäna både majoritet och minoritet i styrelsen. 
 
I kommundirektörens/chefens uppgift ingår att 
- klara ut principerna för styrning, ledning, uppföljning, utvärdering och 

kontroll 
- fastställa en ledningsorganisation (ledningsgrupp, beredningsgrupp m.m.) 
- verka för en tydlig roll- och uppgiftsfördelning mellan förtroendevalda och 

tjänstemän 
 
2. Utveckling av kommunens verksamheter och av kommunen 
Kommundirektören/chefen bör ha en drivande roll för att utveckla och effek-
tivisera kommunens organisation och verksamheter. Det är naturligt att 
direktören/chefen också har en roll i utvecklingen av kommunen som ort eller 
geografiskt område. 

 
3. Externa kontakter 
I anslutning till den föregående punkten är det lämpligt att kommundirektören/  
-chefen har en viktig roll vid externa kontakter. 
 
Några områden där dessa kontakter är viktiga och där det är viktigt att kommun-
direktören/chefen och kommunstyrelsens ordförande har diskuterat och kommit 
överens om rollerna mellan sig och vem som företräder kommunen i aktuella 
ärenden, möten eller frågor: 
- näringsliv 
- länsstyrelse och andra regionala organ 
- högskola/universitet och andra statliga organ 
- andra kommuner och landsting 
- medborgare och organisationer 

 
4. Massmedia 
Som allmänhetens företrädare för granskning och kontroll, och som kommunens 
främsta informationskanal, har massmedierna en strategisk roll i kontakterna 
mellan kommunen och medborgarna. En viktig uppgift för kommundirektören/ 
-chefen är därför att skapa den öppenhet i bemötande av massmedia som gäller 
med utgångspunkt från bl.a. offentlighetsprincipen. 
 



Bilaga 1 
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Kommundirektören/-chefen är ansvarig för kontakterna med journalister i de 
frågor som rör kommunstyrelsens förvaltning, men har också ansvaret för att hela 
den kommunala organisationen strävar efter bra massmedierelationer och att ge 
ärliga och korrekta uppgifter. 
 
Politiska beslut och ambitioner är politikens ansvar att förmedla till allmänheten 
men kan uppdras till kommundirektören/-chefen. 
 
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utskott och 
kommittéer 
 
5. Arbetsuppgifter mot politiska organ  
Kommundirektören/chefen bör vara ytterst ansvarig för beredning av samtliga 
ärenden till kommunstyrelsen och dess utskott. För ärenden som kommer från 
annan nämnd eller bolagsstyrelsen bör kommundirektören/chefen, vid behov, ha 
ansvar för att komplettering sker med yttrande och beslutsförslag, t.ex. med 
avseende på finansiering av förslagen. 
 
6. Föredragningar 
Kommundirektören/-chefen bör ha ansvar för föredragningar. 
 
Kommundirektören/-chefen kan delegera detta t.ex. till en förvaltningschef, 
avdelningschef, enhetschef, handläggare eller kanslichef. 
 
7. Närvaro- och yttranderätt samt rätt att göra anteckningar till 

protokollet 
Kommundirektören/-chefen har närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsen och 
dess utskott/kommittéer.  
 
I de fall finansiering saknas vid ett beslut äger kommundirektören/-chefen rätt att 
göra en anteckning till protokollet. 
 
8. Initiativ 
Att ta erforderliga initiativ är en naturlig del av uppdraget för kommundirek-
tören/-chefen. Det gäller bl.a. inom den uppsiktsskyldighet över kommunens 
verksamheter som enligt kommunallagen vilar på kommunstyrelsen men också 
över kommunens utveckling i stort. 
 
9. Kommunfullmäktige 
Kommundirektörens/chefens roll inför kommunfullmäktige är begränsad men i 
undantagsfall kan kommundirektören/-chefen vara föredragande. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 

 
10. Kommunstyrelsens förvaltning 
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Kommundirektören/-chefen är chef för kommunstyrelsens förvaltning och dess 
enheter. 
 
11. Anställning av personal 
Kommundirektören/-chefen anställer: 
- personal vid kommunstyrelsens förvaltning (gäller direkt underställda och 

förvaltningens chefer) 
- övriga förvaltningschefer, och då i samråd med lämplig politisk sammansätt-

ning. 
 
Vid anställning av ekonomichef, HR-chef och kanslichef sker även detta i samråd 
med företrädare för politiken. 
 
Anställningarna ska dessutom behandlas fackligt enligt det samverkansavtal som 
finns i kommunen. 
 
12. Organisationsförändringar 
Beslut om organisationsförändringar inom kommunstyrelsens förvaltning är 
delegerade till kommundirektören/-chefen. Berörs flera förvaltningar ska beslut 
tas enligt gällande delegationsordning. 
 
13. Delegation  
Delegationen för kommundirektören/-chefen anges i delegationsordningen som 
antas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Förvaltningscheferna 
 
14. Kommundirektören/chefen och förvaltningscheferna 
Kommundirektören/-chefen svarar för arbetsgivarrollen gentemot övriga förvalt-
ningschefer och för att de i sina uppdrag också beaktar kommunövergripande 
frågor, och anlägger ett koncernperspektiv. 
 
Kommundirektören/-chefen är chef över förvaltningscheferna. 
 
15. Anställning och avveckling av förvaltningschefer 
Anställning och avveckling av förvaltningschefer åligger kommundirektören/-
chefen men i samråd med lämpliga politiska företrädare. 
 
16. Utvecklings- och lönesamtal 
Kommundirektören/-chefen har ansvar för utvecklings- och lönesamtal med 
förvaltningscheferna liksom med övrig direkt underställd personal. 
 
Moderbolag och bolag i kommunens bolagskoncern 

 
17. Samordning 
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Kommundirektören/chefen har ansvar för att samordning sker, dels mellan 
bolagscheferna, dels med förvaltningscheferna i kommunkoncernen. 
 
18. Verkställande direktör (VD) i moderbolag 
I kommunens moderbolag är det kommundirektören/-chefen som är VD.  

 
19. Anställning av bolagschefer 
Enligt aktiebolagslagen är det styrelsen som tillsätter VD, utom i de fall där 
extern VD tillsätts. 
 
Kommundirektören/-chefen ges ansvar att bereda anställning av VD i det/de 
kommunala bolag där extern VD inte tillsätts. Detta sker i samråd med styrelsen, 
på samma sätt som för förvaltningscheferna. Samråd med kommundirektören/  
-chefen bör ske när det gäller den fortlöpande lönerevisionen så att ett helhets-
perspektiv för alla chefer kan anläggas oavsett organisatorisk tillhörighet. 
 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-02-12   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Socialnämnden, socialförvaltningens ekonomi, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Principbeslut – hyror i särskilda boenden 
(KS 2018/28) 
Socialnämnden föreslår att ett principbeslut ska fattas för hyrorna i 
de särskilda boendena. 
 
Förslaget är att hyrorna baseras på de faktiska kostnaderna för 
respektive lägenhet, dvs. efter att hyra för socialförvaltningens 
verksamhetslokaler räknats bort. Hyran för Nya Södergården 
kommer att uppgå till 5 780 kronor per månad enligt denna 
princip. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialnämndens protokoll 2018-02-01, § 16 inklusive skriftlig 
reservation 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-30 med bilagor 
 

Ärendet bereds på ett extra sammanträde med 
kommunstyrelsen den 12 februari. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 16 
Nytt modernt och anpassat demensboende 
på Södergården (SN 2018/16) 
De nya avdelningarna på Södergården kommer att stå klara vecka 
6. Socialnämnden behöver fatta ett beslut om vilken målgrupp som 
ska flytta in i det nya boendet. I samband med inflyttning i ett nytt 
boende behöver också ställning tas till hyresnivåer i kommunens 
särskilda boenden. 
 
Vid ett möte den 25 januari 2018 fördes dialog mellan kommunens 
ledande politiker och ett flertal tjänstemän. Vid mötet informera-
des politikerna på nytt om att Tallåsgårdens lokaler inte är anpas-
sade för personer med demensdiagnoser. Mötets åsikt var att hålla 
fast vid den planering som beslutades 2013, dvs. att de nybyggda 
boendeenheterna på Södergården ska blir kommunens nya de-
mensboende – ett boende anpassat utifrån de boendes behov och 
efter aktuella riktlinjer för demensboenden. 
 
Nuvarande demensboende på Tallåsgården innehåller 16 lägenhe-
ter. I de nya avdelningarna på Södergården finns 20 lägenheter. 
Fler personer har beslut om demensboende, beslut som inte kunnat 
verkställas då det saknas platser. Prognosen visar att det kommer 
att finnas allt fler personer med demensdiagnos som behöver 
boende anpassat efter sina behov. 
 
I samband med den omflyttning som nu kommer att ske föreslår 
förvaltningen att ett principiellt beslut fattas kring hyrornas storlek. 
Hyrorna bör basera sig på de faktiska kostnaderna för respektive 
lägenhet, dvs. efter att hyra för socialförvaltningens verksamhets-
lokaler räknats bort. Hyran för Nya Södergården kommer att 
uppgå till 5 780 kronor per månad enligt denna princip.  
 

Underlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-30 med bilagor 

 

SN överläggning Under socialnämndens överläggning yrkar AnneMarie Andersson 
(C) på ett tillägg om att kommunstyrelsen föreslås skyndsamt ge 
besked om det fortsatta arbetet med Södergårdens renovering. 
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Sammanträdesdatum 
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Socialnämnden 2018-02-01  3 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om nämnden kan 
fatta beslut enligt förslaget inklusive AnneMarie Anderssons 
yrkande och finner att så är fallet. 

 
Beslut Socialnämnden beslutar att Södergårdens 20 nya lägenheter blir 

kommunens nya demensboende. 
 

Förvaltningen får i uppdrag att  
- avveckla Tallåsgårdens demensboende så snart de boende där 

flyttat till Södergården  
- omgående fortsätta planeringen för den framtida äldreomsor-

gen och så snart det är möjligt lämna förslag på Tallåsgårdens 
fortsatta användning.  
 

Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen och kommunfull-
mäktig fatta ett principbeslut som innebär att hyrorna för 
lägenheterna i de särskilda boendeformerna fastställs utifrån 
lägenheternas faktiska kostnader. 
 
Socialnämnden beslutar vidare föreslå kommunstyrelsen att 
skyndsamt ge besked om det fortsatta arbetet med Södergårdens 
renovering. 
 

Reservation Mot nämndens beslut som avser principbeslutet avseende hyrorna 
reserverar sig skriftligen Anna-Karin Tornemo (V) samt Britt-
Marie Häggkvist Back (SD). 
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Nytt modernt och anpassat demensboende 
De nya avdelningarna på Södergården kommer att stå klara vecka 6. Enligt 
tidigare beslut i socialnämnden och därefter i kommunstyrelsen och fullmäktige 
ska Tallåsgården och Mistelns boendeenheter avvecklas och ersättas med 
äldreboendeplatser anpassade till behov och efterfrågan. Av tjänsteskrivelser 
framgår att det är boendeplatser för personer med demensdiagnoser som både 
saknas och inte är ändamålsenliga (bilaga 1-4). 

. 
Vid ett möte den 25 januari 2018 fördes dialog mellan kommunens ledande 
politiker och ett flertal tjänstemän. Vid mötet informerades politikerna på nytt om 
att Tallåsgårdens lokaler inte är anpassade för personer med demensdiagnoser. 
Bl.a. finns risker för att allvarliga händelser kan inträffa p.g.a. lokalernas 
utformning. Verksamheten behöver ha en högre bemanning p.g.a. att lokalerna är 
utformade som de är och dessutom är personalomsättningen till följd av denna 
orsak stor. Verksamheten har också fått ta emot klagomål från anhöriga som är 
missnöjda med lokalerna.  
 
Då dessa omständigheter klargjorts var det mötets åsikt att hålla fast vid den 
planering som beslutades 2013, dvs. den framtida inriktningen för de nybyggda 
boendeenheterna på Södergården är att detta blir kommunens nya 
Demensboende, ett boende anpassat utifrån de boendes behov och efter aktuella 
riktlinjer för demensboenden. 
 
Nuvarande demensboende innehåller 16 lägenheter och i det nya boendet finns 
tillgång till 20 lägenheter. Detta är en fördel då flera personer har beslut om 
demensboende men som inte kunnat verkställas då det saknas platser. Dessutom 
är prognosen att det i framtiden kommer att finnas allt fler personer med 
demensdiagnos som behöver boende anpassat efter deras behov. 
 
Socialnämnden behöver nu fatta ett beslut om vilken målgrupp som skall flytta in 
i det nya boendet. 
 
I samband med inflyttning i ett nytt boende behöver också ställning tas till 
hyresnivåer i kommunens särskilda boenden. Det har under lång tid inte fattats 
några beslut om hyreshöjningar varför det idag är stora hyresrabatter i våra 
särskilda boenden. Hyresnivåerna har under lång tid varit föremål för diskussion 



   
  Sida 2 (9) 
 Datum Vår beteckning 
 2018-01-30  
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

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

inom förvaltningen men något förslag till justering av hyror har hittills inte 
lämnats från förvaltningen.  
 
Förvaltningen föreslår att nämnden i samband med den omflyttning som nu 
kommer att ske föreslår kommunstyrelse och kommunfullmäktige att fatta ett 
principiellt beslut för hyrornas storlek. Hyrorna i våra lägenheter bör basera sig 
på de faktiska kostnaderna för respektive lägenhet, dvs. efter att hyra för social-
förvaltningens verksamhetslokaler borträknats.  
Hyran för Nya Södergården kommer att uppgå utifrån till 5780 kronor per månad 
enligt denna princip. 
 
Personer med pensioner under 15 000 kronor per månad netto kan ansöka om 
bostadstillägg och tillägget är maximalt 5 560 kronor/månad. I samband med att 
de boende på Tallåsgården erbjuds lägenheter i det nya boendet kommer 
förvaltningen tillhandahålla servicen att vara behjälpliga med att ansöka om 
bostadsbidrag. Verksamheten kan också vid behov hjälpa till att göra en 
preliminär beräkning av det kommunala bostadsbidragets storlek på 
pensionsmyndighetens hemsida för att underlätta för den boende att kunna 
beräkna nettohyran i den nya bostaden.  
 
 
Förslag till beslut 
 
Socialnämnden beslutar att Södergårdens 20 nya lägenheter blir kommunens nya 
demensboende. 
  
Förvaltningen får i uppdrag att  

- avveckla Tallåsgårdens demensboende så snart de boende där flyttat till 
Södergården  

- omgående fortsätta planeringen för den framtida äldreomsorgen och så snart 
det är möjligt lämna förslag på Tallåsgårdens fortsatta användning.  
 

 
Socialnämnden beslutar vidare föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktig 
fatta ett principbeslut som innebär att hyrorna för lägenheterna i de särskilda 
boendeformerna fastställs utifrån lägenheternas faktiska kostnader. 
 
 
 
 
Lena Dibbern 
Socialchef  
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Bilaga 1 
 

 
Kungsörs kommun  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2012-10-30   7 

§ 71 
Investering – förstudie för nytt äldreboende (SN 
2012/136) 
Kommunen saknar tillräckligt med särskilda boendeplatser till personer 
med demenssjukdom. Tallåsgårdens boende i två plan och Mistelns 
lägenhetsboende är idag inte ändamålsenliga och fungerar inte för vården 
av demenssjuka. 
 
Beläggningsstatistik och framtidsprognoser visar att behovet av platser av 
ett mer vårdinriktat boende har ökat och kommer att öka betydligt fram till 
2030. Kommunen behöver därför bygga ett boende för demenssjuka för att 
klara sitt åtagande enligt gällande lagstiftning. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-10-16 

 

Beslut  Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige  
 

- ge socialnämnden och Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag att omgående 
påbörja planering och projektering för avveckling av Tallåsgårdens och 
Mistelns särskilda boenden och upprättande av nya äldreboendeplatser 
anpassade till behov och efterfrågan 

 
- kostnaden för projektet, högst 200 000 kronor för förstudien, finansieras av 

Kungsörs KommunTeknik AB och ska sedan belasta socialnämnden via 
hyresavtal 

 
- rekommendera Kungsörs Fastighets AB att hyra ut Mistelns lägenheter som 

seniorboende 
 

- Socialnämnden beslutar vidare, under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut enligt ovan, 

 
- utse förvaltningschefen Pámela Strömberg Ambros som beställare 

projektledare för förstudien utses vid Kungsörs KommunTeknik AB 
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Bilaga 2 

Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2013-02-11 

 
§ 8 
Förstudie för nytt äldreboende (KS 2012/340) 
Socialnämnden önskar att en förstudie ska påbörjas för nytt äldreboende. 
 
I den Utvecklingsplan för äldreomsorg i Kungsörs kommun 2013-2018 
som tagits fram finns tillgång och anpassning av särskilt boende och 
demensvård med som prioriterade utvecklingsområden.  
 
Kommunen saknar tillräckligt med särskilda boendeplatser till personer 
med demenssjukdom och nuvarande boende på Tallåsgården fungerar inte 
för vården av demenssjuka.  
 
Beläggningsstatistik och framtidsprognoser visar att behovet av platser av 
ett mer vårdinriktat boende har ökat och kommer att öka betydligt fram till 
år 2030.  
 
Kommunchefen föreslår i sin skrivelse bl.a. en projektorganisation för en 
förstudie. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialnämndens protokoll 2012-10-30 jämte tjänsteskrivelse 
• Kommunchefens tjänsteskrivelse 2012-12-03 
• Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, § 214 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Per Strengbom (S) bifall 

till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut Socialnämnden och Kungsörs KommunTeknik AB ges i uppdrag att 

omgående påbörja planering och projektering för avveckling av 
Tallåsgårdens och Mistelns särskilda boenden och upprättande av nya 
äldreboendeplatser anpassade till behov och efterfrågan. 
 
Den föreslagna utredningsorganisationen fastställs. 
 
Följande personer utses till styrgruppen: 
- kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom, sammankallande 
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- ordföranden i Kungsörs KommunTeknik AB Rolf Lindgren 
- ordföranden i socialnämnden Görel Nilsson 
- partiernas gruppledare: Rigmor Åkesson (S), Stellan Lund (M), Olof 

Lindberg (FP), AnneMarie Andersson (C), Sergio Estrada (V), Lina 
Ekdahl (MP) och Mona Stavholt (KD) 

- kommunchefen Per Bäckström 
 
Följande tjänstemän utses till arbetsgruppen: 
- tekniska chefen, tillika verkställande direktören i KKTAB Gunnar 

Karlsson (projektägare) 
- socialchefen Pámela Strömberg Ambros (beställare) (utsedd av 

socialnämnden) 
- fastighetschefen Mats Åkerlund 
- projektansvarig/projektledare för förstudien (utses av KKTAB) 
- kanslichefen Eva Kristina Andersson, sekreterare 
 
Kostnaden för projektet, högst 200 000 kronor för förstudien, ska 
finansieras av Kungsörs KommunTeknik AB och ska sedan belasta 
socialnämnden via hyran. 
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Bilaga 3 
 
 

 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 6 (9) 

Datum Vår beteckning 
2013-10-14  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelseförvaltningen  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Kommunchef Per Bäckström  

 
Projekteringsstart – nytt äldreboende, etapp 1 
Tillbyggnad vid Södergården 
Bakgrund 
Från socialnämnden har tidigare inkommit begäran om ”investering - förstudie 
för nytt äldreboende”.  
 
I tjänsteskrivelse redovisades att kommunen saknar tillräckligt med särskilda 
boendeplatser till personer med demenssjukdom. Tallåsgårdens boende i två plan 
och Mistelns lägenhetsboende är inte ändamålsenliga och fungerar inte för 
vården av demenssjuka. 
 
Idag finns det en mindre kö till Södergården och Tallåsgården, medan det finns 
lediga lägenheter på Misteln. 
 
Kommunen riskera att bli dömt att betala vite för personer som inte får sina 
behov av särskilt boende tillgodosett inom tre månader från beslutsdatum.  
 
Beläggningsstatistik och framtidsprognoser visar att behovet av platser av ett mer 
vårdinriktat boende har ökat och kommer att öka betydligt fram till år 2030. 
 
I den Utvecklingsplan för äldreomsorg i Kungsörs kommun 2013-2018 som 
tagits fram finns tillgång och anpassning av särskilt boende och demensvård med 
som prioriterade utvecklingsområden. För dessa finns också förslag till åtgärder 
beskrivna. 
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Utredning 
En nödvändig åtgärd, enligt ovan nämnda tjänsteyttrande, för att kommunen ska 
klara sitt åtagande, enligt gällande lagstiftning, är att kommunen låter bygga ett 
mer anpassat vårdboende för äldre med demenssjukdomar och stora 
omvårdnadsbehov.  
 
Utifrån detta beslutade kommunfullmäktige att: 

- ge socialnämnden och Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag att omgående 
påbörja planering och projektering för avveckling av Tallåsgårdens och 
Mistelns särskilda boenden och upprättande av nya äldreboendeplatser 
anpassade till behov och efterfrågan 

- fastställa den föreslagna utredningsorganisationen 

- kostnaden för projektet, högst 200 000 kronor för förstudien, ska finansieras 
av Kungsörs KommunTeknik AB och ska sedan belasta socialnämnden via 
hyresavtal 

- rekommendera Kungsörs Fastighets AB att hyra ut Mistelns lägenheter som 
seniorboende 

- utse förvaltningschefen Pámela Strömberg Ambros som beställare 

- projektledare för förstudien utses vid Kungsörs KommunTeknik AB. 
 
Lägesbeskrivning 
Vid sammanträde med styrgruppen den 9 oktober 2013 redovisades ramförslag 
till projektets första etapp. Innebörden av det preliminära förslaget innebär att: 
 
• den nu föreslagna etappen utgörs av en nybyggnation avseende 20 lägenheter 

• boendets placering ska vara i anslutning till Södergårdens befintliga 
äldreboende 

• lägenheternas storlek motsvarar ca 30-35 m2 per styck 

• preliminär totalyta för hela fastigheten kan uppgå till ca 1 600 m2 

• med en preliminär nybyggnationskostnad motsvarande ca 22 tkr/m2 skulle 
totalkostnaden motsvara ca 35,2 miljoner kronor 

• möjlighet att söka statligt investeringsstöd finns 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag, med utgångspunkt i ovanstående:  
 



   
  Sida 8 (9) 
 Datum Vår beteckning 
 2018-01-30  
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

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

Kommunstyrelsen ger Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag att omgående 
påbörja planering och projektering för projektets första etapp i enlighet med den 
redovisade lägesbeskrivningen. 

 
 
 
 
Per Bäckström 
Kommunchef 
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 Datum Vår beteckning 
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 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

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

 
Bilaga 4 

Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2013-11-11 

 
§ 123 
Projekteringsstart nytt äldreboende, etapp 1 – 
Tillbyggnad vid Södergården (KS 2013/288) 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att planering och projektering ska 
påbörjas omgående för en första etapp i byggandet av ett nytt äldreboende.  
 
Styrgruppen för nytt äldreboende diskuterade ett ramförslag vid sitt möte 
den 9 oktober. Förslaget innebär en första etapp i form av tillbyggnad med 
20 lägenheter i anslutning till Södergården. Preliminär byggkostnad: 35,2 
miljoner kronor. Möjlighet att söka statligt investeringsstöd finns. 
  

Beslutsunderlag  Följande utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2013-10-14 
• Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-28, § 159 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Per Strengbom (S), Görel 

Nilsson (S) och Mikael Peterson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut Kommunfullmäktige uppdrar åt Kungsörs KommunTeknik AB 
att omgående påbörja planering och projektering, i enlighet 
med redovisad lägesbeskrivning, för första etappen i byggandet 
av nytt äldreboende – Tillbyggnad vid Södergården 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-02-12   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den valda, lönekontoret, matrikeln, kommitténs 
sekreterare, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Fyllnadsval – ersättare i kommunstyrelsens 
plankommitté (KS 2014/342) 
Kommunfullmäktige beslutade vid decembersammanträdet att utse 
Mikael Peterson (S) till ny vice ordförande i kommunstyrelsens 
plankommitté efter Marie Norin Junttila (S). Återstår att göra 
fyllnadsval efter Mikael Peterson som tidigare var ersättare i 
kommittén. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-11, § 196 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige väljer  
 Namn…. 

Parti … 
 Adress… 
 , till ny ersättare i kommunstyrelsens plankommitté från och med 

den 13 februari 2018 och resterande mandatperiod. 
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