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§  
Svar på motion – Miljöcertifiera samtliga för-
skolor och skola i Kungsör (KS 2016/156) 
Madelene Ericsson (C) och Petter Westlund (C) föreslår i en 
motion att  
- kommunens förskolor och skolor ska ansluta sig till Grön flagg 
- samtliga förskolor och skolor i kommunen ska miljöcertifieras 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Som ett led i beredningen har barn- och utbildningsnämnden 
lämnat ett yttrande. Av det framgår bl.a. att 

- läroplanerna för både förskola och grundskolor betonar vikten 
av att miljöperspektiv ska ingå i undervisningen 

- ett beslut om att alla förskolor och skolor ska miljöcertifieras 
utan att tillföra resurser i form av extra samordnare kan riskera 
att motverka sitt syfte samt 

- ett förslag till fortsatt hantering: elevråden involveras och 
beroende på deras synpunkter går frågan vidare till skolans 
ledningsgrupp för diskussion tillsammans med miljöstrategen 
om hur arbete med Grön flagg kan integreras i arbetet utan att 
annat utvecklingsarbete behöver hållas tillbaka 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Ericsson och Petter Westlund 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-05-09, § 78 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-02-15, § 13 

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

till barn- och utbildningsnämndens yttrande. 
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§  
Svar på motion – Framtidens smarta sophan-
tering (KS 2016/213) 
Carina Sjölund (M) föreslår i en motion att kommunen ska under-
söka möjligheten att investera i smarta soptunnor på strategiska 
platser. 
 
Enligt motionären finns det på marknaden en solcellsdriven, tät, 
komprimerande smart soptunna som även kan användas som fri 
surfzoon. Systemet är självdrivet via sina inbyggda solceller. Tack 
vara komprimering får det plats ca sex gånger mer sopor i tunnan. 
Den medföljande mjukvaran ger bl.a. information om fyllnads-
nivåer i realtid och historik på när och hur ofta soptunnan har 
använts. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Som 
ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB lämnat två 
yttranden (det senare med anledning av återremiss i 
kommunstyrelsen).  
 
Av Kungsörs KommunTeknik AB yttrande framgår bl.a. att 
bolaget 
- arbetar strategiskt för att hitta nya lösningar för sophantering 
- är positiva till förslaget med smarta soptunnor men de kommer 

inte att kunna ersätta vanliga soptunnor på grund av pris-
skillnaden 

- kommer att utreda möjligheten att placera fem smarta pappers-
korgar på strategiska platser i kommunen 

 
En vanlig papperskort kostar 2 000 kronor och det finns idag 145 
stycken i kommunen. En smart papperskorg kostar ca 45 000 
kronor inklusive montering och driftsättning. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Carina Sjölund 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-06-07, § 102 
• Kungörs KommunTeknik AB:s yttrande, daterat 2016-10-03 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-27, § 22 (återremiss) 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2017-03-10 
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Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige avslår motionen mot bakgrund av de 

framkomna kostnadsaspekterna. 
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§  
Svar på motion – Bänkar till gamla Folkets 
Park och längs Malmbergavägens gång- och 
cykelbana (KS 2016/405) 
Margareta Karlsson (M) föreslår i en motion att det ska sättas upp: 
- några bänkar längs Malmbergavägens gång- och cykelbana och 
- bänkar eller bänk med bord i gamla Folkets Park 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB 
lämnat ett yttrande. Av det framgår bl.a. att bolaget anser att 
- Malmbergavägen är ett välanvänt gångstråk och att det är 

befogat att placera ut bänkar längs sträckan 
- behovet av bänkar i gamla Folkets park är litet 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Margareta Karlsson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-11-07, § 186 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2017-03-08 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige  

- bifaller motionen i den del som gäller Malmbergavägens gång- 
och cykelbana och ger Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag 
att placera ut bänkar längs sträckan 

- avslår motionen i den del som gäller gamla Folkets Park 
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§  
Svar på motion – Solceller på kommunens 
byggnader (KS 2016/407) 
Madelene Ericsson, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, 
Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund, samtliga (C) föreslår i en 
motion att Kungsörs kommun: 

- förser sporthallen med solceller i samband med installation av 
solceller på den nya skolan 

- inventerar möjliga anläggningar och utreder förutsättningarna 
för att installera solceller på dessa 

- aktivt jobbar med medfinansiering för dessa satsningar 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB 
lämnat ett yttrande. Av det framgår bl.a. att bolaget kommer att 

- utreda kommunens fastigheter för möjlighet att installera sol-
celler (fastighetens läge, väderstreck och taklutning, takkonst-
ruktion) 

- utreda takkonstruktionen på sporthallen för att se om solcells-
installation är möjlig 

- undersöka bidragsmöjligheten för eventuella solcellsinstalla-
tioner och övriga energibesparande åtgärder 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

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

• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-11-07, § 187 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2017-03-07 

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

till Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande av vilket framgår att 
bolaget kommer att utreda möjligheten att installera solceller och 
undersöka möjliga bidrag och andra energibesparande åtgärder. 
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§  
Svar på motion – Stängsel runt öppna 
sopstationer (KS 2016/436) 
Yvonne Ericsson (M) föreslår i en motion att kommunen ska 
medverka för att stängsel sätts upp runt öppna sopstationer så att 
inte blåsten kan sprida soporna vidare. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB 
lämnat ett yttrande. Bolaget tolkar det som att motionären menar 
de återvinningsstationer som finns på några platser i Kungsör och 
Valskog. Bolaget anser bl.a. att 

- det är ett allmänt intresse att dessa platser hålls städade och 
tillgängliga 

- det är företaget Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), 
som hyr mark av kommunen, som har ansvar för att ytan hålls i 
vårdat skick och att återvinningsverksamheten fungerar 

- den fysiska utformningen är viktig så att det är enkelt att lämna 
material och att en avskärmning från omgivande mark måste 
ställas mot tillgänglighetsfaktorn 

 
Kungsörs KommunTeknik AB avser att inleda en dialog med FTI 
om skötsel och utformning av återvinningsstationerna. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Yvonne Ericsson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-12, § 219 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2017-03-08 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige förklarar uppdraget besvarat med hänvisning 

till att Kungsörs KommunTeknik AB avser inleda en dialog med 
FTI om skötsel och utformning av återvinningsstationerna. 
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§  
Svar på motion – Översyn av Kungsörsleden  
(KS 2016/422) 
Per Hammarström (SD) föreslår i en motion att kommunen ska se 
över hela Kungsörleden och tar fram kostnader för reparation av 
bl.a. trappor, bänkar, räcken, dräningering längs Runnabäcken så 
att upprustning kan komma igång till vår/försommar 2017. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB läm-
nat ett yttrande. Av det framgår att bolaget kommer att utreda upp-
rustningsbehovet och kostnadsberäkna åtgärderna. Då åtgärderna 
kan komma att bli mera omfattande bör även en tidsplan för dessa 
åtgärder upprättas. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Per Hammarström 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-12, § 218 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2017-03-07 

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

till Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande. 
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§  
Svar på motion – Inför fria surfzoner  
(KS 2017/34) 
Carina Sjölund (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige 
ska ge ett uppdrag att succesivt införa fria surfzoner på strategiska 
avgränsade offentliga platser, t.ex. parker, torg och badplatser. 
Motionären föreslår att man ska börja med Sofiaparken, Pinn-
parken, Åparken, hamnen, järnvägsstationen och Valskogs torg. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Av kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar framgår bl.a. 
att 

- förvaltningen anser att tanken är god men överlåter till 
kommunfullmäktige att fatta ett beslut om man vill införa fria 
surfzoner, i så fall vart och också prioritera om pengar för detta  

- det rent tekniskt är det inte något problem at införa fria 
surfzoner 

- några relativt fria zoner finns i kommunen idag t.ex. biblioteket 
och sporthallen med den begränsningen att man är tvungen att 
ha ett ”lånekort” som normalt ställs ut på max fem dagar 

- för fria surfzoner utomhus krävs utomhusbaser och kablage, 
vilket beräknas kosta ett antal tiotals tusen kronor per plats och 
kostnader för att övervaka att baserna är igång  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Carina Sjölund 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-13, § 27 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-03-07 

 
Beredningstext Kommunstyrelsens presidieberedning anser att det är rimligt att 

det blir fri surf på järnvägsstationen, allra helst om det där blir ett 
resecentrum. I övrigt föreslår beredningen att den fria surfen 
hänvisas till de platser som redan finns i kommunen. 

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

till förvaltningens yttrande och beredningstexten ovan. Om det blir 
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ett resecentrum vid järnvägsstationen bör fri surf införas där. I 
övrigt hänvisas till de platser som redan idag har i princip fri surf. 

 





 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2017-03-07 KS 2017/34 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Ekonomichef Bo Granudd   
  
 
 
 

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 

Förlag till svar på motion – fria surfzoner 
Motionären föreslår att kommunen på strategiska platser ska införa fria surfzoner. 
Det finns några relativt fria zoner i kommunen idag i t.ex. biblioteket och sport-
hallen. En begränsning finns i att man är tvungen att ha ett ”lånekort” som 
normalt ställs ut på max fem dagar. Det finns flera orsaker till detta, främst att det 
blir oroligt på platser som har fri surf och att kommunen inte vill medverka till att 
invånare laddar ned film t.ex. vars innehåll är okänt. 
 
Tanken på en utökning av fria surfzoner, inte minst utomhus, är god.  
 
I övervägandet bör man väga in att det kan komma att bli ett naturligt tillhåll/ 
samlingsplats vid platser med wi-fi, på gott och ont.  
 
Direkta kostnader uppstår i form av att det krävs utomhusbaser och kablage som 
beroende, på kvalitet, kan beräknas till ett antal tiotals tusen kronor per plats. Till 
detta kommer kostnader för att övervaka att baserna är igång. Kostnaden för detta 
varierar med ambitionen, ska det t.ex. övervakas dygnet runt sju dagar i veckan 
eller under kontorstid. Man bör också väga in att vid för dåligt bandbredd så kan 
badwill bli starkare än goodwill för kommunen. 
 
Rent tekniskt så är det inte något problem idag att införa fria surfzoner. Det 
handlar i så fall om en politisk prioritering av vad kommunen ska lägga pengar 
på bland annat och vad man kan få tillbaka.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning anser att tanken är god men överlåter till 
kommunfullmäktige att fatta ett beslut om man med ovanstående beskrivning 
som bakgrund vill införa fria surfzoner, i så fall vart och också prioritera om 
pengar för detta. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström  
Kommunchef Bo Granudd 
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§  
Bokslut och årsredovisning 2016 för 
Kungsörs kommun (KS 2016/448) 
Ett övergripande förslag till årsredovisning för 2016 har upprättats. 
Budget- och bokslutsberedningen går igenom detta. Representanter 
för respektive nämnd, kommunala bolag och förbund närvarar vid 
behandling av sin respektive del. Det som närmast berörs är verk-
samhetsberättelser, resultat i sammandrag och måluppfyllelse. 
 
Budgetavvikelse per nämnd (miljoner kronor): 

- kommunstyrelsen +0,7  
- barn- och utbildningsnämnden +0,7  
- socialnämnden + 0,0 
- TOTALT verksamheter +1,4 

Finansieringen   +6,6 

TOTALT  + 8,0 
 
I kommunens bokslut redovisas ett överskott med 11,9 miljoner 
kronor som resultat för 2017, vilket är 3,9 miljoner kronor över 
budget. De finansiella posterna är i huvudsak av engångskaraktär 
och bör inte användas för ökade driftkostnader. 
 
Respektive bolags inom koncernen resultat (i miljoner kronor) 
efter finansiella poster: 

- Kungsörs Kommunföretag AB +0,3 
- Kungsörs Fastighets AB +7,7 
- Kungsörs KommunTeknik AB +0,6 
- Kungsör Vatten AB +1,6 

 
Kommunens bolagskoncern redovisar ett sammantaget positivt re-
sultat om 10,2 miljoner kronor efter bokslutsdispositioner.  
 
Kungsörs Grus AB visar ett positivt resultat om 5,7 miljoner 
kronor. 
 
Bolagens årsredovisningar redovisas som separata ärenden. 
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Västra Mälardalens Myndighetsförbund visar positivt resultat med 
1,2 miljoner kronor, medan Västra Mälardalens Kommunalför-
bund visar negativt resultat med 1,9 miljoner kronor. Förbundens 
bokslut behandlas som separata ärenden. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 
2017-03-06, § 1 

• Förslag till Årsredovisning 2016 efter bokslutsberedningens 
sammanträde 

 
Beredningstext Kommunstyrelsens presidieberedning diskuterar avsättning till den 

resultatutjämningsreserv (RUR) som infördes den 1 januari 2017 
enligt beslut i kommunfullmäktige den 12 december 2016, § 209. 

 
Reservering till RUR görs då resultat så medger.  Regler om 
reservering till och disposition ur RUR finns i Riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning och hantering av Resultatutjämningsreserv 
(RUR) i Kungörs kommun. 
 
I bokslutet har kommunen bokat upp en procent av skatter, bidrag 
och fastighetsavgift vilket är den största möjliga avsättningen ett år 
enligt KL 8 kap, 3 d §, stycke tre. Detta motsvarar 4,6 miljoner 
kronor. 
 
Beredningen föreslår att avsättningen godkänns. 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 

 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2016 för Kungsörs 
kommun och fastställer  
- den upprättade resultat- och balansräkningen och 
- avsättningen av en procent av skatter, bidrag och fastighets-

avgift (4,6 miljoner kronor) till resultatutjämningsreserven 
(RUR) 

 
Godkänd årsredovisning redovisas som KS-handling nr x/2017. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning 2017-03-06  2 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 1 
Bokslut och årsredovisning 2016 för 
Kungsörs kommun (KS 2016/448) 
Ett övergripande förslag till årsredovisning för 2016 har upprättats. 
Budget- och bokslutsberedningen går igenom detta. Representanter 
för respektive nämnd, kommunala bolag och förbund närvarar vid 
behandling av sin respektive del. Det som närmast berörs är verk-
samhetsberättelser, resultat i sammandrag och måluppfyllelse. 
 
Budgetavvikelse per nämnd (miljoner kronor): 

- kommunstyrelsen +0,7  
- barn- och utbildningsnämnden +0,7  
- socialnämnden + 0,0 
- TOTALT verksamheter +1,4 

Finansieringen   +6,6 

TOTALT  + 8,0 
 
I kommunens bokslut redovisas ett överskott med 11,9 miljoner 
kronor som resultat för 2017, vilket är 3,9 miljoner kronor över 
budget. De finansiella posterna är i huvudsak av engångskaraktär 
och bör inte användas för ökade driftkostnader. 
 
Respektive bolags inom koncernen resultat (i miljoner kronor) 
efter finansiella poster: 

- Kungsörs Kommunföretag AB +0,3 
- Kungsörs Fastighets AB +7,7 
- Kungsörs KommunTeknik AB +0,6 
- Kungsör Vatten AB +1,6 

 
Kommunens bolagskoncern redovisar ett sammantaget positivt re-
sultat om 10,2 miljoner kronor efter bokslutsdispositioner.  
 
Kungsörs Grus AB visar ett positivt resultat om 5,7 miljoner 
kronor. 
 
Bolagens årsredovisningar redovisas som separata ärenden. 
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Västra Mälardalens Myndighetsförbund visar positivt resultat med 
1,2 miljoner kronor, medan Västra Mälardalens Kommunalför-
bund visar negativt resultat med 1,9 miljoner kronor. Förbundens 
bokslut behandlas som separata ärenden. 
 

KS BB överläggning Under överläggningen konstateras att årsredovisningen till största 
delen är klar. Förordet ska skrivas och beredningen önskar en 
komplettering så att det tydligt framgår att kommunens totala 
borgensåtagande är 509 miljoner kronor. Kompletteringarna görs 
så att ett komplett förslag kan skickas ut till kommunstyrelsen och 
senare kommunfullmäktige. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Utkast till Årsredovisning 2016 
 
Beslut Budget- och bokslutsberedningens föreslag till kommunstyrelsen: 

 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2016 för Kungsörs 
kommun och fastställer den upprättade resultat- och balansräk-
ningen. 
 
Godkänd årsredovisning redovisas som KS-handling nr x/2017. 
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
 
Bokslutet för 2016 visar på ett överskott på ca 12 miljoner kronor mycket tack vare det extra 
bidrag som vi erhöll från staten i slutet av 2015. 
De allra flesta verksamheterna och bolag visar på ett överskott. Det är i princip bara Individ 
och Familjeomsorgen som har ett underskott om ca 10 miljoner. Underskottet är i bokslutet 
täckt med de extra statsbidrag som vi erhållit. 
Resultatet innebär att vi kommer att kunna avsätta drygt fyra miljoner till en 
resultatutjämningsfond för framtida kostnader. 
 
Målstyrningsarbetet har tagit ny form och vi har tagit mål som sträcker sig två år framåt. Det 
innebär att det redovisas fler mål som inte är uppfyllda än tidigare år.  
Vi fortsätter att öka befolkningen. Vid årsskiftet var vi 8 432 personer, en ökning med 89 
personer från 2015. Fortfarande är det invandringen som står för den största delen, men 
nybyggnationen av bostäder kommer att medföra att inrikes inflyttning i framtiden kommer 
att stå för en betydligt större del av befolkningsökningen. Vårt mål om 8 500 under 2018 
kommer att uppfyllas redan under 2017. 
 
Trots ett intensivt arbete med personalhälsan har sjuktalen försämrats något under året 
framförallt gäller det de som är långtidssjukskrivna. Därför måste vi fortsätta arbeta för att 
förebygga frånvaro och satsa på att öka frisvårdsinsatserna ytterligare. 
 
Byggstarten av nya skolan är givetvis den stora händelsen under året. Ett annat projekt som 
visar på vår utveckling är det nya hyreshus som KFAB byggt på Kaplanen. Skillingeområdet 
fortsätter att expandera och vi har anslutit såväl Skillinge som Torpa med vatten och avlopp. 
Detaljplanearbetet är i full gång med flera projekt som kommer att ge förutsättningar för 
nyetablering av bostäder och industrimark. Kungsör är i en mycket stor expansionsfas för 
tillfället. 
 
Arbetslösheten fortsätter att vara förhållandevis hög och det måste vi ta hänsyn till i vårt 
kommande arbete. Under senare delen av året har dock statistiken blivit något bättre men vi 
kan inte känna oss nöjda ännu.  
 
Sammantaget så har 2016 varit ett mycket bra år. De allra flesta parametrarna pekar åt rätt 
håll. Planerna för framtiden visar också på att utvecklingen är stabil, att Kungsör som 
varumärke och bostadsort stärkt vår position som Kungariket i Mälardalen. 
 
Ett stort tack till alla medarbetare inom kommunens alla verksamheter som bidragit till 
utvecklingen och som bidrar till att stärka vår attraktivitet och ger möjlighet för ytterligare 
expansion av kommunen. 
 
 
 
 
Pelle Strengbom, kommunstyrelsens ordförande 
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Ekonomin i sammanfattning 
 
Balanskrav 
Kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna varje år exklusive realisationsvinster och 
realisationsförluster. Ett negativt balanskravsresultat ska vara återställt senast tre år efter att 
det uppkommit. Kommunen uppfyller balanskravet för 2016 och något gammalt krav på 
återställning finns inte. Justerat balanskravsresultat uppgår till 11 949 (Not 1). 
 
God ekonomisk hushållning 
Kommunallagens krav på att kommuner ska ha god ekonomisk hushållning innebär att 
resultatet ska vara positivt över en längre period. Kommunfullmäktige har beslutat att det 
ekonomiska resultatet ska uppgå till ett överskott på minst 1 % av skatter och bidrag. 
Resultatmålet ska långsiktigt säkra en god ekonomi och innebär att kommunen kan 
självfinansiera normal investeringstakt och att man ska kunna tåla snabba förändringar i 
konjunkturen. Resultatet sett över en tioårsperiod har varit positivt men inte varje år nått upp 
till kommunfullmäktiges mål, motsvarande ca 4 miljoner kronor i överskott. 2016 överskrids 
målet. 
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Årets resultat 
 
Kommunen redovisar 2016 ett resultat på + 11 949 tkr. Resultatet är positivt för nionde året i 
rad.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar en positiv budgetavvikelse på 708 tkr.  
De positiva budgetavvikelserna finns på kommunledning, personal och sekretariat och består i 
huvudsak av vakanta tjänster under del av år och lägre fortbildningskostnader. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar för femte året i rad ett överskott, denna gång 
659 tkr. Den största positiva avvikelsen beror på färre gymnasieelever. 
 
Socialnämnden redovisar ett överskott på 56 tkr. Överskott redovisas inom Vård- och omsorg 
efter ett stort insatsarbete med att sänka kostnader för sjukfrånvaro och vikarier. Kostnader för 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) har ökat markant de senaste två åren och i december 
2015 delade staten ut pengar till kommunerna för att täcka kostnader för integration bl.a. 
Kommunen fick 20 miljoner kronor och hälften har lagts för att täcka kostnader inom IFO. 
IFO´s ökade kostnader beror till stor del på olika former av placeringar. 
 
Finansverksamheten redovisar ett resultat som är 6 626 tkr bättre än budget. Verksamheten 
består av både stora plus och minusposter där de enskilt största plusposterna beror på pengar 
från staten och på ränteutdelningar på placerade medel. Den största minusposten beror på 
ökade pensionskostnader. 
 
Nämnd/förvaltning 2015 2016 Diff 
(redov i tkr) Utfall Utfall Budget Avvik 2016-2015 
            
Kommunstyrelseförvaltningen 65 514 68 453 69 161 708 4,5% 
Barn- o utbildningsnämnden 181 577 191 955 192 614 659 5,7% 
Socialnämnden 196 154 195 228 195 284 56 -0,5% 
Delsumma nämnder 443 246 455 636 457 059 1 423 2,8% 
            
Finansiering 445 936 467 584 460 958 6 626 4,9% 
            

Resultat 2 690 11 949 3 899 8 050 344,1% 

 
 
Jämfört med föregående år har större kostnadsökningar skett inom främst förskolan, 
grundskolan och inom flyktingmottagandet. Förskolan har minskat gruppstorlekarna i linje 
med vad staten vill. Antalet barn i grundskolan har ökat och under året byggdes en 
verksamhet upp för att kunna ta hem ensamkommande ungdomar placerade i boenden i andra 
kommuner. 
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Kostnad per verksamhet 
 
Nämnd/förvaltning 2015 2016 Diff 

(redov i tkr) Utfall Utfall Budget Avvik 2016-
2015 

            
Politisk verksamhet 6 384 6 791 6 816 25 6,4% 
Infrastruktur och skydd 25 909 25 892 26 352 460 -0,1% 
Kultur- o fritid 21 106 21 256 21 587 331 0,7% 
            
Förskola 39 895 43 648 41 887 -1 761 9,4% 
Grundskola 84 542 89 849 89 294 -555 6,3% 
Gymnasieutbildning 35 674 36 331 38 190 1 859 1,8% 
Kommunal Vuxenutbildning 4 760 4 473 5 070 597 -6,0% 
Övrig ped verksamhet 6 516 7 190 7 372 182 10,3% 
            
Äldre- o funktionshindrade 153 297 154 529 157 109 2 580 0,8% 
Individ- o familjeomsorg 34 084 25 645 28 506 2 861 -24,8% 
Övrig social verksamhet 5 063 6 070 4 810 -1 260 19,9% 
Flyktingmottagande -2 282 3 881 -22 -3 903 -270,1% 
Arbetsmarknadsåtgärder 4 945 3 651 3 012 -639 -26,2% 
            
Kommunikationer 886 1 603 1 174 -429 80,9% 
Gemensamma kostnader *1 22 466 24 826 25 902 1 076 10,5% 
            
Summa verksamheter 443 246 455 636 457 059 1 423 2,8% 
            
Finansiering 445 936 467 584 460 958 6 626 4,9% 
            

Resultat 2 690 11 949 3 899 8 050 344,1% 
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Vad får du för varje 100-lapp du betalar i skatt 
 

 
 
 
 
 
 
Kostnad per kontogrupp 
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Statistik målstyrning (mer detaljerad beskrivning som bilaga 1) 
 
Nedan redovisas statistiskt hur mål och aktiviteter uppfyllts under året. 
 

 

Kommungemensamma mål 

Totalt A B C 

Mål som har uppfyllts

 

KS 1/6 0/2 1/3 2/11 
SN 1/6 0/1 1/2 2/9 
BUN 0/3 0/8 3/10 3/21 
KKTAB 2/5 2/3 3/4 7/12 
KFAB 2/3 1/2 1/3 4/8 
TOTALT ABC 6/23 3/16 9/22 18/61 

 

 

Kommungemensamma mål 

Totalt A B C 

Genomförda aktiviteter 
men inget redovisat 

resultat 

 

KS 0/6 0/2 0/3 0/11 
SN 0/6 0/1 0/2 0/9 
BUN 0/3 6/8 1/10 7/21 
KKTAB 3/5 1/3 0/4 4/12 
KFAB 0/3 0/2 1/3 1/8 
TOTALT ABC 3/23 7/16 2/22 12/61 

 

 

Kommungemensamma mål 

Totalt A B C 

Mål som ej uppfyllts 

 

KS 0/6 0/2 0/3 0/11 
SN 1/6 1/1 0/2 2/9 
BUN 2/3 2/ 8 5/10 9/21 
KKTAB 0/5 0/3 0/4 0/12 
KFAB 0/3 0/2 0/3 0/8 
TOTALT ABC 3/23 3/16 5/22 11/61 

 
  

 

Kommungemensamma mål 

Totalt A B C 

Mål som är på väg att 
uppnås 

 

KS 0/6 0/2 2/3 2/11 
SN 1/6 0/1 0/2 1/9 
BUN 1/3 0/8 0/10 1/21 
KKTAB 0/5 0/3 0/4 0/12 
KFAB 0/3 0/2 1/3 1/8 
TOTALT ABC 2/23 0/16 3/22 5/61 
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Kommungemensamma mål 

Totalt A B C 

Mål som ej är 
genomförda 

 

KS 0/6 1/2 0/3 1/11 
SN 1/6 0/1 1/2 2/9 
BUN 0/3 0/8 0/10 0/21 
KKTAB 0/5 0/3 0/4 0/12 
KFAB 1/3 1/2 0/3 2/8 
TOTALT ABC 2/23 2/16 1/22 5/61 

 

Kommungemensamma mål 

Totalt A B C 
Inget resultat 2016 
Inget resultat innebär att 
mätning av mål sker i 
undersökning under 2017 
tillexempel i 
medarbetarenkät eller 
medborgarundersökning 

KS 5/6 1/2 0/3 6/11 
SN 2/6 0/1 0/2 2/9 
BUN 0/3 0/8 1/10 1/21 
KKTAB 0/5 0/3 1/4 1/12 
KFAB 0/3 0/2 0/3 0/8 

TOTALT ABC 7/23 1/16 2/22 10/61 
 
 
Sammanfattande kommentar av resultatredovisning av mål 
2016 
KKTAB har under 2016 totalt sett lyckats bäst med sitt målarbete. Flest uppfyllda mål är i 
kommunens gemensamma målområde: C- Hållbarhet och konkurrens Kommunens 
verksamheter erbjuder i jämförelse med andra kommuner bättre service och tjänster. Vi tar 
till vara kreativitet som bidrar till ett ekonomisk, socialt och miljömässigt hållbart samhälle 
Det är även i C som flest mål inte har uppfyllts. 
 
Fler än hälften av kommunstyrelsens mål (6 av 11) går ännu ej att mäta eftersom resultat inte 
inkommit, det gäller framför allt under område: A- Attraktiv boendekommun Kungsörs 
kommun är en attraktiv och trygg plats att bo och verka i, där vi tar tillvara närsamhällets 
möjligheter. Resultat för dessa mål kommer att redovisas under 2017 
 
Tyvärr så finns det även mål i redovisningen där resultat inte kan redovisas BUN och 
KKTAB står för majoriteten av dessa mål, tillsammans 11 av 12 mål och de flesta finns under 
område: B- Dialog och inflytande Alla i kommunen kan ta del av information och påverka 
samhällsutvecklingen. Vi skapar mötesplatser för kommunikation. 
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Finansiella mål 
Förutom att sköta verksamheten effektivt och rationellt ingår i begreppet en god hushållning 
finansiella mål som en tung del. De finansiella målen som fastslagits för Kungsör är att: 

•  
• Kommunens resultat ska uppgå till minst en procent av skatteintäkter och 

kommunalekonomisk utjämning inklusive kommunal fastighetsavgift. 
 
Årets resultat motsvarar 2,6 % av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Det 
innebär att mål nummer ett är uppfyllt.  
 
Investeringar 
Årets största investering är inköp av mark vid Torpa Prästgård för 5,4 miljoner kronor.  
 
En stor investering är gjord i Stockholm som en medfinansiering till Citybanan. Kungsörs 
kostnad beräknades från början bli 7,3 mkr. För projektet används ett index som innebär att 
kostnaderna ökat med drygt 20 % hittills och Kungsörs andel kan väntas överstiga 9 mkr 
innan sista betalningen görs 2017. 
 
Utbyggnaden av Södergården, etapp I, påbörjades under 2016 och beräknas bli färdig 2017.  
Toppbeläggning av gator och bilar är bland de övriga lite större investeringarna. 
 
Nedan följer en sammanställning av 2016 års investeringar: 
Projekt Utgift Budget Avvikelse 
12653 Mark Torpa Prästgård 5 400 5 400 0 
10740 Medfinansiering Citybanan 2 263 2 265 2 
12652 Om- och tillbyggnad Södergården 1 789 2 000 211 
12642 Toppbeläggningar 610 1 200 590 
17037 Ny bil hemtjänsten 233 200 -33 
16093 Kompisgunga Björkliden 140 140 0 
17031 Inventarier IFO 127 127 0 
17039 Matrumsmöbler Lärken Tallåsgården 113 104 -9 
17041 Bil LXK 247 98 100 2 
16092 Nytt lekhus Kinnekulle 80 80 0 
10723 Inköp nytt ekonomisystem 61 0 -61 
16091 Ny sandlåda Malmberga 49 47 -2 
16090 Ny lekställning Täcklunda 44 50 6 
16089 Ramp VIVA 35 34 -1 
12635 Exploatering Skillinge 32 0 -32 
12654 Ombyggnad centrum etapp 1 2 0 -2 
16094 Smultrongården inventarier 0 290 290 
17040 Minibuss daglig verksamhet 0 400 400 

Summa investeringar 11 075 12 437 1 362 
 
Totalt investerade kommunen för 11,1 miljoner kronor, vilket var 1,4 mkr under budget. 
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Låneskuld och leasing 
Kommunen har ingen låneskuld. Kommunens leasingskuld vid årets början till 321 tkr. Under 
året har leasingskulden minskat till 135 tkr. Antal fordon med leasingavtal uppgick vid 
årsskiftet till 5 st. 
 
Borgen 
En övervägande del av kommunens borgensåtaganden avser de kommunala bolagen Kungsörs 
Fastighets AB, Kungsörs Kommun Teknik AB och Kungsörs Vatten AB. För Kungsörs 
Kommun Teknik AB och Kungsörs Vatten AB har borgen ökat med 106 mkr under året. 
Kommunen bedömer inte att några borgensåtaganden ska behöva bli föremål för inlösen. 
Totalt har borgensåtagandet ökat med 129 mkr under 2016 och uppgår till knappt 510 mkr. 
 
Pensionsåtaganden 
Kungsör tillämpar blandmodellen för redovisning av pensionskostnader. Kommunens totala 
pensionskostnader såsom årliga utbetalningar, utbetalning till individuell förvaltning, 
pensionsavsättning samt löneskatter uppgår för närvarande till ca 50 mkr per år. 
 
Pensionsavtalet KAP-KL från 2006 har medfört en översyn av beräkningsmetoderna för 
pensionsskuldsberäkningen. Sveriges Kommuner och Landsting har utarbetat en 
beräkningsmodell benämnd Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld – RIPS 07. Modellen 
har anpassats till avtalet och innehåller försäkringstekniska antaganden om livslängd och 
kalkylränta. Rådet för kommunal redovisning har utfärdat denna modell som en 
rekommendation vilket också Kungsörs kommun tillämpar.  
Enligt RIPS 07 definieras pensionsskulden som nuvärdet av framtida utfästa 
pensionsutbetalningar.  
 
Upplysning om pensionsmedelshantering inkl löneskatt, 2012 - 2016 

 
  2016 2015 2014 2013 2012 

            
Pensionsavsättning 50 025 43 083 40 494 39 907 35 288 
Ansvarsförbindelser 184 419 190 028 197 219 205 366 197 351 
Finansiell placering 0 0 0 0 0 
            

Totala förpliktelser  = Återlån 234 444 233 111 237 713 245 273 232 639 
 
Det är kommunens pensionsförvaltare KPA som utför beräkningen för skuldförändring och 
pensionskostnader. Beräkningen är gjord strax före årsskiftet 2016. De delar som inte 
utbetalas till individuell förvaltning avsätts inom balansräkningen och återlånas av 
kommunen. Pensionsåtaganden före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. 
 
Kommunen har ännu inte utformat någon försäkringslösning för någon del av 
pensionsskulden. 
 
I takt med att pensionsavgångarna ökar fram till början av 2020-talet kommer kommunens 
pensionskostnader att öka kraftigt och dessa kostnader måste täckas inom befintliga 
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ekonomiska ramar. Någon politisk strategi för dessa ökningar har inte arbetats fram. De 
diskussioner som varit har handlat om att kostnadsökningen delvis ska inrymmas inom 
resultatnivån utifrån resonemanget om god ekonomisk hushållning. 
 
Balansräkningen 
Balansräkningen visar den finansiella ställningen vid årets slut. Den totala 
balansomslutningen har ökat från 421 till är 437 miljoner kronor mellan 2015 och 2016. 
 
De finansiella anläggningstillgångarna har minskat med 14 mkr beroende på att kommunen 
börjat plocka hem placeringar som en del i finansieringsstrategin för nytt äldreboende. 
Omsättningstillgångarna, främst kassan har ökat med 20,1 mkr av samma skäl.  
 
Avsättningarna till pensioner har ökat med 6,9 mkr och kommer att fortsätta öka de 
kommande åren.  
 
De kortfristiga skulderna har minskat med 6,3 mkr. 
 
Soliditeten, det egna kapitalets storlek i förhållande till det totala kapitalet i balansräkningen, 
är 63,1%.  
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Fem år i sammandrag 
 

FEM ÅR I SAMMANDRAG 2012 2013 2014 2015 2016 

            
Folkmängd 31 dec 8 030 8 175 8 269 8 343 8 432 
  

    
  

Kommunalskatt 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 
Total skatt inkl landstingsskatt 32,91 32,91 32,91 32,91 32,91 
  

    
  

Nettokostnadernas andel av skatte- 
    

  
intäkter och generella statsbidrag  95,2% 96,0% 98,1% 100,7% 101,6% 
  

    
  

Verksamhetens nettokostn (Mkr) -387,4 -400,6 -422,4 -441,1 -454,7 
  

    
  

Resultat exkl jämförelsestörande 
    

  
poster (Mkr) 25,9 18,3 12,2 2,7 11,9 
  

    
  

Årets resultat (Mkr) 25,9 18,3 12,2 2,7 11,9 
  

    
  

Soliditet 64,5% 65,2% 64,9% 62,1% 63,1% 
  

    
  

Rörelsekapital (Mkr) 42,6 38,4 49,0 14,9 41,2 
  

    
  

Låneskuld (Mkr) 0 0 0 0 0 
Låneskuld/invånare, kr 0 0 0 0 0 
  

    
  

Totala skulder, avsättningar och 
    

  
Ansvarsförbindelser per invånare 77 426 76 431 75 135 87 681 101 466 
  

    
  

Totala tillgångar per invånare, kr 44 447 46 579 48 594 50 889 51 847 
Eget kapital per invånare, kr 28 660 30 390 31 518 31 616 32 699 
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Kommunkoncernen 
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering 
förutsatt att kommunen har en ägarandel om minst 20 %. 
 
Förutom kommunen ingår Kungsörs Kommunföretag AB och Kungsörs Fastighets AB, 
Kungsörs KommunTeknik AB och Kungsörs Vatten AB till 100 %. Kungsörs Grus AB ingår 
med 25 % och Västra Mälardalens MyndighetsFörbund till 40 % i koncernredovisningen. 
Procentantalen anger kommunens ägarandel.  
Koncernens resultat för 2016 uppgick till +23 145 tkr, koncernens resultat 2015 var +8 902 
tkr.  
 
Västra Mälardalens Kommunalförbund, Vafab Miljö AB och Kommuninvest redovisas inte 
då kommunens ägarandel understiger 20 %.  
 
Ekonomiska framtidsutsikter 
Kommunen redovisar åter ett positivt ekonomiskt resultat. Det lägger grunden för att 
kommunen ska klara svängningar i konjunkturen och också tåla en del investeringar. Antalet 
invånare ökar och det finns i stort sett inte några bostäder lediga för ny inflyttning.  
 
Socialnämnden redovisar 2016 ett litet överskott beroende på att staten skjutit till pengar för 
den svåra situation den sociala verksamheten hamnat i. Antalet äldre ökar och kommunen har 
framför sig att bygga ut eller rusta äldreboendena. Utökningarna kommer att dra med sig stora 
personalbehov och det är viktigt att verksamheten har en ekonomisk balans för att tåla 
framtida ökade kostnader. 
 
En ny skola kommer att byggas och den kommer att föra med sig ökade hyreskostnader inom 
barn- och utbildningsnämndens område. Vad som kommer att ske med de två skolor som 
delvis töms är inte beslutat ännu.  
 
Med de oroligheter som råder runt om i världen så har också antalet människor på flykt ökat. 
På kort sikt innebär det ytterligare påfrestning på kommunens ekonomi i form av ökat behov 
av förskole- och skolplatser samt av vård och omsorg. Det är viktigt att de nya svenskarna 
snabbt kommer till en egen försörjning, vilket är ett arbete som kommunen inte helt styr över. 
 
Det är viktigt att kommunen har en fortsatt kontroll på ekonomin för att klara av framtida 
ekonomiska åtaganden.   
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Befolkningsutveckling 
 
Åldersindelad befolkningsutveckling, senaste 10-årsperioden (Källa: SCB) 
 
Ålders-
grupper 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0-2 235 226 230 226 244 232 245 259 255 256 
3-6 391 373 363 343 323 330 363 368 365 381 
7-9 288 287 283 284 280 281 267 266 269 295 

10-15 642 610 583 557 565 551 584 595 603 612 
16-18 355 364 350 360 326 306 286 292 298 311 
19-64 4 732 4 693 4 607 4 560 4 529 4 455 4 512 4 515 4 536 4 554 
65-74 837 892 974 1 008 1 059 1 112 1 148 1 189 1 199 1 171 
75-84 516 495 494 513 522 528 539 573 595 609 
85-w 223 230 232 238 238 235 231 212 223 243 

Totalt 8 219 8 170 8 116 8 089 8 086 8 030 8 175 8 269 8 343 8 432 
 
Kungsörs kommuns befolkning ökade för fjärde året i rad, nu med 89 personer och det är i 
årsskiftet 8 432 personer som är skrivna i Kungsör. 
 
Det föddes 77 barn. Barn i förskoleålder har ökat med 17 st. I grundskoleålder har antalet ökat 
med 35 st. Antalet 16-18-åringar har ökat med 13 st. Den arbetsföra befolkningen har ökat 
med 18 st. I åldersgruppen 65-84 år har antalet minskat med 14 st. Antalet över 85 har stigit 
med 20 st. Andelen män i kommunen fortsätter att öka. Av den totala befolkningen står 
männen för 51,2 %. 
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Personalöversikt 
 
Årets viktigaste händelser 
 
Rekryteringar och avgångar 
Under året slutade 112 medarbetare varav 21 var pensionsavgångar. Under 2016 rekryterades 
112 medarbetare till tillsvidaretjänster i kommunen. Av dessa rekryterades 86 personer 
externt och 26 personer internt från andra befattningar eller via företrädesrätt/ 
konverteringsregler enligt Lagen om anställningsskydd. Det skedde utökningar i några 
verksamheter som till det nya HVB-hemmet, Resursenheten inom socialförvaltningen och till 
en ny förskoleavdelning.  
Under 2016 utannonserades ca 150 lediga tjänster. Vissa tjänster annonserades vid flera 
tillfällen. Under året har vi bland annat sökt socialsekreterare, lärare, förskollärare, chefer, 
sjuksköterskor och specialisttjänster. 
Alla vakanser har inte ersatts eftersom behöriga sökande saknats t ex förskollärare och 
socialsekreterare 
 
Pensionsprognos 
Under 2017 är det 10 personer som blir 65 år, under 2018 är det 18 personer och under 2019 
är det 17 personer. Åren därefter ökar andelen medarbetare som blir 65 år. Vi har även ett 
antal medarbetare som fortsatt arbeta efter 65 år samt de som valt att sluta före 65 års ålder. 
 
Friskvårdsbidrag 
Sedan 2015 finns möjlighet för medarbetare att få friskvårdsbidrag. Bidraget kan användas för 
olika hälsoaktiviteter. Bidrag ges med max 1000 kronor per tillsvidareanställd och år. Under 
2016 har 231 medarbetare fått bidraget vilket är knappt 40 % av medarbetarna.   
 
Framtidsperspektiv 
Vi står främst inför två stora utmaningar inom välfärdssektorn de kommande åren; 
kompetensförsörjning och att ge våra medarbetare som ska leverera i verksamheterna 
förutsättningar att utföra arbetet med hållbar hälsa. 
  
I Kungsör kommer ca 30 procent av nuvarande medarbetare att gå i pension under de 
kommande 10 åren. Vi märker alltmer av en ökad rörlighet på arbetsmarknaden när det gäller 
de yrken vi har i kommunen. Det är färre sökande till utannonserade tjänster och bland de som 
söker har färre rätt kompetens. 
 
Att kunna behålla och rekrytera medarbetare är nödvändigt för att kunna bedriva våra 
verksamheter. Därför är det av yttersta vikt att vi kan erbjuda bra arbetsvillkor och god 
arbetsmiljö. Allmänt verkar arbetsvillkor och arbetsmiljö vara av överordnad betydelse för att 
vilja stanna kvar och för dem som söker nytt jobb. Det har blivit ett konkurrensmedel. 
Ledarskapet är oerhört viktigt för att verksamheterna ska fungera och leverera d v s för 
medarbetarnas upplevelse av en god arbetsmiljö. Forskning visar att organisationer med låg 
sjukfrånvaro kännetecknas bl. a. av ett närvarande, tillitsfullt och engagerande ledarskap som 
präglas av respekt för medarbetarens kompetens och perspektiv samt förmåga att forma en 
god och hållbar arbetsmiljö. Chefer i verksamheterna måste få rätt förutsättningar att utöva ett 
sådant ledarskap och kunna ta det operativa ansvaret för arbetsmiljöarbetet i dess helhet – 
hälsofrämjande, förebyggande och rehabilitering.   
Vi måste under 2017 fortsätta att fokusera på arbete med ledarskap, arbetsmiljö och 
kompetensförsörjning och på insatser för att försöka sänka och förebygga sjukfrånvaro. 
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Nyckel- och mätetal 
 
Medarbetare 
Kungsörs kommun hade i december 614 tillsvidareanställda medarbetare varav 522 kvinnor 
(85 %) och 92 män (15 %). Därmed har andelen män ökat sedan 2015. Medelåldern för 
samtliga är 47,6 år. För kvinnor är medelåldern 48 år och medelåldern för män är 46 år.  
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 92,3 % av heltid vilket är en liten ökning från 
året innan. Totalt arbetar 66,9 % heltid och 33,1 % deltid. Av de kvinnliga medarbetarna 
arbetar 336 (64 %) heltid och 187 (36 %) arbetar deltid. Av männen arbetar 75 (82 %) heltid 
och 17 (18 %) arbetar deltid. 
 
Utöver de tillsvidareanställda fanns i december 50 månadsanställda vikarier och ca 600 så 
kallade intermittent anställda vid behov d v s timavlönade medarbetare. 
 
Åldersfördelning procentuellt 
 
Ålder 20-29 Ålder 30-39 Ålder 40-49 Ålder 50-59 Ålder 60- 
8 % 18 % 26 % 29 % 19 % 
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Personalkostnader 
Personalkostnaderna uppgick under 2016 till ca 327 miljoner kronor och de utgör ca 54 
procent av kommunens totala kostnader. Av dessa kostnader var 7,2 miljoner kronor 
kostnader för ren sjuklön. 
 
Kostnader för övertid, fyllnadstid utgjorde 5,6 miljoner kronor. Den totala tiden för mer- och 
övertidsarbete motsvarar ca 9 årsarbetare 
Antalet arbetade timmar som fullgjorts av timavlönade motsvarar ca 102 årsarbetare. 
 
Arbetat tid/frånvaro översikt i timmar 
 
Arbetad tid/frånvaro översikt Timmar %-fördeln 
1 Månadslön 869 817 63 
2 Timlön 202 106 15 
3 Övertid och fyllnadstid 17 395 1 
4 Semester, ferier och uppehåll 130 574 9 
5 Sjukdom, arbetsskada, rehabilitering 112 680 8 
6 Föräldraledighet, vård av sjukt barn 13 536 1 
7 Övrig frånvaro 42 344 3 
Totalt 1 388 452 100 

 

 
 
 
Frisknärvaro tillsvidareanställda 
Ca 30 procent (218 medarbetare under hela året) av de tillsvidareanställda har inte haft någon 
sjukfrånvaro under året. 52 procent (380 medarbetare) har inte haft någon sjukfrånvaro eller 
max 5 sjukfrånvarodagar dagar. 48 procent (344 medarbetare) har haft 6 eller flera 
sjukfrånvarodagar under 2016. 
 
  

1 Månadslön

2 Timlön

3 Övertid och fyllnadstid

4 Semester, ferier och
uppehåll

5 Sjukdom, arbetsskada,
rehabilitering

6 Föräldraledighet, vård av
sjukt barn

7 Övrig frånvaro
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Sjukfrånvaro  
 
Sjukfrånvaro för 2016 redovidad per månad. 
 

 
 
Den totala sjukfrånvaron har ökat med 1,5 procentenheter från föregående år. I september, 
november och december har sjukfrånvaron varit högst på 9,3 procent. 
Både den korta och långa sjukfrånvaron har ökat sedan 2015. Det är nedslående siffror men 
tyvärr ser trenden ut så här i hela landet. Det gå inte att peka på en orsak till detta. Dock 
upplever alltfler i samhället en ökad arbetsmängd och ökade krav i kombination med 
begränsade resurser. Bland orsakerna här i kommunen finns stressrelaterade besvär, 
belastningsbesvär och medicinska orsaker som inte är relaterade till arbetet samt att många 
insjuknade i infektioner under hösten. För många som insjuknar p.g.a. stressrelaterade besvär 
är även den totala livssituationen påfrestande. 
 
Under året har ett intensivt arbete pågått med åtgärder för att minska och förebygga 
sjukfrånvaro inom vård- och omsorgsverksamheterna. Det kan tyckas motsägelsefullt att 
sjukfrånvaron ändå ökat, dock kan vi se att den långa sjukfrånvaron minskat betydligt under 
slutet av året. Bland de långtidssjuka har flera avslut gjorts eller är på väg att göras men flera 
personer är även tillbaka i arbete helt eller delvis. För de som fortfarande är deltidssjukskrivna 
räknas varje halv sjukdag som en dag i statistiken. Vi ser en tydlig förbättring utifrån det 
arbete som gjorts med snabbare uppföljning av sjukfrånvaro och bättre planering för de 
enskilda medarbetarna. Det syns direkt i statistiken.   
 
Åtgärder inom vård- och omsorgsverksamheterna har inriktats på;  

• Kartläggning av långtidssjuka.  
• Individuell planering med åtgärder för medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro.  
• Stöd till chefer i rehabiliteringsarbete.  
• Aktiviter om arbetsmiljö och medarbetarskap bl.a. på arbetsplatsträffar 
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• Att ta bort delade turer inom vård och omsorg  
• Ledarutveckling 
• Ökat samarbete med Försäkringskassan   

 
Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid 
 

Åldersgrupp 2014 2015 2016 

0 - 29 4,1 3,0 7,9 
30 - 49 6,7 5,6 9,0 
50 år och äldre 8,0 8,3 10,3 
Totalt 7,1 6,4 7,9 
        
Kvinnor 7,7 7,0 8,8 
Män 3,5 3,8 3,6 

 
 
Långtidsjukfrånvaro över 60 dagar 
 

 
 
Ett annat sätt att beskriva omfattningen av sjukfrånvaron är att 52 personer har varit borta 
varje dag i korttidssjukfrånvaro och 44 personer har varit borta varje dag i 
långtidssjukfrånvaro. 
 
Arbetsskador och tillbud 
Totalt rapporterades 47 arbetsskador och 72 tillbud för medarbetare i kommunen. 
Övervägande del av både arbetsskador och tillbud är orsakade av händelser med våldsamma 
och utagerande brukare.  
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Jämställdhet 
 
Förskolan 
Barn bemöter varandra på ett mer likvärdigt sätt och med större respekt. Förskolepersonal 
upplever att de behandlar pojkar och flickor mer lika och att barnen tar lika mycket utrymme i 
verksamheten oavsett kön 
  
I det pågående arbetet med de pedagogiska miljöerna reflekteras det på förskolor kring 
könsneutralt material. Förskolornas verksamheter försöker erbjuda pojkar och flickor samma 
möjligheter till material och miljöer. 
 
Tidigare har vi undersökt flickor och pojkars talutrymme i samling och vi har gjort en 
barnboksanalys av huvudpersonerna i barnböckerna. Pedagogernas val av barnlitteratur är 
viktig då den valda litteraturen ger en bild av hur samhällets normer ser ut och hur den sociala 
strukturen i barnets omgivning är uppbyggd. En större barnboksanalys av förskolans 
barnböcker behöver göras under 2017 för att medvetet kunna tillföra nya böcker med ökad 
mångfald och som bryter traditionella könsmönster.  
 
Timvikariers förståelser och kunskaper är viktig i jämställdhetsarbetet och behöver öka. 
 
Grundskolan 
Skolorna arbetar aktivt för att pojkar och flickor får ett lika stort utrymme och inflytande över 
undervisningen. I skolornas utvärderingar och resultatuppföljning redovisas pojkar och flickor 
separat och eventuella större skillnader analyseras. 
 
I undervisningen sker arbetet med jämställdhet till exempel genom att läraren gör medvetna 
val av litteratur, film och läromedel ur ett jämställdhetperspektiv och ett normkritiskt 
perspektiv. Läraren styr också indelningen av elever så att inte pojk- och flickgrupper 
utvecklas på fel sätt. Likaså benämns aldrig leksaker, färger eller intressen på annat sätt än att 
de uppfattas som könsneutrala. 

 
När det gäller personal har man också som mål att inga diskriminerande faktorer eller rutiner 
får förekomma i rekryteringsprocessen, i anställningsvillkor, i det dagliga arbetet eller i 
utvecklings- och karriärmöjligheter. 
Detta gör de genom att: 

• Man är noga med att göra opartiska jämförelser vid anställningsprocesser. Inga 
diskriminerande beslut eller åsikter tillåts vid samband med urval eller intervjuer. 

• Vid lönesättning eller lönerevisioner görs kartläggningar så inga osakliga skillnader 
uppkommer. 

• Ingen lönediskriminering får förekomma vid föräldraledighet. 
• Man försöker tillmötesgå småbarnsföräldrars önskemål kring arbetstidens förläggning 

så långt det är möjligt. 
 
VIVA  
På enheten VIVA arbetar man med jämställdhetsintegrering genom att kvinnor och män har 
samma rättigheter när det gäller att söka utbildningar inom vuxenutbildningen. På 
vuxenutbildningen arbetar elever och medarbetare för att alla ska behandlas lika.  
 
SFI, vuxenutbildningen och samhällsorienteringen har ett stort ansvar när det gäller att 
informera om och undervisa de nyanlända eleverna kring vilka lagar och regler som gäller i 
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Sverige. Detta är något som finns med på samtliga nivåer inom vuxenutbildningen, från SFI 
och grundläggande vuxenutbildning till vård- och omsorgscollege samt andra 
gymnasiekurser. 
  
När enheten söker ny personal är man noga med att betona att man ser mångfald som en 
styrka och välkomnar därför sökanden med olika bakgrund. 
 
Socialförvaltningen är en kvinnodominerad arbetsplats, enbart tio procent av de anställda är 
män. Vid nyrekrytering uppmanas alltid det underrepresenterade könet att söka vakanta 
tjänster. 
 
På äldreboendet Södergården har deltidsanställda som önskat mer tid fått arbeta 100 procent.  
 
Inom hälso- och sjukvårdsenheten är inriktningen att män och kvinnor ska ha samma rätt att 
få vård och omsorg utifrån sina behov. All statistik och vissa resultat ska vara könsuppdelade. 
I resultaten kan eventuella könsspecifika skillnader i vården och omsorgen uppmärksammas 
och orsaken analyseras. Uppgiften ingår som en kontroll i socialnämndens internkontrollplan 
för 2016. 
 
Personalgruppen på biblioteket har genom en nyanställning under året uppnått en jämnare 
könsuppställning – 2 män och 3 kvinnor. Vid val av olika program/föreläsningar har vi tänkt 
på att de ska vara lockande för både män och kvinnor. Trenden med flest kvinnliga åhörare 
vid föreläsningar har brutits under året  
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Miljöredovisning 
 
Det löpande naturvårdsarbetet som inkluderar stängsling, slyröjning och gräsröjning m.m. har 
utförts på kommunal mark inom tätorten, bl.a. i Stallmästarhagen och i samtliga hagmarker. 
Praktisk naturvård har också utförts i ett flertal privata hagmarker i områden med stort allmänt 
rekreations- och naturvärde. I Sandskogsbackens naturreservat och i skogsområdet mellan 
bensinstationen OKQ8 och Runnaområdet har ekar friställts.  
 
Under sommaren flyttades ca 15 ramar med fiberduk till andra områden där sjögull växer. 
Ramarna ska ligga kvar i de nya områdena över vintersäsongen och under växtsäsongen 2017. 
I de områden där ramar har täckt över sjögull under en hel växtsäsong har växten försvunnit. 
  
Slutrapporter för LONA- projekteten Sjögullsbekämpning etapp 3 och 4 har tagits fram. Två 
nya LONA- projektidéer, Samverkan, metodutveckling och bekämpning av sjögull i västra 
Mälardalen och Groddjursinventering, har tagits fram och projektpengar har sökts hos 
länsstyrelsen. Medel beviljades för båda projekten i februari 2016. I projektet Samverkan, 
metodutveckling och bekämpning av sjögull i västra Mälardalen har Eskilstuna-, Västerås- 
och Kungsörs kommun gått ihop för att tillsammans bekämpa sjögull i Västra Mälardalen. 
  
Under Världsmiljöveckan i juni anordnades bl.a. en naturguidning vid naturreservatet 
Stengärdet, och allmänheten fick möjlighet att prova på olika fysiska aktiviteter utomhus som 
t.ex. yoga och freerunning. 
 
Den MKB som togs fram i samband med detaljplan Skillingeuddsområdet (Dp 193) har 
kompletterats. Ett flertal naturvårdsintressen i området fanns inte med i den ursprungliga 
MKB:n, t.ex. förekomst av den fridlysta huggormen i området. Då det inte blir några 
ändringar i detaljplanen arbetar vi nu med att hitta lösningar som kan minska negativ 
påverkan på de höga naturvärdena i området. 
  
Innehållet i park- och grönytemodulen i det gamla kartsystemet Geosecma för Windows har 
förts över till nya kartsystemet Geosecma för ArcGis. Innehållet i modulen ses över och 
kompletteras med naturvårdsintressen. Kartunderlaget ska på sikt kunna ge en god överblick 
över naturvårdsarbetet i kommunen. 
 
I elljusspåren kommer belysningen att bytas till LED-belysning under 2017, en investering 
som gjorts 2016. 
 
I den dagliga verksamheten och i undervisningen på våra skolor finns miljöfrågorna med; i 
vissa ämnen som mer centrala moment och i andra mer perifert. 
 
Ett initiativ som väckts genom en motion i fullmäktige är att förskolor och skolor i Kungsörs 
kommun ska arbeta med ”Grön Flagg”, vilket är ett koncept som är framtaget av stiftelsen 
”Håll Sverige rent”. För att träna ett demokratiskt arbetssätt, låta eleverna vara delaktiga och 
samtidigt stärka miljöarbetet i våra förskolor och skolor har konceptet med ”Grön flagg” 
presenteras i både det kommungemensamma elevrådet och på skolornas enskilda elevråd. 
Kungsörs kommuns miljöstrateg har varit föredragare.  
Inom förskolan har delar av förskolans ledningsgrupp tillsammans med miljöstrategen 
diskuterat hur arbetet med Grön flagg ska kunna integreras i förskolans arbete utan att annat 
utvecklingsarbete behöver hållas tillbaka. 
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Under 2017 kommer Björskogs skola och Kungsladugårdens förskola att påbörja arbetet med 
att få ”Grön Flagg” och en miljöcertifiering.  
 
Samtliga enheter inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar också utifrån den 
handlingsplan om en ”Giftfri skola och förskola i Kungsörs kommun” som förvaltningen varit 
delaktig i att ta fram utifrån inlämnad motion, och som beslutades av kommunfullmäktige den 
9 september 2013. 
Handlingsplanen omfattar följande huvudområden: 

• Mat och livsmedel 
• Leksaker och material 
• Transporter och fordon 

 
Ett dilemma som har uppmärksammats från förskolan är att det ibland är svårt att få tag på 
saker och material som t.ex. madrasser och barnvagnar som uppfyller villkoren i ”Giftfri skola 
och förskola i Kungsörs kommun.” 
 
På Daglig verksamhet finns en arbetsgrupp som jobbar med insamling och bortforsling av 
deponi, avfall och kartong för både kommunal- och privata verksamheter. 
 
En nutritionsgrupp startade i april för att titta på kostens betydelse både när det gäller 
sårläkning och fall. Tanken är också att uppdatera kostombuden på alla enheter inom 
äldreomsorgen. 
 
HVB Skogsudden, Tallåsgården och stödboendet Tallåsgården beställer i den mån det är 
möjligt närproducerad mat. Verksamheten har byggt en sopsorteringscentral som planeras 
utvecklas och beställer i den mån det går miljövänligt städmaterial.  
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Förvaltningsberättelse 
 
Kommunstyrelsen 
 
Årets viktigaste händelser 
 
Kommunstyrelsen gemensamt 
I juni 2017 påbörjades bygget av Kungsörs nya mellan- och högstadieskola. Skolan blir ca 
8 000 m2 stor och ska ha plats för 650 elever i årskurserna fyra till och med nio. Byggtiden 
beräknas till ca ett och ett halvt år. 
 
Förberedelserna för tillbyggnaden av Södergården i kvarteret Vårdcentralen har slutförts. 
Tillbyggnaden ger 20 nya lägenheter i markplan à 35 m² som riktar sig till personer med stort 
omvårdnadsbehov. Bygget påbörjas i januari 2017. Byggtiden beräknas till ca ett år. 
 
Den nya läktaren i ishallen har färdigställts och invigts. 
 
Kommunen har tecknat nytt avtal med Migrationsverket, en överenskommelse om blandade 
platser för asylsökande ensamkommande barn och ensamkommande barn med uppehålls-
tillstånd. 
 
Kommunstyrelsen har avsatt en miljon kronor av de pengar kommunen fått av regeringen för 
att hantera flyktingsituationen. Verksamheter och organisationer har under året kunna söka 
pengar till olika integrationsprojekt. 
 
Ett nytt bolag i kommunens bolagskoncern har bildats med namnet Kungsörs Vatten AB. 
Tidigare låg dessa frågor i Kungörs KommunTeknik AB. 
 
Kommunfullmäktige har utökat borgen till Kungsörs KommunTeknik AB för Kung Karls 
skola och Kungsörs Fastighets AB för produktion av ny lägenhetsfastighet och färdigställande 
av markanläggning 
 
Kommunfullmäktige har beslutat inrätta en resultatutjämningsreserv. 
 
Beslut har fattats om att slå samman pensionärs- och handikappråden från den 1 januari 2017 i 
ett pensionärs- och tillgänglighetsråd. 
 
Styrande dokument som ändrats/antagits är: 

- Risk- och sårbarhetsanalys Kungsörs kommun  
- Riktlinjer för investeringar i Kungsörs kommun 
- Ägardirektiv för år 2016 i bolagskoncernen 
- Plan för kommunens arbete med krisberedskap mandatperioden 2015-2018 
- Bolagsordning för nybildade Kungsörs Vatten AB och reviderad bolagsordning för 

Kungsörs KommunTeknik AB 
- Utbildnings- och övningsplan för Kungsörs kommun 2015-2018 enligt Lagen om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser och höjd 
beredskap 

- Regler för färdtjänst – Ny färdtjänsttaxa 
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- Hjälpmedelspolicy i Västmanlands län 
- Revidering av arvodesreglementet 
- Bostadsförsörjningsprogram för Kungsörs kommun 
- Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor  
- Reglemente för Kungsörs kommuns lokala brottsförebyggande råd 
- Taxa för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 2017 
- Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av Resultatutjämningsreserv 

(RUR) i Kungörs kommun 
- Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 

2017 
- Reglemente för Kungsörs kommuns pensionärs- och tillgänglighetsråd 
- Revidering av Krishanteringsplan för Kungsörs kommun 

Kommunstyrelsen har beställt teknisk verksamhet, service och underhåll från Kungsörs 
KommunTeknik AB 2016. 
 
För att tydliggöra gränsdragningen mellan hyresgäst och fastighetsägare har en 
gränsdragningslista arbetats fram och beslutats. Den är tänkt att gälla mellan Kungörs 
kommun och Kungsörs KommunTeknik AB samt mellan Kungsörs KommunTeknik AB och 
Kungsörs Vatten AB. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat om budgetramar för 2017 med plan 2018-2019 
 
Kommunfullmäktiges mål 2017 och resten av mandatperioden har antagits. I vissa fall har de 
riktats till viss styrelse/nämnd. Målen är: 

- Kommunens resultat ska utgöra minst en och en halv procent av skatteintäkter och 
statsbidrag varje år (under 2017 dock en procent) 

- Kommunen ska ha minst 8 500 invånare år 2018 och 9 000 invånare år 2025. 
- Centrumutvecklingens första etapp och torget i Valskog ska vara klara under 2018. 

Målet riktas till kommunstyrelsen och Kungsörs KommunTeknik AB 
- I skolan ska kunskapsresultatens nivå, trivsel och trygghet öka varje år med 2015 som 

basår. Målet riktas till barn- och utbildningsnämnden 
 
Kommunstyrelsen har, efter förslag från revisorerna, sett över kommunens stiftelser. Det har 
lett till att några stiftelser avslutats och att kommunstyrelsen beslutat ansöka om permutation 
för övriga stiftelser hos Kammarkollegiet.  
 
Beslut har fattats om att kallelser till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, revisionen och de kommunala bolagen från och med 
den 1 januari 2017 ska ske digitalt. Ledamöter och ersättare i dessa instanser har fått låna en 
läsplatta och tilldelats en kommunal e-postadress för att göra detta möjligt. 
 
Arbete med fördjupad samverkan mellan KAK-kommunerna har fortsatt. En avsiktsförklaring 
har undertecknats av kommunstyrelseordförandena i de tre kommunerna. Kommunerna 
erbjuder sig att fungera som ett ”pilotområde” i enlighet med intentionerna i den kommande 
statliga utredningen om framtida kommunstrukturen. 
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Kommunen och företrädare för företagarna, genom Företagarföreningen, har diskuterat hur 
man ska arbeta för att förbättra företagsklimatet i kommunen. Diskussionerna har utmynnat i 
att ett fempunktsprogram undertecknats.  
 
HR-avdelningen utökades med en tjänst från och med 2016 och består nu av HR-chef och två 
HR-specialister. Under året var dock den ena HR-specialisttjänsten vakant från mitten av maj 
till slutet av augusti. Utökningen har medfört att ett större fokus har kunnat göras på 
sjukfrånvaro, rekrytering och ledarskap. 
 
Ett fokusområde under året har varit att arbeta med åtgärder för att minska och förebygga 
sjukfrånvaro inom vård- och omsorgsverksamheterna. Eftersom det är kvinnor som har den 
största sjukfrånvaron är detta arbete även en viktig insats för ökad jämställdhet. 
Åtgärderna har inriktats på;  

• Kartläggning av långtidssjuka.  
• Individuell planering med åtgärder för medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro.  
• Stöd till chefer i rehabiliteringsarbete.  
• Aktiviter om arbetsmiljö och medarbetarskap bl.a. på arbetsplatsträffar 
• Att ta bort delade turer inom vård och omsorg  
• Ledarutveckling 
• Ökat samarbete med Försäkringskassan   

 
Ett ledarutvecklings-/ ledarträningsprogram som omfattar samtliga chefer i kommunen och 
bolagen har påbörjats under året och kommer att fortsätta. Cheferna kommer att arbeta med 
sitt personliga ledarskap, det gemensamma ledarskapet i ledningsgrupper och med det 
gemensamma ledarskapet för kommunen. Ledarutvecklingen sker i egen regi. 
 
Kompetensbaserad rekrytering innebär ett strukturerat arbetssätt för att så långt det är möjligt 
kvalitetssäkra att rätt medarbetare anställs för en tjänst. Under året har HR-avdelningen 
handlett och påbörjat att utbilda chefer i detta arbetssätt och även varit operativt stöd genom 
hela rekryteringsprocessen.  
 
Löneöversyn har genomförts för samtliga avtalsområden. Löneöversynen genomfördes vid tre 
olika tidpunkter för olika grupper och avtalsområden. För 2016 var utgångsläget i löneavtalen 
s.k. sifferlösa avtal med samtliga avtalsparter utom med Kommunal. Sifferlösa löneavtal 
innebär att arbetsgivaren måste fokusera mer på den lokala lönebildningen. Lokalt gjordes 
prioriteringar på socialsekreterare, lärare, förskollärare och vissa chefsgrupper. För 
Kommunals avtalsområde där ett helt nytt treårigt avtal slöts, blev löneöversynen klar först 
under oktober. I det centrala avtalet gjordes en satsning på gruppen undersköterskor. 
 
Representanter från kommunen deltog under hösten i en workshop med länets kommuner om 
metoder och konkret arbete om arbetsgivarvarumärke och möjligheter att jobba tillsammans 
kring detta i länet. 
 
Inom den offentliga förvaltningen ställs vi ibland inför svåra situationer där personer som på 
ett destruktivt sätt driver sin egen sak och vägrar acceptera beslut eller andra obevekliga 
omständigheter. Det krävs ett gott bemötande och att kunna hantera dylika situationer 
professionellt. I maj anordnades en utbildningsdag för chefer och berörda medarbetare i att 
bättre kunna hantera sådana situationer. 
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Workshops om innebörden av den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket om organisatorisk 
och social arbetsmiljö har genomförts för chefer och skyddsombud. Föreskriften kan ses som 
ett förtydligande om vikten av att arbeta med att förebygga risker för ohälsa på grund av 
organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.  
 
Kommunerna i länet har samarbete om bl.a. kompetensförsörjning där en del är ett 
chefsaspirantprogram för potentiella chefer. Från Kungsör har tre medarbetare deltagit under 
2016. 
 
Representanter från olika verksamheter har tillsammans arbetat med hur kommunen ska 
förbättra bemötandet av medborgare/ de vi möter i våra verksamheter.  
 
Ett gemensamt arbete med Köping och Arboga och kommunalförbundet har pågått under året 
för att få en effektivare användning av det gemensamma schemaverktyget för medarbetare 
med bemanningsprocess. Schemaverktyget används främst inom vård- och 
omsorgsverksamheterna. 
 
Inom risk- och säkerhetsområdet har kommunen arrangerat en Hälso- och trygghetsmässa i 
Sporthallen. Två trygghetsvandringar har genomförts, en i Valskog och en i Kungsörs 
centrum. Medborgarlöften rörande ungdomars användning av droger samt trafiksituationen 
har undertecknats tillsammans med Polisen. Ett nytt reglemente för BRÅ har arbetats fram. 
Föreläsning från SÄPO angående våldsbejakande extremism har genomförts och en 
handlingsplan för hur arbetet mot våldsbejakande extremism ska genomföras har arbetats 
fram. Fyra grannsamverkansmöten har genomförts.  
Handlingsprogrammet enligt LSO, Lagen om skydd mot olyckor, färdigställdes och antogs. 
Personal utbildades i D-HLR (utbildning för de som i sitt arbete ska ge första hjälpen, HLR 
och använda en defibrillator/hjärtstartare). Kommunen har deltagit i kampanjen ”Aktiv mot 
Brand” och 21 personer har utbildats till brandskyddskontrollanter. 
 
I januari ordnade kommunikationsenheten tillsammans med Köping och Arboga en 
inspirationsföreläsning för alla webbredaktörer om att skriva för webben och klarspråk. 
Klarspråk är något vi återkom till i senare träffar.  
 
Beslut togs om att satsa på ett verktyg för att lägga upp kommunens bilder på ett strukturerat 
sätt, tillgängliga i olika format. Denna bildbank byggdes upp under våren och omfattar nu 
över 2 000 bilder som är tillgängliga för alla medarbetare i kommunen genom intranätet. 
 
Årets stora projekt på informationsområdet var bygget av en ny extern webbplats. I början av 
året togs beslut om att satsa på en ny plattform och att därmed bygga en ny webbplats från 
grunden i det nya verktyget. Målet var att lansera innan jul och den 14 december lanserades 
nya kungsor.se med en ny layout och uppdaterad och ny information.  
 
Kommunens Facebooksida fortsatte att växa och hade vid årsskiftet över 1 000 gillare. I 
februari fick vi mycket nytta av kanalen när boende i tätorten, Torpa och Skillinge 
uppmanandes att koka vattnet. I denna händelse användes Facebooksidan flitigt för att ställa 
frågor och föra dialog. Kommunen gjorde strax över 100 inlägg/nyheter på sidan under året 
och av dessa har händelsen ovan skapat mest intresse följt av de inlägg vi har gjort om nya 
skolan och lediga jobb. 
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Under sommaren ordnas en bildtävling där vi välkomnade allmänheten att skicka in sin bästa 
sommarbild (från Kungsör). Inte mindre än 250 bilder skickades in. Tio av dessa publicerades 
på vår Facebooksida och kommunens webbplats och de tre bästa bilderna fick priser.  
 
I november deltog vi i Eskilstunas bomässa efter några års uppehåll. Fokus i montern låg på 
”Kungsör växer” och på att marknadsföra de nya boendeprojekten. Mässan var välbesökt och 
speciellt under lördagen fördes många samtal med personer intresserade av att byta boende. 
Intresset för Kungsör var större än förut. 
 
Inom området turism arbetades en ny Turist i Västra Mälardalen fram under våren i samarbete 
med Köping och Arboga. Annonsering i flera andra magasin skedde exempelvis Visit 
Västmanland, sommarbilagor och Hit & Dit.  
 
Under året har kultur- och fritidsenheten ansvarat för hanteringen av den så kallade 
”integrationsmiljonen”. Föreningar och andra organisationer har kunnat söka bidrag till 
integrationsprojekt under hela 2016 med möjlighet att använda medlen även under 2017. 
Intresset har varit mycket stort. Nästan 20 ansökningar beviljades av kommunstyrelsen under 
året och hela miljonen användes till olika projekt.  
 
En annan nyhet 2016 var att kommunen fick sommarlovspengar från regeringen för att bl.a. 
föreningar skulle kunna erbjuda alla barn och ungdomar i åldern 6-15 år en meningsfull och 
kostnadsfri sysselsättning under sommarlovet. Föreningen Kollektivet Kungsör och Kungsörs 
Bollklubb var de föreningar som sökte stödet och ordnade ett antal aktiviteter.  
 
Ett flertal aktivitetsgruppsmöten (mellan företag, föreningar, ABF, Svenska kyrkan och 
kommunen) med fokus på årets evenemang har hållits. Det första evenemanget var Kungsörs 
bollklubbs vårmarknad som arrangerades 24-25 april i Kungsörs centrum. 
 
Fritidsenheten deltog i fem möten med skolornas kommungemensamma elevråd för ökad 
dialog med barn och unga i kommunen. 
 
Den 23 april arrangerades Kungsörs fjärde UKM-festival (Ung Kultur Möts) i ett samarbete 
mellan kommunen och ABF. Trots lite färre antal uppträdanden än i fjol var Thor Modéen-
teatern nästan fullsatt och ett av Kungsörs bidrag gick hela vägen till riksfinalen i juni. 
 
Den 21-22 maj hölls Kungsörs konst- och hantverkssafari, kommunens största 
kulturevenemang under våren. I år firade safarin tioårsjubileum och jubiléet till ära så var 
rekordmånga utställare med – 50 stycken på 30 platser runt om i kommunen. Besökarantalet 
låg på samma nivå som rekordåret 2015.  
 
Den 6 juni var det dags för firande av Sveriges nationaldag och i samband med det 
välkomnades nya svenska medborgare i kommunhusets cafeteria.  
 
Efter ett års uppehåll var allsången på Kungsörstorp tillbaka. Årets allsång blev ett 
närproducerat evenemang. 
 
I augusti hade vi två handbollsläger i sporthallen, Sollentuna och Göksten. Båda föreningarna 
kom med hela sin ungdomsverksamhet, cirka 115 ungdomar/läger. De övernattade i gamla 
Kung Karls skola. I oktober kom Arlanda Wings för träningsläger i vår ishall. 
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Sista helgen i augusti arrangerades Thor Modéen-dagarna och i mitten av september 
arrangerade kommunen tillsammans med Västmanlands Idrottsförbund, Kungsörs 
idrottsföreningar och en förening i Arboga en Prova på-dag för alla skolelever i årskurs 3-9. 
Föreningarna visade upp sina idrotter och eleverna fick prova på allt de ville. Nytt för i år var 
att Arbogas atletklubb (brottning) deltog.  
 
Vecka 40 var det dags för den årliga Kulturveckan. I oktober arrangerade kommunen 
tillsammans med företag och föreningar inom hälsa och trygghet en mässa i C-hallen i 
samband med ”Strong women-tävlingen” och ”Sveriges starkaste pensionär” i sporthallens A- 
och B-hall,. 
  
I november stod den nya läktaren samt en RWC-toalett klar i ishallen. Invigningen sker i 
samband med en hemmamatch för Kungsörs Ishockeyklubb i januari 2017. 
    
Den traditionsenliga Gammeldags julmarknad på Kungsudden arrangerades i december i 
samarbete mellan kommunen, Lions, Kungsörs Hembygdsförening och Kungsuddens 
Restaurang och Café. Buss erbjöds för dem som hade svårt att ta sig från centrum till 
marknaden. 
 
Biblioteksverksamheten har haft en mycket positiv utveckling under året. De goda resultaten 
beror förmodligen på den nyligen renoverade lokalen, satsningen på medier för nyanlända och 
omvandlingen av en bibliotekarietjänst till att arbeta med inriktning mot ungdom, unga vuxna 
och nyanlända. Trenden med sjunkande utlåning, som även är vanlig i resten av landet, har 
brutits. Glädjande är att det är utlåningen av tryckta böcker som har ökat. Medier riktade mot 
nyanlända (läroböcker i svenska, ordböcker, grammatikor och böcker på lättläst svenska) har 
ökat kraftigt. Utlåningen av tidskrifter har också ökat mycket, säkert beroende på en bättre 
exponering och tillgänglighet jämfört med tidigare. Antalet biblioteksbesökare har också ökat 
under året. Antalet män som är aktiva låntagare har ökat med 15 % och antalet barn som är 
aktiva låntagare har ökat med 10 % jämfört med 2015. 
 
Biblioteket har övertagit konsumentvägledningsverksamheten från Köping. Verksamheten är 
nu mer tillgänglig för invånarna. Garanterat två telefontider i veckan samt bokningsbara tider 
efter förfrågan för personliga besök. Konsumentvägledaren har haft 45 registrerade ärenden 
och 71 kontakttillfällen (telefon, e-post och besök) under året. 
 
Det efterlängtade hembygds- och släktforskarrummet ställdes iordning under året. I rummet 
finns bibliotekets hembygdssamling med i första hand material om Kungsör. Där finns också 
många handböcker och annat som kan vara till hjälp för släktforskare samt dator med olika 
typer av databaser för släktforskare. 
 
Under året har det varit en stor ökning av antalet program/aktiviteter för olika målgrupper, 
125 stycken jämfört med 94 stycken under 2015. Biblioteket har bland annat genomfört fler 
bokcirklar, bokkaféer, bokprat och boksamtal för olika grupper än tidigare. Av de 125 har 55 
riktat sig mot barn, ungdom och unga vuxna (jämfört med 43 under 2015). 20 aktiviter har 
riktat sig mot nyanlända och 10 aktiviteter mot äldre. 
   
Biblioteket har under vecka 11 deltagit i den europeiska veckan GetOnLine (GOW) med ett 
antal aktiviteter.  
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Under kulturveckan erbjöds författar- och konstnärsprogram och konstutställning, 
folkmusikprogram med kaffe samt musikframträdande av elever från musikskolan. Veckans 
höjdpunkt blev programmet med Bosse ”Bildoktorn” Andersson.  
 
Under 2016 har en ny utvecklingsenhet bildats i kommunstyrelsens förvaltning. Enheten leds 
av kommunchefen och består av en utvecklingsstrateg, miljöstrateg, kvalitetsutvecklare och 
näringslivsutvecklare. Uppdraget är att arbeta både externt och internt på övergripande nivå 
med olika utvecklingsprojekt. Enheten utreder, samordnar och leder kvalitets- och 
processutveckling och är även stödfunktion till de övriga förvaltningarna och de kommunala 
bolagen. Bland uppdragen 2016 kan nämnas genomförande av världsmiljöveckan, arbete med 
Centrumprojektet etapp 1, arbetat för ökat bostadsbyggande, gjort strategiskt inköp av mark 
för markbyte, ordnat samarbetsavtal med IP Only gällande bredband, arrangerat VM festen 
för näringslivet i Västra Mälardalen, tagit fram ett fempunktsprogram med Företagarna i 
Kungsör, arrangerat hälso- och trygghetsmässa, genomfört politikerutbildningar med 
perspektiven folkhälsa och miljö, genomfört medborgardialog via elevråd och fritidsråd, 
trygghetsvandringar, handikappsråd och pensionärsråd, förenklat styrmodellen för mål och 
resultat, reviderat detaljplaneprocessen och arbetat fram ett strategiskt planeringsunderlag. 
 
Framtidsperspektiv 
2017 kommer vår externa webbplats fortsätta att utvecklas och byggas på. Och efter att ha 
behövt fokusera mycket på externwebben under 2016 kan vi åter börja jobba med vårt 
intranät. Att få en bra uppdatering av kungsor.se, intranätet och Facebook är prioriterat under 
2017.  
 
Under året kommer vi att driva ett särskilt projekt för att öka vår profilering som attraktiv 
arbetsgivare då vi står inför stora utmaningar inom rekryteringsområdet. Vi kommer att satsa 
på social media-rekrytering med jobbannonser till utvalda målgrupper på Facebook, 
Instagram och LinkedIn. 
 
2017 planeras för att se över flera övergripande styrdokument som, kommunens grafiska 
profil, kriskommunikationsplanen samt informations- och kommunikationspolicyn. 
 
Kungsör har potential som besöksort och arbetet ska fortsätta för att i dialog med näringen 
och andra viktiga aktörer som Region Västmanland utveckla de förutsättningar som finns. 
 
Skillinge badplats kommer att få nya badbryggor och en ramp för rörelsehindrade till 
badsäsongen 2017. Elljusspåren i Kungsör och Valskog kommer att få ny LED-belysning och 
i samband med upprustningen av elljusspåret i Valskog kommer ett utegym att anläggas i 
direkt anslutning till spåret.  
 
En kultur- och evenemangssamordnare kommer att börja i mars 2017, något som har alla 
förutsättningar att bidra positivt till utvecklingen av olika aktiviteter och evenemang i 
Kungsör. 
 
Hösten 2017 ska ett nytt kultur- och fritidspolitiskt program tas fram. 
 
Under 2017 kommer RFID-teknik införas på biblioteket, vilket underlättar för det framtida 
meröppna biblioteket. Tekniken underlättar också för nya arbetssätt i biblioteket. Mycket 
kommer att ändras i verksamhet och arbetssätt under de närmaste åren i och med det regionala 
bibliotekssamverkansprojektet i Västmanland. 
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Detaljplaner för nya lägenheter i hamnområdet kommer att arbetas fram. En vision har tagits 
fram som pekar ut fem områden som ska detaljplaneläggas.  
 
Järnvägsstationen kommer att göras om till ett resecentrum. Stomlinjebussarna kommer under 
2018 att sluta trafikera busstationen och istället trafikera resecentrum. Området behöver 
anpassas för den nya trafikeringen.  
 
För att utveckla handeln och försköna centrum i Kungsör och Valskog har centrumprojektet, 
etapp 1, påbörjats under 2016. Målet är att det ska vara klart under 2018. Drottninggatan och 
Coop-torget i Kungsör samt torget i Valskog ingår i etapp 1. I projektet kommer miljö- och 
folkhälsoperspektiven att vara centrala. Efter etapp 1 kommer det att planeras för nästa etapp.  
 
Under 2016 har kommunen och Företagarna kommit överens om att arbeta i ett 
fempunktsprogram med syfte att skapa förutsättningar för ett bättre näringslivsklimat.  
Punkterna i programmet är: 

• Bevara det som tagit oss hit och utveckla det ytterligare 
• Göra företagsviktig information ännu mer tillgänglig och lätt att förstå 
• Gemensamt marknadsföra kommunen för att locka fler företag(are) hit 
• Gemensamt arbeta för fortsatt god tillväxt 
• Gemensamma aktiviteter 

 
Under 2017 skall dessa punkter omsättas i praktisk handling. 
 
Under 2016 har kommunen, IP-Only och Stadsnätsbolaget ingått samverkansavtal. Inom 
ramen för samverkansavtalet kommer kommunen att stödja och medverka så att 
bredbandsnäten når så många hushåll och företag som möjligt. 
 
Personal 
Kommunstyrelsens förvaltning har 32 tillsvidareanställda med en medelålder på 50 år. 
Heltidssysselsättning har 97 % av de anställda. Av de tillsvidareanställda är 22 kvinnor med 
en medelålder på 48,8 år och 95 % av kvinnorna arbetar heltid. Männen är 10 stycken som 
alla arbetar heltid och medelåldern är 53,3 år. 
 
Sjukfrånvaron ökade under 2016 från 2,16 % till 3,54 % med följande fördelning på kön och 
ålder 

Kommunstyrelsens 
förvaltning  

Total 
sjukfrånvaro, 

%  

Sjukfrånvaro 
kvinnor, %  

Sjukfrånvaro 
män, %  

0 - 29 
år  

30 - 49 
år  50 +  

Total  3,54%  3,95%  2,75%  1,79%  3,92%  3,48%  
 
Tre procent motsvarar cirka en individ, dvs ca en person har varit frånvarande hela året. 
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Under året har det rekryterats en medarbetare till HR med specialitet rekrytering. Tjänsten 
som kommunens säkerhetssamordnare minskades från 20 till 10 %. Under senhösten har 
också rekryteringsarbete påbörjats för att anställa en ny kommunikatör, en bibliotekschef och 
en kultur- och evenemangssamordnare. Alla tre tjänsterna tillträds de första månaderna 2017. 
 
I badhuset har en extra resurs jobbat som timvikarie främst på fredagkvällar då det har varit 
en kraftig ökning av antalet besökare, mestadels nyanlända. Resursen är flerspråkig och har 
kunnat prata med alla om regler m.m, något som bidragit positivt till ordningen. 
  
 
.  
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Ekonomi 
 
Nämnd/förvaltning 2015 2016 Diff 
(redov i tkr) Utfall Utfall Budget Avvik 2016-2015 
            
Nämnd- och styrelseverksamhet 3 480 3 558 3 889 331 2,2% 
Stöd till politiska partier 409 409 410 1 -0,1% 
Revision 472 622 457 -165 31,7% 
Övrig politisk verksamhet 943 973 791 -182 3,1% 
Delsumma politisk verksamhet 5 305 5 561 5 547 -14 36,9% 
            
Fysisk o teknisk planering 2 290 1 810 2 228 418 -20,9% 
Näringslivsfrämjande åtgärder 3 339 3 298 3 414 116 -1,2% 
Konsument- och energi 62 0 0 0 -100,0% 
Turistverksamhet 289 264 295 31 -8,8% 
Gator, vägar 9 288 9 370 9 249 -121 0,9% 
Parker 2 152 2 224 2 181 -43 3,4% 
Miljö- och hälsoskydd 2 973 3 037 3 085 48 2,1% 
Räddningstjänst 5 441 5 812 5 820 8 6,8% 
Delsumma infrastruktur o 
skydd 25 834 25 815 26 272 457 -0,1% 

            
Allmän fritidsverksamhet 1 338 1 451 1 476 25 8,4% 
Stöd till studieorganisationer 300 300 300 0 0,0% 
Allmän kulturverksamhet 790 957 940 -17 21,2% 
Bibliotek 4 211 4 456 4 468 12 5,8% 
Anläggningar 11 077 11 143 11 175 32 0,6% 
Delsumma kultur- och fritid 17 716 18 308 18 359 51 3,3% 
            
Kommunikationer 886 1 603 1 174 -429 80,9% 
            
Gemensam verksamhet 15 773 17 166 17 809 643 8,8% 
            

Kommunstyrelsens förvaltning 65 515 68 453 69 161 708 4,5% 

 
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar en positiv budgetavvikelse på 708 tkr.  
 
Kommunstyrelsens arvoden ger ett överskott på ca 700 tkr. Det var en del osäkerheter när 
budget beslutades och budgeten ökades med viss marginal. Det har finansierat inköp av iPads 
till politikerna med ca 500 tkr.  
Revisionen redovisar ett underskott på 165 tkr beroende på att man lagt ut fler uppdrag än 
budgeterat. Överförmyndaren redovisar ett underskott på ca 200 tkr beroende på att allt fler 
huvudmän inte har möjlighet att arvodera sina gode män med egna tillgångar. Det har då 
blivit en kommunal kostnad.  
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Den tekniska planeringen redovisar ett överskott på 400 tkr. En minskning av budgeten har 
inte skett fullt ut efter att översiktsplaneringen blev klar.  
Kommunikationerna har gett ett underskott på 400 tkr efter utökning av buss- och tågtrafiken. 
Till sist redovisar den gemensamma verksamheten överskott på 600 tkr beroende på att 
tjänster inom administrationen delvis varit vakanta under året.  
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Lite statistik 
 
  2012 2013 2014 2015 2016 

        
Antal registrerade ärenden 
kommunen 766 691  910 870 913 

Antal registrerade handlingar 
kommunen 2 562 2 509  2970 2793 3 547 

Antal politiska sammanträden 56 51 54 62 59 
Protokollförda paragrafer 612 576 610 781 1003 
        
Antal leverantörsfakturor kommunen 9 941 9 596 10 856 11 792 13 016 
Antal kundfakturor kommunen 9 890 9 671  9 587 9 658 10 039 
        
Mediautlåning 56 429 55 700 50 539 43 500 44 116 
Lån per invånare 5,9 6,9 6,2 5,2 5,3 
Mediabestånd 47 929 48 800 49 658 50 087 47 318 
Antal besök bibliotek 63 582 61 540 60 601 53 500 61 680 
Biblioteksbesök/dag 226 220 215 250 230 
Barnprogram 6 7 15 18 24 
Bokprat/visningar 24 12 19 18 34 
Utställningar 13 13 11 13 16 
Föreläsningar 10 13 16 33 45 
        
Besök badhus 13 100 14 021 14 600 12 000 11 720 
Deltagare i simskola 80 100 82 86 125 
Uthyrda timmar sporthall 6 500 6 500 6 450 6 500 7 560 
Uthyrda timmar ishall 1 226 1 222 1 183 1 159 1 030 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 
Årets viktigaste händelser  
Det beslutades politiskt om att införa ”en till en”, d.v.s. ett digitalt lärhjälpmedel per elev för 
eleverna i årskurs fyra till och med årskurs nio i grundskolan. Dessutom genomfördes en 
förstärkning för förskolan, förskoleklass och årskurserna ett till tre fullt ut under 2016. 
Fortbildningsinsatser kopplade till det har också genomförts för all pedagogisk personal under 
året. Hagaskolan märker redan nu att satsningen på ASL, ”Att Skriva sig till Lärande” har haft 
effekt och att elevernas läs- och skrivutveckling underlättats av detta nya arbetssätt. 
Från Kung Karl rapporteras det att Chromebook är en mycket stor och glädjande nyhet. Alla 
elever i åk 7-8-9 har fått en Chromebook och elever i åk 6 en iPad. Det har omedelbart 
medfört ett annat arbetssätt vilket upplevs som oerhört positivt bland både elever och lärare. 
 
Förskolans personal har deltagit i flera externa fortbildningsinsatser under året.  
Kurserna naturvetenskap och teknik, flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan har 
genomförts inom ramen för förskolelyftet. Förskolepersonal från alla förskolor och 
förskolechefen har deltagit i högskolekursen ”Att motverka rasism och främlingsfientlighet i 
förskolan och skolan” och flera av förskolans personal är anmälda att delta i nästa utbildning 
med start 2017. Förskolepersonal har också deltagit i VKL:s dialogiska dag med fokus på 
nyanlända barn i förskolan. 
 
Ansvaret för Mistelns kök övergick från den 1 mars 2016 från socialnämnden till barn- och 
utbildningsnämndens ansvarsområde 
 
Under våren började arbetet med att analysera kulturen på Hagaskolan. Syftet är att se 
förändringsmöjligheter och hur den rådande kulturen spelar roll inför framtiden. Analysen 
visar bl.a. att det råder ett öppet klimat på skolan, att förändringsbenägenheten är stor och att 
skolan präglas av både samarbete och utmaningar. Analysen visar också på dilemmat att 
skapa goda möjligheter för samarbete mellan grundskola-fritidshem. Sammanfattningsvis 
visar analysen att det råder mycket goda förutsättningar för fortsatt skolutveckling på 
Hagaskolan. 
 
Västerskolans Årskurs 4 har deltagit i både Schack fyran och Mattematchen. I båda 
tävlingarna har årskurs fyra kommit långt. Man nådde en fin fjärde plats i hela Sverige i 
Mattematchen och gick till regionfinal i schackfyran med två klasser som placerade sig bland 
de nio bästa lagen i Västmanland. En av de två klasserna gick också vidare från regionfinalen 
till riksfinal. 
 
Björskogs skola började året med en period av teknikundervisning då de använde sig av 
Legorobotar som köptes in centralt till alla skolor i Kungsör i slutet av 2015. En 
personalkonferens ordnades under en kväll för att all personal skulle få prova på 
programmering och alla elever på skolan har nu provat på att programmera. Detta har 
uppskattats av både personal och elever. 
 
I början av höstterminen hade Björskogs skola en ”Trafik och lekdag”. Eleverna fick gå en 
trafikpromenad och lära sig hur man uppträder i trafiken. Med hjälp av pyssel och lekar fick 
de även träna på trafikregler och trafikmärken. Eleverna fick arbeta i åldersblandade grupper 
under hela skoldagen. Efter lunch fick eleverna dessutom prova på gamla lekar för att få en 
bank av olika lekar inför kommande raster. 
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Kung Karls elever i årskurs 8 har som ett led i hemkunskapsundervisningen bjudit sina 
föräldrar till en trerättersmiddag till självkostnadspris. Eleverna lagade maten, dukade och 
serverade sina föräldrar. Uppslutningen bland föräldrarna var ovanligt stor med tanke på att 
detta var ett ”föräldramöte”. 
 
Under slutet av 2015 fick VIVA i uppdrag att planera för uppstart av introduktions-
programmet språkintroduktion i Kungsörs kommun. I januari startades verksamheten i Kung 
Karls gamla lokaler och i slutet av december månad var 51 elever från olika länder med 
väldigt varierande skolbakgrund inskrivna på skolan. 
 
Vård – och omsorgscollege är ett område där det finns ett stort rekryteringsbehov för 
samhället och Kungsör i framtiden. Under 2015 utökades verksamheten med en lärare och det 
innebar att det under 2016 har kunnat erbjudas fler kurser, verksamhet som finansieras helt av 
de bidrag som söks från Skolverket. Skolan erbjuder även handledarutbildning för personal 
som arbetar inom vården i Kungsörs kommun. Detta är ett nödvändigt samarbete för att alla 
skolans elever ska kunna få praktik ute i de olika verksamheterna. 
 
Från och med 1 januari i år gick en del av ansvaret för kommunens förebyggande arbete med 
unga över till socialnämnden. Detta var ett led i att bland annat skapa ett särskilt resursteam 
för ungdomar i Kungsör samt en öppenvårdsmottagning 
 
Framtidsperspektiv 
Samtidigt som all verksamhet och undervisning i grundskolan sker som planerat pågår också 
planeringen inför ”Nya skolan” som förväntas vara klar mot slutet av 2017. Målsättningen är 
att detaljerna för kommande läsår ska vara klara att presenteras senast i mitten av våren 2017. 
Organisationsförändringen till F-3, 4-6 och 7-9 som överensstämmer med de statliga 
styrdokumenten är ett led i att nå en ökad måluppfyllelse för grundskolan. 
 
Planeringen av framtida lokalsituationen för övrig grundskola, förskolan, gymnasiet och 
vuxenutbildningen bör också vara klar under våren 2017.  Förskolan har idag en tillfällig extra 
avdelning under våren 2017 samt befintliga förskolor som på sikt behöver ersättas med annat. 
Gymnasiets program, IM-språkintroduktion, finns för närvarande i gamla ”Kung Karls” 
lokaler som ska rivas efter årsskiftet 2017/2018. Vuxenutbildningens övriga verksamhet ryms 
inte i de befintliga lokalerna. På mycket kort sikt, under 2017, finns det risk för att lokalerna 
på Hagaskolan och Västerskolan inte räcker till på grund av det ökade antalet elever. 
 
Den ökade migrationen ställer krav på hela förskole- och skolorganisationen. Inom både 
grundskola och gymnasiet gäller de nya kraven i skollagen avseende kartläggning av 
nyanländas kunskaper. Därtill kommer utmaningen med att hitta lärare i modersmål och 
studiehandledning.  Även elevhälsan skall räcka till samtliga nyanlända. Det är viktigt för 
kommunens långsiktiga utveckling att integrationen lyckas fullt ut. 
 
Den ökade rörligheten på arbetsmarknaden för lärare och förskolärare i kombination med en 
ökad konkurrens bland arbetsgivarna gör att det blir allt viktigare att både lyckas med 
rekrytering av behörig personal samt att behålla den personal som finns inom enheterna. 
Förutom lön kommer arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter att vara viktiga argument vid 
rekryteringarna. 
Kompetensutveckling för personalen fyller en viktig funktion för att säkerställa rätt 
kompetensnivå och för individens egen utveckling.  
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Satsningen på ”En till en” har uppskattats bland elever och personal. Förväntningen är också 
stor på att den kommer en bidra till ökad måluppfyllelse i kommunens skolor. Den 
fortbildningsinsats inom IKT som gjorts behöver även fortsätta under kommande år. För 
förskolornas del behöver även tillgången till nätverk för internetuppkoppling bli bättre. 
 
Det övergripande målet att ”andelen barn och elever som väljer att studera i Kungsör ska öka” 
gäller även för 2017. Vägen dit går via insatser för ökad måluppfyllelse både när det gäller 
kunskapsresultat, trygghet och trivsel.  
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Ekonomi 
Det ekonomiska resultatet för hela barn- och utbildningsförvaltningen slutade på ett positivt 
resultat, 659 kkr. Det positiva resultatet beror på att gymnasiets interkommunala ersättningar 
blev lägre än vad som prognostiserats. Både förskola och grundskola har haft högre kostnader 
än budgeterat, främst på grund av olika former av nödvändiga stödinsatser. 
 
Verksamhet 2015 2016 Diff 
(redov i tkr) Utfall Utfall Budget Avvik 2016-2015 
            
Politisk verksamhet 438 544 547 3 24,0% 
            
Musikskola 887 943 988 45 6,3% 
Fritidsverksamhet 2 503 2 005 2 240 235 -19,9% 
Förskola 39 895 43 648 41 887 -1 761 9,4% 
Familjedaghem 625 765 1 041 276 22,5% 
Öppen fritidsverksamhet 902 879 862 -17 -2,6% 
Fritidshem 4 990 5 546 5 469 -77 11,2% 
            
Förskoleklass 3 948 3 544 3 565 21 -10,3% 
Grundskola 76 262 80 814 79 411 -1 403 6,0% 
Grundsärskola 4 295 5 489 6 318 829 27,8% 
            
Gymnasieutbildning 33 801 35 240 37 500 2 260 4,3% 
Gymnasiesärskola 1 873 1 091 690 -401 -41,8% 
            
Grundvux 710 900 906 6 26,8% 
Komvux 3 641 3 158 3 729 571 -13,3% 
Särvux 80 80 100 20 0,0% 
Svenska för invandrare 299 625 395 -230 109,3% 
Uppdragsutbildning 30 12 10 -2 -60,6% 
            
Mistelns kök 2 796 2 868 2 967 99 2,6% 
            
Förvaltningsledning 3 601 3 804 3 989 185 5,6% 
            

Barn- och utbildning 181 577 191 955 192 614 659 5,7% 

 
Förklaring till posterna ovan:  

• Lägre kostnad p.g.a. vakanser inom fritidsverksamheten +235 tkr.  
• Ökade kostnader förskolan -1 761 tkr. Fler förstärkningar i barngrupperna än 

budgeterat, kostnad för att öppna ny förskoleavdelning, ännu ej utbetalda statsbidrag. 
• Färre barn än prognostiserat i familjedaghem 0-12 år bidrar till lägre kostnad +276. 
• Grundskolan har haft ökade kostnader p.g.a. insatser för nyanlända -1 403 tkr. 
• Gymnasieskolan har haft färre elever och elever som valt billigare program än 

prognostiserat +2 260 tkr. 
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• Gymnasiesärskolan har haft färre elever än budgeterat -401 tkr.  
• Vuxenutbildningen har lägre kostnad p.g.a. vakanser.   
• Insatser för nyanlända inom grundskolan -230 tkr.   
• Effekt av justering för semesterlöneskuld samt lägre utbildningskostnader än 

budgeterat +185 tkr. 
 
 
Nyckeltal, verksamhets- och produktionsmått 
 
Statistik 2012 2013 2014 2015 2016 

        
Antal barn i förskola 1-5 år 331 355 377 386 378 
Antal barn 1-5 år i familjehem 6 7 0 0 0 
Antal barn i privat familjehem 9 14 7 7 12 
Antal barn i privat förskola/annan 
kommun 12 11 7 11 14 

Antal barn i förskoleklass 75 89 116 92 110 
        
Antal barn åk 1-3  255 259 272 292 
Antal barn åk 4-6  272 267 280 289 
Antal barn åk 7-9  228 250 280 280 
Summa grundskoleelever 749 755 776 832 861 
        
Antal grundskoleelever i annan 
kommun 27 28 32 26 26 

Antal grundskoleelever i friskola 49 72 53 47 37 
Antal inskrivna barn i fritidshem 288 293 299 298 355 
Antal gymnasieelever köpta 
platser 312 296 299 310 285 

Antal gymnasieelever egna platser 
(start 2016)     49 

        
Antal skolmåltider grundskolan* 154 656 155 730 146 285 162 348 177 471 
Nettokostnad per portion i 
grundskolan 32,52 33,42 34,14 35,16 34,43 

            
 
* = från 2014 har vi börjat räkna antal ätande i grundskolan. 
 
Uppgifter hämtade per 15 oktober respektive år. 
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Socialnämnden 
 
Årets viktigaste händelser 
 
Förvaltningsövergripande 
Avdelningen arbetsmarknad och socialt stöd har förändrats och bytt namn. Den nya 
benämningen är avdelningen för ”socialt stöd och behandling”. Skillnaden från tidigare är att 
boendestödsgruppen har gått över till socialpsykiatrin. Det innebär att boendestöd 
organisatoriskt ligger under avdelningen för vård och omsorg tillsammans med Lyktans 
stödboende. Syftet är att få en bättre samordning av stödverksamheter till personer som har en 
psykisk funktionsnedsättning. I september gick även biståndshandläggningen över till vård 
och omsorg och enheten för bistånd och socialpsykiatri. Mistelns kök har övergått till barn 
och utbildningsförvaltningen.  
 
Verksamheten har arbetat med att bygga upp ett ledningssystem, för att planera, leda, 
kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Syftet är att säkerställa att 
verksamheten arbetar ändamålsenligt och har kontroll på sina processer. Verksamheten har 
under året arbetat systematiskt med förbättringar genom att genomföra egenkontroll, hanterat 
avvikelser i form av rapporter, klagomål och synpunkter, analyserat sina resultat och 
förbättrat processer och rutiner. 
 
Individ och familjeomsorg 
Har under året arbetat aktivt för att återställa balansen i organisationen gällande ärendemängd 
och personaltäthet. Obalansen i ingången av året kan delvis härledas till det ökade 
mottagandet av ensamkommande flyktingbarn som kommunen fått ansvar för. En annan 
förklaring är de svårigheter som kommunen haft att rekrytera personal, främst till barn och 
familj. Vid årets slut har enhetens hårda arbete gett resultat och både rekrytering och 
ärendebelastning ligger i balans. 
  
Under året har enheten arbetat aktivt för att erbjuda kvalitativa insatser i kommunens regi för 
de kommuninvånare som haft externa insatser. Detta har skett främst på vuxensidan och 
ensamkommande. För en del av de ensamkommande ungdomarna så har arbetet inneburit att 
flytt har skett till kommunens HVB hem. 
 
Familjeomsorgen har arbetat med att förhandla med de konsulentstödda familjehemsföretag 
som kommunen anlitat. Klienterna har erbjudits att kvarstanna i sina familjehem men via 
avtal direkt med kommunen. Arbetet har utmynnat i att från den 1 februari 2017 så har 
verksamheten totalt åtta konsulentstödda familjehemsplaceringar för ensamkommande, att 
jämföra med 40 stycken i juni månad 2016. Arbetet kommer att ge stora skillnader i kostnader 
för kommunen. 
 
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsverksamheten gick samman den 1 april i år och 
bildade enheten för arbetsmarknad och försörjning inom avdelningen. Syftet med samman-
slagningen är ett tätare samarbete kring arbetsmarknadsåtgärder och långbidragstagare. 
 
Kvalitétsarbetet på individ och familjeomsorgen har under året innefattat att uppnå balans i 
verksamheten. I april 2016 hade barn och familj 38 barnavårdsutredningar som överskridit 
lagstadgade fyra månadersregeln.  Socialförvaltningen valde, som flera andra kommuner i 
landet, att Lex Sarah anmäla sig till inspektionen för vård och omsorg utifrån de brister som 
uppstod i handläggningen, främst gällande utredningar för ensamkommande flyktingbarn. Vid 
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utgången av 2016 hade enheten inga barnavårdsutredningar som överskridit fyra månader i 
handläggningstid.  
 
Vuxengruppen har under året kartlagt samtliga ärenden som finns i verksamheten och 
säkerställt att samtliga hanteras korrekt i enlighet med lagstiftningen.  
 
Vid socialnämndens sammanträde juni 2016 antogs nya riktlinjer för barn och unga samt 
vuxengruppens verksamhet. Verksamheten har sedan juni månad infört fasta morgonmöten 
för att planera och fördela det dagliga arbetet. 
 
Socialt stöd och behandling 
I april 2016 påbörjades arbetet med att forma verksamheten för resursteamet. En 
föräldrautbildning genomfördes under hösten. Målgruppen var föräldrar till barn som har 
autismspectratillstånd eller liknande.  
 
Vård och omsorg 
Verksamheten socialpsykiatri flyttade till avdelningen i juni. Biståndhandläggningen och 
verksamheten boendestöd flyttade till avdelningen i september. Södergårdens äldreboende har 
delats upp i två chefsområden; Ängen och Rönnen är ett område och Gläntan och natten det 
andra.  
Under året har det kommit fördjupade brandskyddsföreskrifter rörande verksamheter inom 
vård och omsorg. Under året har alla verksamheter anpassats efter den nya föreskriften. På 
Misteln innebar det bland annat att alla lägenheter utrustades med brandvarnare som är 
direktkopplade till räddningstjänsten. 
Inom äldreomsorgen har bemanningen utökats med 4,5 årsarbetare med hjälp av statliga 
medel. Bland annat har en enhetschef till Gläntan och natten rekryterats. Bemanningsenheten 
har utökats med 1,0 årsarbetare.  
Brand- och analysutbildning har genomförts för alla chefer. HR (Human Resource) har inlett 
en utbildning i medarbetarskap för medarbetarna i flera av verksamheterna. Extratjänster, 
finansierade av arbetsförmedlingen finns ute i verksamheterna. 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har utfört en tillsyn av myndighetsutövning inom 
Äldreomsorgen i Kungsörs kommun. IVO avslutar ärendet med motiveringen att man kunnat 
konstatera att enskilda personers rätt att ansöka om bistånd ej begränsas och att kommunens 
riktlinjer för myndighetsutövningen inom äldreomsorgen är kända.  
 
Vård och omsorg har bildat fokusgrupper under våren 2016. Syftet är att enhetscheferna 
träffas tvärsektoriellt för att stödja, utveckla, utföra uppdrag och följa upp gemensamma 
resultat. Under hösten genomförde vård och omsorg en analysutbildning med samtliga chefer 
för att höja kvalitén för dem vi är till för. Syftet var att ledningsgruppen skulle ta hjälp av 
analys för att förbättra verksamheternas resultat och att kvalitetsäkra insamling av statistik 
och ge cheferna ett konkret verktyg.  
 
Från första april görs alla avvikelseutredningar inom vård och omsorg i verksamhetssystemet 
Magna Cura. All omvårdnadspersonal har utbildats. Chefer och legitimerad personal har 
utredningsansvaret och ger förslag på åtgärder. 
 
Hälso- och sjukvårdsenheten har börjat med pulsmöten på morgonen för att fördela arbetet 
under dagen tillsammans med alla yrkesprofessioner. Enheten har också delat sig i två team 
för ett bättre samarbete kring individen. Detta har medfört att verksamheten hanterat 
uppdraget trots svårigheter med frånvaro och rekrytering. Teamträffar infördes 2016. Varje 
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vecka träffas enhetschef, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och kontakpersonal. För 
att samlas kring brukarens behov. 
 
Daglig verksamhet har utvecklat ett samarbete med arbetsmarknadsenheten. En 
sammanslagning har genomförts av en daglig verksamhet och en gruppbostad. Projekt 
”Missbruk psykisk ohälsa” har startat. 
  
En större kompetensutvecklingsinsats på 1,5 år har påbörjats i IBIC (Individens behov i 
centrum) för chefer, nyckelpersoner och medarbetare. Implementeringen av IBIC har 
påbörjats till alla medarbetare där SBAR (situation, bakgrund, aktuellt tillstånd och 
rekommendation) är klart. Utbildning i dokumentation ICF (International Classification of 
Functioning, Disability and Health) Internationell klassifikation av funktionstillstånd, 
funktionshinder och hälsa är avslutad inom hälso-och sjukvården. 
 
Hälso-sjukvårdsorganisationen har under året uppdaterat rutiner och kartlagt processer för att 
kvalitetsäkra vården för de vi är till för.  Under 2017 kommer hälso- och 
sjukvårdsorganisationen att vara pilot för digitaliseringen av ledningssystem. Målet är att 
kunna ansluta samtliga verksamheter inom socialförvaltningen 
 
Lyktan har utökats med en plats som inneburit ett utökat vårdbehov, som har krävt extra 
personal både dag och natt.  
 
Vård och omsorg sammanställer en A4:a, en månadsuppföljning med periodens viktigaste 
händelser, ekonomi, medarbetare, mål och kvalitet. Den redovisas månadsvis till nämnd och 
skickas därefter ut i organisationen. 
 
Framtidsperspektiv 
 
Förvaltningsövergripande 
Socialnämnden har under 2016 prioriterat och antagit följande målsättning. 

• Antal externa insatser och placeringar ska minska med 2016 som basår. 
• I socialnämndens verksamheter ska den enskildes upplevelser av trivsel, trygghet och 

delaktighet öka varje år med 2016 som basår. 
• Frisknärvaron i socialnämndens verksamheter ska öka. 
• Socialnämndens verksamheter motverkar utanförskap och arbetslöshet  
• Socialtjänstens insatser förebygger att barn och ungdomar hamnar i ett långvarigt 

beroende av socialtjänst 
  

Personalförsörjningen är en viktig fråga, redan nu märker verksamheterna att tillgången på 
personal är begränsad och inom IFO mycket begränsad. Redan nästa år ses ett ökat 
rekryteringsbehov på grund av flera pensionsavgångar.  
 
Individ och familjeomsorg 
Fokus för framtiden ligger på att utveckla kvalitén på enheten. En viktig del av det arbetet är 
bytet av verksamhetssystem som kommer att genomföras under året. En annan viktig del för 
framtiden är att skapa en stabilitet i arbetsgruppen. Kommunen behöver fortsatt ligga i 
framkant gällande anställningsvillkor men också bedriva ett utvecklingsarbete för att behålla 
den personal som är anställd.  
 
Socialt stöd och behandling 
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Resursteamets målsättning är att den nya verksamheten är fullt igång efter årsskiftet.  
Samarbete med individ och familjeomsorgen för vuxna pågår och utformningen av 
hemtagning från placeringar i extern vård. Nya riktlinjer för HVB kommer att råda under 
2017 där bland annat den statliga ersättningen sänks. Beslut är fattat om sparkrav för 
ensamkommande barnverksamheterna vilket innebär en minskning av verksamheterna med 
två tjänster. Efter en granskning av IVO under hösten så kommer verksamheterna HVB- 
Tallåsgården och Stödboende Tallåsgården att struktureras om under 2017. Detta resulterar i 
att några ungdomar kommer att få flytta till andra verksamheter samt att HVB- Skogsudden 
kommer att få ta emot nya ungdomar. 
 
Vård och omsorg 
Hemtjänsten har märkt av nya brukargrupper med andra krav. Det kan vara yngre med 
kroniska sjukdomar, missbruksproblematik eller olika psykiska diagnoser. Det innebär ett 
behov av ökad kunskap och ett större samarbete med andra verksamheter som boendestöd och 
IFO. 
   
Vård och omsorg arbetar med att utbilda alla medarbetare och implementera IBIC och ett 
personcentrerat arbetssätt i alla verksamheter. Brukare inom LSS har idag en hög medelålder 
och det framtida behovet av traditionella gruppbostäder minskar. Ett ökat behov av fler 
servicebostäder inom LSS (ordinärt boende i trappuppgång) kommer att uppstå.  
 
Vård och omsorg kommer under 2017 genomföra brukarundersökning inom LSS och 
socialpsykiatri samt biståndshandläggningen. Syftet med undersökningen är att få veta vad 
brukare tycker. Enkäten är framtagen av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och består 
av åtta frågor, med text eller bild, anpassad för brukarna. För att kunna jämföra resultaten 
kommer enkäten även genomföras 2018. 
 
Daglig verksamhet behöver utveckla samarbetet med arbetsmarknadsenheten för att kunna 
erbjuda större variation samt anpassad sysselsättning för personer med beviljad daglig 
verksamhet 
 
Boendet för personer med psykisk funktionsnedsättning behöver utvecklas. Det kommer att 
behövas fler äldreomsorgsplatser och fler äldreboendeplatser med inriktning mot demens. Fler 
och anpassade aktiviteter till boende och boendens måltidsmiljö behöver förbättras. 
  
En handlingsplan ska tas fram om hur kommunens sjuksköterskor ska behandla och följa upp 
hemsjukvårdens diabetespatienter. 
 
Personlig assistans arbetar för att kunna få till en elektronisk signering av tidsrapporter som 
skickas till försäkringskassan. Ett annat önskemål är att personalen får tillgång till 
journalsystemet. 
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Ekonomi 
 
Verksamhet 2015 2016 Diff 
(redov i tkr) Utfall Utfall Budget Avvik 2016-2015 
            
Politisk verksamhet 640 686 722 36 7,3% 
            
Vård och omsorg om äldre 88 724 87 855 90 461 2 606 -1,0% 
            
Insatser LSS/LASS 57 685 57 413 58 815 1 402 -0,5% 
Insatser till personer med 
funktionsnedsättning 4 074 6 386 4 866 -1 520 56,8% 

            
Färdtjänst 1 263 1 422 1 538 116 12,7% 
            
Gemensamt IFO 9 986 3 749 14 300 10 551 -62,5% 
Missbruksvård vuxna 14 792 9 970 5 192 -4 778 -32,6% 
Barn- och ungdomsvård 8 171 10 645 7 566 -3 079 30,3% 
Ekonomiskt bistånd 5 012 6 055 4 800 -1 255 20,8% 
            
Flyktingverksamhet -2 282 3 579 -92 -3 671 -256,9% 
            
Arbetsmarknadsåtgärder 4 945 3 651 3 012 -639 -26,2% 
            
Förvaltningsledning 3 146 3 816 4 104 288 21,3% 
            

Socialförvaltningen 196 154 195 228 195 284 56 -0,5% 

 
Årets resultat för socialnämnden är överskott mot budget med 56 tkr. Individ och 
familjeomsorgen har en ansträngd situation med avsaknad av personal och samtidigt ett högt 
mottagande av ensamkommande ungdomar. Verksamheten har anlitat bemanningsföretag till 
höga kostnader för att klara av situationen och IFO-chefstjänsten har varit bemannad av en 
chefskonsult under sex månader. Kommunen fick ca 20 mkr i december 2015 för att hantera 
den totala flyktingsituationen, tio miljoner kronor har gått direkt till Individ- och 
familjeomsorgen. 
På grund av hög arbetslöshet, inte minst inom gruppen nyanlända, så ökar kostnaden för 
försörjningsstöd. 
 
Under juni månad öppnades ett nytt HVB- och stödboende för ensamkommande ungdomar på 
Tallåsgården. Boendet har inte haft någon tilldelad budget. 
 
Positivt är att vård och omsorg gör ett överskott på drygt tre miljoner. En miljon beror på den 
hyresreducering som tilldelades äldreomsorgen och ytterligare knappt en halv miljon från ett 
avslutat rättsärende inom LSS. I övrigt beror överskottet på skärpta budgetuppföljningar och 
ökad kontroll av vikarieanskaffningar. 
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Nyckel- och mätetal 
Under 2016 har 17 personer begärt insatser via förenklad handläggning (18st 2015, 6 st 2014, 
18 st 2013). Förenklad handläggning erbjuds personer från 75 års ålder och innebär att man 
kan få insatser utan biståndsbedömning. Samtliga utom en ville ha trygghetslarm. 
 
Antalet hemtjänstmottagare ökar från 2015 till 2016 genom att allt fler äldre väljer att bo kvar 
hemma. 
 
Statistik 2012 2013 2014 2015 2016 

        
Hemtjänst       
Antal hemtjänstmottagare 167 153 155 158 198 
Antal personer med trygghetslarm 198 191 141 161 171 
        
Färdtjänst       
Antal beviljade ansökningar 126 86 136 130 102 
Antal avslag 1 2 2 5 0 
        
Individ- och familjeomsorg       
Försörjningsstöd 4 897 5 719 5 341 5 012 6 145 
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Sammanställd redovisning 
 
Viktiga händelser 
Under året kopplades VA-verksamheten bort från Kungsörs KommunTeknik AB och ett nytt 
VA-bolag bildades 2016-05-01, Kungsörs Vatten AB. 
VA- utbyggnad och anslutningar har skett i Skillingeudd fritidshusområde samt 
projektering för anslutning av fastigheter i Skillingeudd etapp 2.  
Jägaråsen och Kungs Barkarö har tillkommit som verksamhetsområde för VA-
anslutning. Projektering är genomförd och byggnation pågår.  
Projektering av VA-anläggning med anledning av projektet Centrumutveckling är 
också påbörjad. 
 
Som första område i kommunen kan VA erbjuda e-fakturor till sina kunder.  
 
Projektering och byggstart av Nya skolan i Kungsör skedde 2016. Projektet är 
kostnadsberäknat till 147 000 tkr. Skolan beräknas vara färdigställd till sent 2017. 
 
Projektering och upphandling av nytt äldreboende som en tillbyggnad till Södergården är 
genomförd. Även äldreboendet beräknas bli klart under 2017. 
 
Under 2016 skedde också en ombyggnation av del av Tallåsgården till HVB hem. 
 
En gränsdragningslista som tydliggör förhållandet mellan hyresgäst och hyresvärd för 
fastigheter och lokaler har utarbetats och beslutats i KS. 
 
Åparken har fått ny belysning, en läktare har byggts i ishallen, sporthallen har fått nya 
duschväggar och nya golv och Klämsbos gödselhantering har byggts om. 
 
Under 2016 byggdes i KFAB’s regi ett nytt bostadshus på fastigheten Kaplanen 7. En 
byggnad med 16 st lägenheter, åtta tvårums- och åtta trerumslägenheter. Inflyttning sker den 1 
februari 2017.  

KFAB har också anlagt en park på Drottninggatan 2 – 4, döpt till Sofiaparken. Invigning av 
parken skedde den 11 december. 

Stora behov av renoveringar av vatten- och avloppsstammar finns i bostadsbolagets 
fastighetsbestånd. Arbete har startat under 2016 på Drottninggatan 33 och 35 och kommer att 
pågå till augusti 2017. Det har genomförts utbyte av brandskydd i Västergårdarna, 
balkongrenovering kvarteret Ryttaren, utbyte av låssystem kvarteret Ulw 4, Ulw 9, Mimer 1, 
Häggen 1 och Kaptenen 21. Det byggdes ett trapphus från centralgaraget i kvarteret Rex i 
samband med att Sofiaparken anlades 

Ekonomi 
Resultatet i koncernen är 2016 mycket positivt. Kommunen fick ca 20 miljoner kronor i extra 
tilldelning i december 2015 som till större delen fick förbrukas under 2016 och kommunen 
redovisar ett överskott på nästan 12 miljoner kronor. Den låga räntan framförallt bidrar till att 
de mer kapitalintensiva verksamheterna går bra nu. Tillsammans redovisar bolagen och det 
inräknade Myndighetsförbundet 16,2 mkr som överskott, varav 11,2 är kommunens andel. 
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Kungsörs Fastighets AB redovisar ett resultat efter finansiella poster på 7,7 mkr, Kungsörs 
Grus 5,7 mkr (varav 25 % är kommunens andel), Västra Mälardalens MyndighetsFörbund 1,2 
mkr (40 % är kommunens andel), Kungsörs Vatten AB 1,6 mkr, Kungsörs KommunTeknik 
AB 0,6 mkr  och Kungsörs Kommunföretag AB 0,3 mkr. Inget av bolagen bidrar med något 
underskott 2016. 
 
Verksamhetens utveckling 
En mängdförteckning för VA- anläggningen kommer att tas fram så att kostnader 
tydliggörs och nyckeltal kan redovisas. Underhållsplaner på lång- och kort sikt för 
vattenverk, reningsverk, ledningsnät och pumpstationer kommer att tas fram samt 
genomföras. Energiuppföljning för drift av VA- anläggningarna kommer att tas fram. 
Optimering av förbrukningarna kommer att genomföras.  
VA-utbyggnaden vid Jägaråsen och Kungs Barkarö och Skillingeudd kommer att 
fortsätta liksom VA-projektering, upphandling och byggnation av 
Centrumutvecklingen etapp 1. 
 
För KKTAB kommer beställningarna att utarbetas mot mängdförteckningar så att kostnader 
tydliggörs och att nyckeltal kan redovisas. Underhållsplaner för verksamhetsfastigheterna 
kommer att arbetas fram liksom energiuppföljning i våra fastigheter för att optimera 
förbrukningarna. analys av angöring till skolor/förskolor ska genomföras. 
 
Under 2017 kommer beslut att fattas var KFAB kommer att uppföra nästa nya 
bostadsfastighet. 

God ekonomisk hushållning 
Kommunen har inga lån, samtliga lån i koncernen finns i bolagen och är kopplade till tunga 
tillgångar i form av anläggningar, fastigheter och maskiner. 
 
Den totala låneskulden uppgår till 501 mkr och fördelar sig på KKTAB 291 mkr, KFAB 135 
mkr och KVAB 75 mkr. Belåningsgraden inom bolagen uppgår till 92 % för KKTAB, 64 % 
för KFAB och 68 % för KVAB. Ränteläget är just nu extremt lågt och varje procents höjning 
av ränteläget motsvarar fem miljoner kronor i ökade kostnader. 
 
Soliditeten i bolagen 2 % i KKTAB (4,4 % år 2015), 6,5 % i KVAB och 29,5 % i KFAB 
(31,3). Soliditeten i KFAB sjönk under året till följd av i huvudsak två tunga investeringar, en 
ny fastighet och en parkanläggning. Soliditeten i KKTAB och KVAB kan tyckas vara låg 
men de opererar på en marknad med närmast monopolställning och med ett huvudkrav att 
driva verksamhet till självkostnad, inte till att skapa vinster. Bedömningen är därför att det 
föreligger en god ekonomisk hushållning där ränteläget är den största riskfaktorn, i synnerhet 
för kommunens bostadsbolag. 
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Finansiella rapporter med noter och tilläggsupplysningar 
 
Resultaträkning 

     
      (Tkr) Not 2016 2015 2016 2015 
    Koncern Koncern Kommun Kommun 
            
Verksamhetens intäkter Not 2 246 541 205 827 177 936 135 381 
Jämförelsestörande post   0 0 0 0 
Verksamhetens kostnader Not 3 -667 337 -614 926 -628 016 -572 159 
Avskrivningar Not 4 -22 887 -23 443 -4 581 -4 277 

Verksamhetens nettoresultat   -443 683 -432 542 -454 661 -441 055 

            
Skatteintäkter Not 5 347 601 336 425 347 601 336 425 

Generella statsbidrag, 
skatteutjämning 

Not 6 114 460 107 884 114 460 107 884 

Finansiella intäkter Not 7 9 232 6 343 5 508 3 099 
Finansiella kostnader Not 8 -4 465 -9 208 -959 -3 663 
Jämförelsestörande post      0 0 0 

ÅRETS RESULTAT   23 145 8 902 11 949 2 690 
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Kassaflödesrapport 
           (Tkr) Not 2016 2015 2016 2015 

    Koncern Koncern Kommun Kommun 
           
Den löpande verksamheten:          
Årets resultat   23 145 8 902 11 949 2 690 
Realisationsvinster   0 0 0 0 
Reaförluster   0 0 0 0 
Rörelsekapitalförändring avs löpande 
verksamheten Not 9 26 168 25 584 11 517 6 864 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före 
rörelsekapitalförändring 

  49 313 34 486 23 466 9 554 

           
Kassaflöde från förändringar i 
rörelsekapitalet:          

Ökning (-) minskning (+) av 
förråd/exploateringsutg.   34 -99 0 0 

Ökning (-) minskning (+) av 
kortfristiga fordringar   -9 427 -14 368 -5 197 -13 404 

Ökning (+) minskning (-) av 
kortfristiga skulder   -6 217 28 729 -6 280 17 472 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten   33 703 48 748 11 989 13 622 

           
Investeringsverksamheten:          
Investering i materiella 
anläggningstillgångar   -126 299 -23 973 -11 075 -7 502 

Investering i finansiella 
anläggningstillgångar   14 000 -129 442 14 000 -129 774 

Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar   0 0 0 0 

Försäljning av finansiella 
anläggningstillgångar   0 93 580 0 93 580 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten   -112 299 -59 835 2 925 -43 696 

           
Finansieringsverksamheten:          
Nyupptagna lån   130 941 79 311     
Minskning av långfristiga skulder   3 072 -95 166 0 0 
Minskning av långfristiga fordringar   -521 0 0 0 
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten   133 492 -15 855 0 0 

           
Årets kassaflöde   54 896 -26 942 14 914 -30 074 
           
Likvida medel vid årets början   112 322 139 264 79 023 109 097 
Likvida medel vid årets slut   167 218 112 322 93 937 79 023 
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 Balansräkning  
(Tkr) Not 2016 2015 2016 2015 
    Koncern Koncern Kommun Kommun 
            
TILLGÅNGAR           
            
Anläggningstillgångar           
Materiella anläggningstillgångar           
Mark, byggnader och tekn.anläggn. Not 10 534 374 426 520 70 993 63 647 
Maskiner och inventarier Not 11 97 333 97 879 8 081 8 933 
Finansiella anläggningstillgångar Not 12 204 830 218 857 205 430 219 430 
Summa anläggningstillgångar   836 537 743 256 284 504 292 010 
            
Omsättningstillgångar           
Förråd   915 1 015 0 0 
Kortfristiga  fordringar Not 13 58 742 59 402 58 735 53 537 
Kassa och bank Not 14 167 220 112 322 93 938 79 023 
Summa omsättningstillgångar   226 877 172 739 152 673 132 560 
            

SUMMA TILLGÅNGAR   1 063 414 915 995 437 177 424 570 

            
EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR           

OCH SKULDER           
            
Eget kapital           
Eget kapital Not 15 336 043 327 926 263 771 261 085 
Årets resultat   23 145 8 902 11 949 2 690 
Summa Eget Kapital   359 188 336 828 275 720 263 775 
            
Avsättningar           
Avsättningar för pensioner samt 
löneskatt  Not 16 53 008 45 597 50 025 43 084 

Andra avsättningar Not 16 242 236 0 0 
Summa avsättningar   53 250 45 833 50 025 43 084 
            
Skulder           
Långfristiga skulder Not 17 500 430 368 489 0 0 
Kortfristiga skulder Not 18 150 546 164 845 111 432 117 711 
Summa skulder   650 976 533 334 111 432 117 711 
            
SUMMA EGET KAPITAL           

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   1 063 414 915 995 437 177 424 570 

            
Ansvarsförbindelser Not 19     694 102 570 727 
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Notförteckning kommunen 
 

(Tkr) Not 2016 2015 

 

Not 2016 2015 

  
    

  
    

Balanskravsutredning Not 1     Avskrivningar Not 4     

Årets resultat  11 949 2 690 Mark, byggnader, 
tekniska anläggningar 

 

2 710 2 612 

-  Realisationsvinster  0 -21 Maskiner och inventarier 
 

1 871 1 665 

+  Realisationsförluster   0 0 Nedskrivningar       

Justerat resultat  11 949 2 669 Summa avskrivningar 
 

4 581 4 277 

      
 

 
 

 

    

Justerat resultat tre år 
bakåt :      

  

    

2015 + 2 696 tkr            

2014 + 12 017 tkr       
 

    

2013 + 17 234 tkr       
 

    

       
 

    

Verksamhetens intäkter Not 2      
 

    

Taxor och avgifter  17 573 13 889  
 

    

Hyror och arrenden  4 663 4 023  
 

    

Bidrag och ersättningar  111 652 85 177 Skatteintäkter Not 5     

Varav AFA återbetalning  0 3743 Prel. Kommunalskatt och 
inkomstskatt 

 

348 971 336 702 

Entreprenad, försäljning 
verksamhet mm   44 048 32 292 Prognos avräkning för 

innevarande år   -1370 -277 

SUMMA  177 936 135 381 Summa skatteintäkter 
 

347 601 336 425 

  
    

  
    

Verksamhetens 
kostnader Not 3     Generella statsbidrag 

och utjämning Not 6     

Bidrag och 
transfereringar  16 857 14 916 Inkomstutjämningsbidrag 

 

92 157 81 375 

Entreprenader och köp 
av verksamhet  141 374 118 529 Regleringspost 

 

-285 538 

Lön och sociala avgifter  364 474 341 121 Kostnadsutjämning 
 

-15 512 -12 363 
varav      Utjämningsavgift LSS 

 
24 396 24 036 

-Arbetsmarknads 
försäkringar  24 22 Generella bidrag från 

staten 
 

  621 

-Årets avsättningar till 
pensioner  1 378 1561 Kommunal 

fastighetsavgift   13 704 13 677 

-Individuell del  11 598 10 589 
Summa generella 
statsbidrag och 
utjämning 

 

114 460 107 884 

-Pensionsutbetalningar  9 100 8 736 
  

    
Hyror, arrenden och 
leasing  48 031 48 424 

  
    

Material, avgifter, tjänster 
mm   57 280 49 169 

  
    

SUMMA  628 016 572 159 
  

    
 

Avskrivning sker enligt 
plan på ursprunglig  
anskaffning. 
Avskrivningstiden följer 
Kommunförbundets 
rekommendationer. Den 
ekonomiska livslängden 
utgör grunden för 
bedömningen av 
avskrivningstidens  
värden.  
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(Tkr) Not 2016 2015 

 

Not 2016 2015 

 
 

     
 

    

Finansiella intäkter Not 7     Mark, byggnader och 
tekniska anläggningar Not 10     

Aktieutdelning 
kommunägda bolag  1 520 1 000 Ingående värden 

 

101 643 97 407 

Räntor på utlämnade lån  0 0 Inköp 
 

8 273 4 236 
Räntor avs 
medelsplacering  3 981 2 094 Försäljningar   0 0 

Räntor på andelskapital, 
förlagslån  0 0 Summa utgående 

värden 
 

109 916 101 643 

Ränteintäkter på 
kundfordringar   7 5 

  

    

Summa finansiella 
intäkter  5 508 3 099 Årets avskrivningar 

 

-2 710 -2 612 

  

    Ackumulerade 
avskrivningar   -38 109 -35 497 

Finansiella kostnader Not 8     Totala avskrivningar 
 

-40 819 -38 109 
Räntekostnader  441 2 982  

 
    

Ränta på pensionsskuld  450 650 Pågående projekt   1 896 113 
Övriga finansiella 
kostnader  68 31 Summa utgående 

planenligt restvärde 
 

70 993 63 647 

Jämförelsestörande post   0 0  
 

    

Summa finansiella 
kostnader  959 3 663 Maskiner och 

inventarier Not 11     

  
    Ingående värden 

 
30 900 27 579 

Justering för 
rörelsekapitalförändring Not 9     Inköp 

 

1 133 3 321 

Förändring av avsättning  6 941 2 589 Försäljning   0 0 
Av- och nedskrivningar i 
RR  4 581 4 277 Summa utgående 

värden 
 

32 033 30 900 

Övrig likvidpåverkan   -5 -2 
  

    

Summa  11 517 6 864 Årets avskrivningar 

 

-1 871 -1 665 

  

    Ackumulerade 
avskrivningar   -22 141 -20 476 

  
    Totala avskrivningar 

 
-24 012 -22 141 

  
     

 
    

  
    Pågående projekt   60 174 

  
    

Summa utgående 
planenligt restvärde 

 

8 081 8 933 
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(Tkr) Not 2016 2015 

 

Not 2016 2015 

       
 

      
Finansiella 
anläggningstillgångar Not 12     Kassa och bank Not 14     

Aktier och andelar, tkr 
 

    Handkassor 
 

69 78 

Kungsörs Grus AB 
 

30 30 Bank   93 869 78 945 

Kommunaktiebolaget 
 

1 1 Summa kassa och bank  93 938 79 023 
VAFAB Miljö AB 

 
1 777 1 777       

Kungsörs 
Kommunföretag AB 

 

68 148 68 148 Eget kapital Not 15     

 
 

    Ingående eget kapital 
 

263 775 260 621 

Mälarskog Insatskonto 
 

7 7 Årets resultat 
 

11 949 2 690 
Västmanlands 
Tolkservice 

 

13 13 Medel till 
resultatutjämningsreserv 

 

-4 600   

Kommuninvest, 
ekonomisk förening 

 

7 442 7 442 Resultatutjämnings-
reserv 

 

4 600   

Kooperativ utveckling 
Västmanland 

 

1 1 Direktbokning mot eget 
kapital   -4 464 

Nätverk för 
byggnadsvård 

 

10 10 Summa  275 720 263 775 

Obligationer 
 

126 000 140 000       

Insatskonton   1 1 Avsättningar 
(pensionsskuld) Not 16     

Summa aktier och 
andelar 

 

203 430 217 430 Ingående skuld 
kommunen 

 

39 466 37 120 

  
    Årets nyintjänande 

 
1313 1365 

Långfristiga fordringar Not 12     Löneskatt på årets 
nyintjänande 

 

318 331 

KKAB  800 800 Finansiell kostnad på 
skuld 

 

362 523 

Förlagslån 
Kommuninvest  1 200 1 200 Löneskatt på finansiell 

kostnad 
 

88 127 

Kungsörs Kommunteknik 
AB   0 0 Avsättning 

förtroendevalda 
 

3846   

Summa långfristiga 
fordringar  2 000 2 000 Löneskatt  

förtroendevalda   933   

  

    Utgående avsättning 
kommunen 

 

46 326 39 466 

Kortfristiga fordringar Not 13     
  

    

Kundfordringar 
 

4 157 4 760 Ingående skuld VMKF 
 

3 618 3 374 

Momsfordran  4 890 5 168 Årets förändring   81 244 
Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter  18 214 18 985 Utgående avsättning 

VMKF 
 

3 699 3 618 

Upplupen ränteintäkt  0 0 
  

    

Upplupen skatteintäkt  3 848 4 523 Summa avsättningar 
 

50 025 43 084 
Övriga kortfristiga 
fordringar   27 626 20 101 

  

    
Summa kortfristiga 
fordringar  58 735 53 537 
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(Tkr) Not 2016 2015 

 

Not 2016 2015 

      
  

    
 

 
 

 

    Panter och 
ansvarsförbindelser Not 19     

  
    

  
    

  
    Ingående balans  152 928 158 715 

  
    Ränteuppräkning  1 551 1 581 

  
    Basbeloppsuppräkning  555 1276 

  
    Gamla utbetalningar  -7 262 -7 032 

  

    Sänkning av 
diskonteringsränta      

  
    Aktualisering  527 198 

  
    Bromsen  0 0 

  
    Övrig post  -1122 -1810 

  
    Förtroendevalda   1237   

  

    Pensionsförpliktelser 
exkl löneskatt  148 414 152 928 

Långfristiga skulder Not 17 0 0       

  
    Löneskatt  35 705 37 100 

Kortfristiga skulder Not 18     Löneskatt 
förtroendavalda   300   

Leverantörsskuld 

 

43 320 37 136 Totalt 
pensionsförpliktelser  184 419 190 028 

Personalens källskatt, 
avgifter mm  5 836 4 750 

  

    

Upplupen pension 
individuell del  11 403 10 440 Aktualiseringsgrad  92% 92% 

Upplupna sociala avgifter  6 868 5 606       

Löneskatt individuell del 
och utbetalda pensioner  4 985 4 652 

Borgensförbindelser 
och därmed jämförliga 
säkerheter      

Semesterlöneskuld  13 739 15 204 Borgensförbindelser 
kommunägda företag  509 656 380 667 

Övriga kortfristiga skulder  18 294 19 363 Förlustansvar egna hem   27 32 

Interimsskulder   6 987 20 560 Summa 
borgensförbindelser  509 683 380 699 

Summa kortfristiga 
skulder  111 432 117 711 

    
    

 
 

    Summa panter och 
ansvarsförbindelser  694 102 570 727 

  

Pensionsavsättning 
Kommunen tillämpar den 
blandade modellen för 
redovisning av 
pensionsåtagande. 
Avtalspensioner som 
intjänats före 1998 redovisas 
som en ansvarsförbindelse. 
Intjänanderätt från 1998 
utbetalas till individuell 
förvaltning enligt KAP-KL. 
Några mindre delar kvarstår 
dock inom kommunen och 
avsätts inom 
balansräkningen och 
återlånas av kommunen. 
Särskilda avtalspensioner 
avser avgångar före 65 år 
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Kungsörs kommun har i juni1995 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 286 
kommuner som per 2016-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har 
ingått likalydande borgensförbindelser.  
 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal 
som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt 
ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret 
fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat 
av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas 
respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.  
 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Kungsörs kommuns ansvar enligt ovan 
nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2016-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige 
AB:s totala förpliktelser till 346 091 313 278 kronor och totala tillgångar till 338 153 308 936 
kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 589 888 474 kronor och 
andelen av de totala tillgångarna uppgick till 575 881 794 kronor.  
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Notförteckning koncernen 
(Tkr) Not 2016 2015 

 

Not 2016 2015 

       
 

      
Verksamhetens intäkter Not 2     Skatteintäkter Not 5     

Taxor, avgifter, 

 

    Prel kommunalskatt och 
inkomstskatt 

 

348 971 336 702 

hyror och arrenden 

 

155 
956 151 835 Prognos avräkning för 

innevarande år   -1 370 -277 

Bidrag och ersättningar 

 

111 
876 85 394 Summa skatteintäkter  347 601 336 425 

Entreprenad,försäljning 
verksamhet mm 

 

54 739 42 952  
 

    

Elimineringar   -76 030 -74 354 Generella statsbidrag och 
utjämning Not 6     

Summa verksamhetens 
intäkter 

 

246 
541 205 827 Inkomstutjämningsbidrag 

 

92 157 81 375 

 
 

    Regleringspost  -285 538 
Verksamhetens 
kostnader Not 3     Kostnadsutjämning  -15 512 -12 363 

Bidrag och tranfereringar 
 

16 857 14 916 Generella bidrag fr staten    621 
Entreprenad och köp av 
verksamhet 

 

221 
073 200 883 Utjämningsavgift LSS  24 396 24 036 

Lön och sociala avgifter 

 

391 
000 366 413 Kommunal fastighetsavgift   13 704 13 677 

Hyror, arrenden och 
leasing 

 

48 271 48 675 Summa generella 
statsbidrag och utjämning  114 460 107 884 

Material, avgifter, tjänster 
mm 

 

66 165 58 393       

Elimineringar   -76 030 -74 354 Finansiella intäkter Not 7     
Summa verksamhetens 
kostnader 

 

667 
336 614 926 Aktieutdelning 

kommunägda bolag 
 

1 520 1 000 

  
    Ränteintäkter 

 
4 529 2 160 

Avskrivningar Not 4     Övriga finansiella intäkter   3 183 3 183 

Mark, byggnader, tekniska 
anläggningar 

 

17 035 18 425 Summa finansiella 
intäkter  9 232 6 343 

Maskiner och inventarier  5 852 5 018 
  

    

Nedskrivningar     0 Finansiella kostnader Not 8     
Summa långfristiga 
fordringar  22 887 23 443 Räntekostnader 

 

2 312 6 269 

 

 
 

 

    Övriga finansiella kostnader   2 153 2 939 

  

    Summa finansiella 
kostnader  4 465 9 208 

  
    

  
    

  

    Justering för 
rörelsekapitalförändring Not 9     

  
    Förändring av avsättning 

 
7 417 11 096 

  
    Av- och nedskrivningar i RR 

 
22 887 23 443 

  
    Övrig likvidpåverkan   -4 136 -7 724 

    
Summa  26 168 26 815 

 

Avskrivning sker enligt 
plan på ursprunglig  
anskaffning. 
Avskrivningstiden följer 
Kommunförbundets 
rekommendationer. Den 
ekonomiska livslängden 
utgör grunden för 
bedömningen av 
avskrivningstidens  
värden.  
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(Tkr) Not 2016 2015 

 

Not 2016 2015 

       
 

      
Mark, byggnader och 
tekniska anläggningar Not 10     Finansiella 

anläggningstillgångar Not 12     
Ingående värden 

 
777 861 744 638 Aktier och andelar, tkr 

 
    

Inköp 

 

10 797 24 646 Andelar i andra 
koncernbolag 

 

68 178 68 178 

Försäljningar   0 -309 Andelar i andra företag 
 

9 251 9 251 

Summa utgående värden 

 

788 658 768 975 Andra långfristiga 
värdepappersinnehav 

 

126 201 140 228 

  

    Andra långfristiga fordringar 

 

2 000 2 000 

Årets avskrivningar 
 

-17 040 -19 716 Elimineringar   -800 -800 

Ackumulerade 
avskrivningar   

-251 624 -231 558 Summa aktier och andelar 

 

204 830 218 857 

Totala avskrivningar 
 

-268 664 -251 274 
 

      

 
 

    Kortfristiga fordringar Not 13     
Nedskrivningar 

 
-99 294 -99 294 Kundfordringar 

 
9 708 11 906 

Pågående projekt   113 674 8 113 Momsfordran  4 970 5 233 

Summa utg planenligt 
restvärde 

 

534 374 426 520 Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter  20 481 21 934 

 
 

    Upplupen ränteintäkt  0 0 

Maskiner och inventarier Not 11     Upplupen skatteintäkt  3 848 4 523 

Ingående värden 

 

125 058 117 151 Övriga kortfristiga fordringar  36 333 22 042 

Inköp 
 

28 642 7 972 Elimineringar   -16 600 -6 236 

Försäljning   -2 594 -17 Summa kortfristiga 
fordringar  58 740 59 402 

Summa utgående värden 

 

151 106 125 106 

 

      

  
    Kassa och bank Not 14     

Årets avskrivningar 
 

-5 758 -5 012 Handkassor 
 

69 78 
Ackumulerade 
avskrivningar   -48 074 -43 108 Bank   167 150 112 244 

Totala avskrivningar 
 

-53 832 -48 120 Summa kassa och bank  167 219 112 322 

 
 

    
 

      
Pågående projekt   60 20 893 Eget kapital Not 15     
Summa utg planenligt 
restvärde 

 

97 334 97 879 Ingående eget kapital 

 

333 045 327 926 

  

    Direktbokning eget kapital 

 

-4   

  
    Årets resultat   23 145 8 902 

  
    Summa eget kapital  356 186 336 828 
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(Tkr) Not 2016 2015 

 

Not 2016 2015 

      
  

    
Avsättningar 
(pensionsskuld) 

Not 
16     Kortfristiga skulder Not 18     

Avsättningar för pensioner 
samt löneskatt 

 

50 096 45 597 Leverantörsskuld 

 

74 142 48 435 

Andra avsättningar 
  

3154 236 Personalens källskatt, 
avgifter mm  7 363 6 565 

Summa avsättningar 

 

53 250 45 833 Upplupen pension 
individuell del  11 413 10 440 

  

    Upplupna sociala avgifter  6 947 5 678 

Långfristiga skulder Not 
17     Löneskatt individuell del 

och utbetalda pensioner  5 206 4 830 

Skulder till kreditinstitut 
 

500 430 368 489 Semesterlöneskuld  13 901 15 374 

Övriga skulder   0 0 Övriga kortfristiga skulder  22 288 27 560 

Summa långfristiga 
skulder 

 

500 430 368 489 Interimsskulder  25 885 52 199 

  
    Elimineringar   -16 600 -6 236 

  

    Summa kortfristiga 
skulder  150 545 164 845 

  
     

 
    

  
     

 
    

  
     

 
    

 

 
 

 

     
 

    

  
     

 
    

  
     

 
    

  
     

 
    

  
     

 
    

  
     

 
    

  
     

 
    

  
     

 
    

  
     

 
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  

Pensionsavsättning 
Kommunen tillämpar den 
blandade modellen för 
redovisning av 
pensionsåtagande. 
Avtalspensioner som 
intjänats före 1998 redovisas 
som en ansvarsförbindelse. 
Intjänanderätt från 1998 
utbetalas till individuell 
förvaltning enligt KAP-KL. 
Några mindre delar kvarstår 
dock inom kommunen och 
avsätts inom 
balansräkningen och 
återlånas av kommunen. 
Särskilda avtalspensioner 
avser avgångar före 65 år 
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Redovisningsprinciper 
Redovisningen har skett enligt god redovisningssed – i överensstämmelse med. 
Kommunallagen och den Kommunala redovisningslagen samt enligt anvisningar från Rådet 
för kommunal redovisning. Undantag kommenteras nedan. 
 
Periodiseringar 
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till 2016 har i huvudsak 
skuldbokförts och belastat 2016 års redovisning. Likaså har fakturor inkomna och betalda före 
årsskiftet men hänförliga till 2016 fordringsbokförts och belastat 2016. 
 
Utställda fakturor efter årsskiftet men som avsett 2016 har bokförts som kundfordringar för 
detta år. På motsvarande sätt har utställda fakturor före årsskiftet men som avsett 2016 för 
vilka betalning erhållits i förskott skuldbokförts och bokförts på 2016.  
Kostnadsräntor och intäktsräntor har periodiserats till det redovisningsår de avser. 
Sparade semesterdagar, ferielöner samt okompenserad övertid har skuldbokförts och belastat 
2016.  
 
Skatteintäkter har periodiserats enligt anvisningar från Rådet för kommunal redovisning samt 
utifrån Ekonomistyrningsverkets beräkningar och prognoser. 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i 
enlighet med rekommendation RKR 4.2.  
 
Statsbidrag hänförliga till 2016 men som inte erhållits vid bokslutstillfället har i den mån de 
varit kända fordringsförts och upptagits som intäkt för 2016. 
Särskilda statsbidrag, hänförliga till visst projekt, men som inte förbrukats under året har i 
återstående del periodiserats till 2017. 
Statsbidrag, erhållna under 2016, men för vilka avräkning och återbetalningsskyldighet 
föreligger, har i förekommande fall skuldbokförts. 
 
I december 2015 beslutade regeringen om utbetalning av engångsmedel med anledning av 
flyktingsituationen, Kungsör fick 19,9 mkr. Pengarna får användas under 2016 men RKR har 
uttryckt att minst 1/13 måste redovisas under 2015. Pengarna ska användas från den dag man 
anser att man fått ökade kostnader för att hantera flyktingsituationen anser RKR. Vi har gjort 
bedömningen att kostnaderna ökade runt månadsskiftet oktober / november 2015 och har 
därför valt att lägga 2/14 av intäkterna på 2015, totalt 2,8 mkr. Resterande 17 mkr har bokats 
in i resultatet för 2016. 
 
Sociala avgifter 
Dessa har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspåslag i samband med 
löneredovisningen enligt följande: 
 
Anställda samt uppdragstagare med minst 40 % tjänstgöring 38,98 %. 
Uppdragstagare för övrigt 31,42 %. 
 
Pensionskostnader och pensionsskuld 
Kommunen tillämpar blandmodellen och redovisningen har skett enligt anvisningar från 
Rådet för kommunal redovisning. 
 
Hela den individuella delen enligt KAP-KL utbetalas till individuell förvaltning. Den del som 
avsåg 2016 jämte löneskatt har skuldbokförts och belastat 2016 för utbetalning under 2017. 
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Pensionsrättigheter som intjänats före 1998 har jämte löneskatt upptagits som 
ansvarsförbindelse. 
 
Kapitalkostnader 
De interna kapitalkostnaderna debiteras med rak ränta till en räntesats av 2,5 procent. 
Kapitalräntan debiteras månaden efter anläggningen tagits i bruk. 
Planenliga avskrivningar har beräknats på tillgångarnas ursprungliga 
nettoanskaffningsvärden. Avskrivningar har påbörjats månaden efter anläggningen tagits i 
bruk.  
 
Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar har upptagits till ursprungligt anskaffningsvärde minskat med 
eventuella investeringsbidrag, försäljningsinkomster. I anskaffningsvärdet ingår inga 
lånekostnader. 
 
Som anläggningstillgång betraktas anskaffning av tillgång till minst ett basbelopp i 
anskaffningskostnad exklusive moms och med en ekonomisk livslängd med minst tre år. 
Planenliga avskrivningar har beräknats på tillgångarnas nettoanskaffningsvärde. Tillgångar 
som understiger ett basbelopp eller har kortare ekonomisk livslängd än tre år betraktas som 
korttidsinventarier och kostnadsförs direkt över resultaträkningen. 
 
Det totala anskaffningsvärdet redovisas på ett separat konto för varje anläggningstyp samt ett 
separat konto för ackumulerade avskrivningar för varje anläggningstyp. Avskrivningar 
påbörjas månaden efter anläggningen tagits i bruk. På tillgångar i form av mark, konst och 
pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. 
 
Klassificering av finansiella tillgångar 
Samtliga kommunens placeringsmedel är klassificerade som omsättningstillgångar. 
 
Avvikelser från gällande rekommendationer och god redovisningssed 
Kostnad för timanställda och efterrapporterad OB (när man inte följer schemat) avseende 
december 2016 utbetalas och bokförs januari 2017. Periodisering ska ske till rätt år för att 
följa god redovisningssed. Vi har dock inte tagit någon hänsyn till detta i bokslutet. 
 
Kommunen tillämpar inte komponentavskrivning, däremot använder kommunens bolag 
komponentavskrivning (KKTAB, KVAB och KFAB). Kommunens tillgångar bedöms inte 
innehålla komponenter som har olika avskrivningsperioder. 
 
Kommunen har inte dokumenterat redovisningssystemet. 
 
  



 

63 

 

Organisation Kungsörs kommun 
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     Kommunrevision 
  

Håkan Sundström 
  Kommunfullmäktige 

  
Gunilla Aurusell 

  Valnämnd 
  

Dan Stigenberg 
  Kommunstyrelse 

  
Per Strengbom 

  Barn- o utbildningsnämnd 
  

Mikael Peterson 
  Socialnämnd 

  
Marie Junttila 

  
      Chefer 

     Kommunstyrelsens förvaltn.  
  

Claes-Urban Boström 
  Information, kultur- o fritid 

  
Astrid Qvarnlöf 

  Ekonomi 
  

Bo Granudd 
  Personal 

  
Anne-Britt Hanson Åkerblom 

  Kansli 
  

Eva Kristina Andersson 
  Barn- o utbildningsförvaltningen 

 
Fredrik Bergh 

  Socialförvaltningen 
  

Paméla Strömberg-Ambros 
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Koncernorganisation Kungsörs kommun  

   

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

     
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       

  

Kungsörs kommun 

Kungsörs 
Kommunföretag AB 

(100 %) 

Kungsörs Fastighets 
AB  

(100 %) 

Kungsörs 
KommunTeknik AB  

(100 %) 

Kungsörs Vatten AB 
(100 %) 

Kungsörs Grus AB  
(25 %) 

Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund  

 (40 %) 

Västra Mälardalens 
Kommunalförbund  

(17 %) 

Vafab Miljö AB  
(2,8 %) 



 

65 

Bilaga 1, uppföljning av mål 
 
 

A- Attraktiv boendekommun 
Kungsörs kommun är en attraktiv och trygg plats att bo och verka i, där vi tar tillvara närsamhällets 

möjligheter 
Kommunstyrelsen 

Mål Resultat 2016 Önskvärt och mätbart 
resultat 

Kommentarer och åtgärder 
utifrån analys av resultatet 

Kommunen präglas av ett gott 
samarbete mellan 
föreningarna, och mellan 
kommunen och föreningarna 

Inget resultat  Eftersom vi inte gör någon 
enkät 2016 så finns det inget 
resultat 

Kommunen har ett rikt och 
varierat kulturutbud 

Över 30 
kulturevenemang

 

30 kulturevenemang Exkl. bibliotekets alla 
aktiviteter och utställningar, 
och föreningars egna 
aktiviteter. 

Kommunens 
fritidsanläggningar har god 
standard och nyttjandegrad 

Inget resultat  Mäts i enkät till föreningarna 
2017 

Biblioteket ska vara en 
attraktiv, integrerande och 
inkluderande mötesplats som 
erbjuder kunskap, information 
och upplevelser för olika 
målgrupper 

Inget resultat  Mäts i egen servicemätning 
2017. Dock har antalet 
aktiviteter ökat, speciellt för 
barn och unga som är en 
viktig målgrupp. Arbetet som 
påbörjats kommer att 
fortsätta. 

Den upplevda tryggheten hos 
medborgaren ska öka 

Inget resultat  Mäts i SCB 
medborgarundersökning som 
genomförs hösten 2017 

Medarbetaren upplever sin 
hälsa som mycket god 

Inget resultat  Mäts i medarbetarenkät 2017 

Socialnämnden 
Mål Resultat 2016 Önskvärt och mätbart 

resultat 
Kommentarer och åtgärder 
utifrån analys av resultatet 

Alla personer i våra 
äldreboenden erbjuds dagligen 
en utevistelse 

100 % 

 

100 % Från 13 % 2015 till 100 % 
2016. Cheferna har 
prioriterat utevistelsen under 
2016 

Alla personer i våra LSS- och 
äldreboenden ges möjlighet till 
en anpassad aktivitet varje 
vecka utanför bostaden  

SÄBO 49 % 

 
 

100 % av 
Boendeplatser i särskilt 
boende som erbjuder 
minst två organiserade 
och gemensamma 
aktiviteter under 
vardagar 

Från 0 % 2015 till 49 % 
2016. Frågan kommer att 
vara fortsatt prioriterad 
under 2017 

LSS 100 % 

 

2016: 100 % av 
Boendeplatser enl. LSS 
§ 9.9 där den boende 
har möjlighet till en 
individuellt anpassad 
aktivitet per dag 
utanför bostaden 

Från 67 % 2015 till 100 % 
2016. 
LSS cheferna har 
uppmärksammat och arbetat 
med frågan under 2016 
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Individers behov av trygghet 
beaktas alltid vid planering och 
utförande av insatser 

Ej genomförd 

 

100 % ska uppleva 
att deras 
trygghetsbehov 
beaktats. 
Genomförandeplanen 
uppdateras med 
frågeställning kring 
hur detta säkerställts. 

Under 2017 kommer VO att 
fördjupa sin egenkontroll av 
genomförandeplanen. 
Stickkontroller kommer att 
ske varje månad, avvikelser 
åtgärdas direkt och 
rapporteras till strategisk 
ledningsgrupp månadsvis. 

Medborgarna upplever ett gott 
bemötande och en god 
svarkvalitet vid kontakt med 
oss 
 

Gott bemötande 
ÄO 50 % 
LSS 67 % 
IFO 40 % 

 

100 % 2015 hade ÄO 100 % gott 
bemötande och LSS 100 % 
medelgott bemötande. ÄO 
har under 2016 försämrat sitt 
resultat medan LSS har gjort 
en förbättring. 
Under 2017 kommer 
ledningsgruppen att ha fyra 
halvdagar kring service och 
bemötande. IFO försämring 
från 67 % 2015. 

God 
svarskvalitet 
ÄO 0 % 
LSS 20 % 
IFO 50 % 

 

100 % 2015 hade ÄO 67 % och LSS 
60 %. Svarskvalitet har 
försämrats från 2015. Under 
2017 kommer 
ledningsgruppen att ha fyra 
halvdagar kring service och 
bemötande. IFO förbättring 
från 40 % 2015 

Våra chefer arbetar utifrån en 
gemensam ledarskapsstandard 

Inget resultat  Mäts i medarbetarenkät 2017 

Verksamheterna arbetar aktivt 
för att eliminera förekomsten 
av hot och våld på 
arbetsplatsen 

Inget resultat  Mäts i medarbetarenkät 2017 

Barn och utbildningsnämnden 
Mål Resultat 2016 Önskvärt och mätbart 

resultat 
Kommentarer och åtgärder 
utifrån analys av resultatet 

Andelen barn- och ungdomar 
som väljer förskolor och skolor 
i Kungsör ska öka 

Skola: 94 % 
Förskola: 96 % 

 

Skola: mer än 92 % 
Förskola: mer än 97 % 

Under 2016 fortsatte andelen 
barn och elever i egen 
grundskola att öka. 
Det är fler elever i egen 
verksamhet och färre i 
externa grundskolor. För 
förskolan är det något fler 
elever i extern verksamhet. 
Uppföljningen visar att det 
till största delen beror på 
föräldrarnas bostadsadress 
och ort där de arbetar. 
Sammantaget för både 
förskola och grundskola är 
det kommunala målet 
uppfyllt. 

Hög kompetens 
I förskolan ska det vara en hög 
andel högskoleutbildad 
personal 

63 % 

 

Målet är minst 66 % Under 2015 var andelen 
högskoleutbildad personal i 
förskolan varit ca 64 %.  För 
2016 är motsvarande andel 
63 %. Det är inte något större 
förändring, dock märks det 
att det blir allt svårare att 
rekrytera förskollärare 
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Stimulans, utveckling och 
trygghet 
Alla föräldrar ska uppleva att 
deras barn stimuleras och 
utvecklas och att både de och 
barnen känner sig trygga i våra 
verksamheter 

Medel:  
2016: 98 % 
2015: 99,5

 

100 % På frågan om föräldrarna 
känner sig trygga att lämna 
sitt barn i förskolan svarar 97 
% av pojkarnas föräldrar och 
99 % av flickornas att detta 
stämmer helt och hållet eller 
ganska bra. Detta är 
fantastiskt fina och bra siffror 
som förskolan skall vara 
mycket nöjda med.  

KKTAB 
Mål Resultat 2016 Önskvärt och mätbart 

resultat 
Kommentarer och åtgärder 
utifrån analys av resultatet 

Gata, park och enskilda vägar 
enligt beställningens 
definierade 
skötselplaner/aktivitetsplaner 
skall genomföras inom budget 

Genomförd 

 

Kontrollera hur 
budgeten och 
aktiviteterna följts 

 

Att definiera fritids-skötselplan 
på aktivitetsnivå 

Genomförd 

 

Aktivitetsplanen för 
fritid finns vid 
utgången av 2016 

Arbetet utfört och redovisat 
till teknisk chef. Kontrollera 
att budgetnivåer på de olika 
aktiviteterna ligger rätt. 
Kontrolleras under 2017-
2018. Justera vid behov. För 
in detaljer på aktiviteterna 
vid behov 

Utöka VA nätet inom 
kommunen 

37 abonnenter 
anslutna  

 

21 abonnenter anslutna 
totalt 2016 

Utvidgade 
verksamhetsområden Kungs 
Barkarö och Jägaråsen 

Utreda en reservvattentäkt Genomförd 

 

Utredning 2016 Utredning klar, finns ej 
utrymme för reservvattentäkt.  
 
Nödvatten från Köping 

Att se över 
prioriteringsordningen för 
underhåll i VA-planen 

Genomförd 

 

Uppdatera VA-planen 
under 2016 

Det är underhållsplan som är 
uppdaterad 2016. Arbete 
pågår med VA plan 

KFAB 
Mål Resultat 2016 Önskvärt och mätbart 

resultat 
Kommentarer och åtgärder 
utifrån analys av resultatet 

KFAB ska nyproducera och 
färdigställa attraktiva 
lägenheter under 2016 

Fastigheten är 
färdigställd och 
slutbesiktning 
har skett 2016-
12-19 Inflyttning 
kommer att ske 
2017-02-01 och 
alla 16 
lägenheterna är 
uthyrda

 

Alla lägenheter ska 
vara klara för inflytt i 
början av 2017 och att 
det finns hyresgäster 
till alla 16 lägenheterna 

Bra och långsiktig 
marknadsföring av 
nyproduktionen via annonser, 
hemsidan och info-blad. Bra 
uppföljning av de som visat 
intresse och personlig 
kontakt med alla i tur och 
ordning, så att tilldelningen 
av de nya lägenheterna blev 
rättvis 
Se till att inflyttningen flyter 
på enligt planerat i jan-feb 
2017. 
Ev byggnation av ytterligare 
ny fastighet på Kaplanen7 
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KFAB ska utvärdera 
möjligheten till ett mer 
variationsrikt boende för att 
skapa ökad inflyttning till 
kommunen 

Ej genomförd 

 

Analysera om det 
finns behov av andra 
typer av 
boendeformer, 
boendealternativ etc. 

KFAB har inte avsatt 
tillräckligt med tid och 
resurser till detta och har 
istället fokuserat på att få 
ett bra resultat vad gäller 
nyproduktionen och hela 
det projektet 
KFAB kommer 
förhoppningsvis under 2017 
att fatta nya beslut om 
kommande nyproduktion 
och då gäller det för oss att 
veta vad som efterfrågas av 
kunderna gällande 
boendeform, 
boendealternativ, 
storleksklass samt var i 
kommunen det är mest 
intressant att satsa på olika 
typer av boende 

KFAB ska skapa trygga och 
attraktiva närmiljöplatser inom 
beståndet 

Genomförd

 

Genomföra 
trygghetsvandringar i 
vårt bestånd. 
Skapa en välkomnande 
och trevlig infart till 
Kungsör för besökare 
och kommuninvånare 
vid kv Rex. 

Två trygghetsvandringar har 
genomförts och Sofiaparken 
(REX) har invigits. 
 
Fortsätter med 
Trygghetsvandringar 
tillsammans med HGF i vårt 
bestånd under 2017. 
 
Sofiaparken kommer att vara 
iögonfallande för många, 
både kungöraren och 
genomresande så det är 
därför viktigt att behålla 
parkens fina utformning och 
se till att den sköts oh 
underhålls på ett 
tillfredställande sätt 

Kommentar till större måluppfyllelseavvikelse 
Område A-Attraktiv boendekommun är det mål som har flest formulerade mål under sig 23 
stycken mål. De flesta mål (13 stycken) har antingen uppfyllts eller så kan resultatet ännu ej 
redovisas. 
Något mål redovisas med två mått vilket gör det svårt att redovisa ett exakt resultat.  
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B- Dialog och inflytande 
Alla i kommunen kan ta del av information och påverka samhällsutvecklingen. Vi skapar mötesplatser för 

kommunikation 
Kommunstyrelsen 

Mål Resultat 2016 Önskvärt och 
mätbart resultat 

Kommentarer och åtgärder utifrån analys 
av resultatet 

Kommunen har 
styrdokument för 
medborgar-dialog 
med beskrivning av 
metoder och verktyg 

Ej genomförd 

 

Färdigt dokument 
2016 

Arbetet med att ta fram dokumentet 
avstannade pga. att två av tre i 
projektgruppen slutade 2016. En 
diskussion måste föras kring hur man vill 
gå vidare med projektet. 

Engagerade 
medarbetare, utifrån 
motivation, ledarskap 
och styrning 

Inget resultat  Mäts i medarbetarenkät 2017 

Socialnämnden 
Mål Resultat 2016 Önskvärt och 

mätbart resultat 
Kommentarer och åtgärder utifrån analys 
av resultatet 

Alla brukare ska 
uppleva att de är 
delaktiga och har 
inflytande i 
planeringen av sina 
insatser 
 

Har ej uppnåtts 

 

100 %  Det har ej dokumenterats i 
genomförandeplanen hur brukaren har 
varit delaktig i planerandet av sina 
insatser. 
 
Kungsörs resultat betydligt sämre än 
likvärdiga kommuner och riket i övrigt 

Barn och utbildningsnämnden 
Mål Resultat 2016 Önskvärt och 

mätbart resultat 
Kommentarer och åtgärder utifrån analys 
av resultatet 

Bemötande 
Alla föräldrar, barn, 
elever och studerande 
ska uppleva ett gott 
bemötande från 
personal och chefer 

Förskola medel:  
2016: 98 % 
2015: 98 % 
 
Skola medel: 
2016: 90,5 % 
2015: 96,5 % 

 

100 % När det gäller bemötandet så är siffrorna 
mycket, mycket bra.  
På påståendet om man upplever ett gott 
bemötande från förskolans personal 
svarar nästan 97 % av pojkarnas 
föräldrar och 99 % av flickornas att det 
stämmer helt och hållet eller ganska bra. 
 
Även när det gäller våra grundskolors 
bemötande och välkomnande attityd är 
siffrorna mycket bra. 
På påståendet ”jag upplever ett gott 
bemötande från skolan” svarar drygt 90 
% av flickornas föräldrar som svarat på 
föräldraenkäten och nästan 91 % av 
pojkarnas föräldrar att detta stämmer 
ganska bra eller helt och hållet. 

Delaktighet 
Alla föräldrar, barn, 
elever och studerande 
ska uppleva att vi 
lyssnar på deras 
synpunkter och förslag 
och att vi i alla lägen 
strävar efter att göra 
vårt bästa 

Förskola medel:  
2016: 98 % 
2015: 98,5 % 
 
Skola medel:  
2016: 82 % 
2015: 87 % 

 

100 % På frågan om de upplever förskolan som 
öppen och välkomnande svarar hela 97 % 
av pojkarnas föräldrar och 99 % av 
flickornas föräldrar att det stämmer helt 
och hållet eller ganska bra.  
På påståendet ”lärarna på min skola tar 
hänsyn till elevernas åsikter” svarar drygt 
80 % av pojkarna och drygt 84 % av 
flickorna att det stämmer helt och hållet 
eller ganska bra att lärarna tar hänsyn till 
elevernas åsikter. 
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Musikskolan 
Musikskolans 
undervisning skall 
utveckla och stimulera 
elevernas musikalitet 
och därigenom även ge 
grunden för ett 
livslångt intresse 

Genomförd 

 

- Inom musikskolan har samtliga 
beslutade aktiviteter genomförts under 
året och samtliga mål nåtts 

Ungdomshuset och 
fritidsgårdarna 
Ungdomshuset och 
fritidsgårdarna skall 
gemensamt skapa en 
meningsfull fritid för 
Kungsörs ungdomar 
och aktivt arbeta 
förebyggande mot 
klotter, skadegörelse, 
missbruk och annan 
ungdomsbrottslighet 
Ungdomshuset ska 
aktivt stödja utsatta 
barn och ungdomar 
genom ungdomstjänst, 
medling, stöd till unga 
brottsoffer, 
bekymringssamtal och 
stödjande samtal 

Genomförd 

 

- Inom fritidsgårdarna och kommunens 
förebyggande arbete med ungdomar har 
samtliga beslutade aktiviteter genomförts 
och samtliga mål nåtts under året. 

Elevhälsan 
Elevhälsan skall främst 
arbeta förebyggande 
och varje elev skall 
under grundskoletiden 
erbjudas minst tre 
hälsobesök hos  
Elevhälsan 
Elevhälsan skall genom 
skolsköterskorna 
ansvara för att alla 
elever erbjuds 
lagstadgat 
vaccinationsprogram 

Genomförd 

 

- Inom centrala elevhälsan har samtliga 
beslutade aktiviteter genomförts och 
samtliga mål nåtts under året 

Integrationsarbetet 
Verksamheten ska 
fungera som stöd till 
att den enskilda 
utlandsfödda 
integreras på ett bra 
sätt i det svenska 
samhället och att 
han/hon samt övriga 
kommuninvånare kan 
ta del av aktiviteter 
som bidrar till ökad 
ömsesidig kulturell 
förståelse 

Genomförd 

 

- När nyanlända kommuninvånare kommer 
till Kungsörs kommun blir VIVA och 
integrationsenheten ofta den första 
anknytningspunkten. Där får de hjälp med 
olika praktiska saker som de behöver i 
inledningsfasen.  
Verksamheten fungerar som stöd till att 
den enskilda utlandsfödda integreras på 
ett bra sätt i det svenska samhället och att 
han/hon samt övriga kommuninvånare 
kan ta del av aktiviteter som bidrar till 
ökad ömsesidig kulturell förståelse. 
 
På SFI jobbar man individbaserat för att 
eleverna ska komma igenom utbildningen 
så fort som möjligt. Att eleverna ska 
komma ut i arbetslivet är det 
gemensamma målet med verksamheten 
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och man har regelbundna uppföljningar 
där Arbetsförmedlingen deltar. 
Om det är personer som av olika 
anledningar behöver annan aktivitet än 
ett arbete samarbetar man även med 
andra aktörer. 
 
Utifrån de förutsättningar som enheten 
har fungerar arbetet bra och de individer 
som söker stöd får det. Verksamheten har 
utvecklats mer under året och enheten kan 
på så sätt arbeta mer med aktiviteter som 
bidrar till integration på lång sikt 

Vuxenutbildningen 
Vuxenutbildningen ska 
verka för att möta 
medborgarens behov 
när det gäller 
utbildningar. 
Utbildningarna ska 
genomsyras av 
flexibilitet och tidigare 
kunskaper ska 
tillvaratas 

Genomförd 

 

- Majoriteten av de som söker sig till 
vuxenutbildningen blir beviljade att 
studera. De få fall som man ger avslag på 
är de som söker hela yrkesutbildningar. 
Avslagen kan till exempel bero på att de 
som söker redan har ett arbete eller på 
bristande resurser. All undervisning på 
vuxenutbildningen bygger på ett flexibelt 
lärande då eleverna ska ha möjlighet att 
kombinera sina studier med andra 
aktiviteter. 

Studie – och 
yrkesvägledning och 
det kommunala 
aktivitetsansvaret 
Studie- och 
yrkesvägledningen ska 
stödja elever och 
kommunens invånare 
så att de kan göra väl 
underbyggda val när 
det gäller såväl skola 
som arbetsliv. De 
ungdomar som vare sig 
deltar i utbildning eller 
arbete ska erbjudas 
kvalitativt stöd där 
uppföljning och 
möjlighet till andra 
aktiviteter finns 

Genomförd 

 

- På vuxenutbildningen har det under den 
senare delen av året, mellan augusti och 
december genomförts 338 samtal hos 
studie- och yrkesvägledare, varav 144 var 
bokade och 194 var spontana ”dropp-in” 
samtal. Detta blir intressant att jämföra 
mot de kommande åren. Enheten har 98 
personer registrerade inom det 
kommunala aktivitetsansvaret och av 
dessa arbetar man aktivt med 13 pojkar 
och 8 flickor. De resterande är inskrivna i 
andra aktiviteter som till exempel 
introduktionsprogrammet, 
vuxenutbildning eller har arbete.  
När det gäller studie-och 
yrkesvägledningen inom grundskolan så 
har det genomförts ca 100 
vägledningssamtal i årskurs nio under 
året. Man har även haft aktiviteter på 
samtliga F-5 skolor i kommunen, haft 
gruppvägledning med årskurs 8, besökt 
gymnasieskolor, haft temadagar i år 9 
mm. 
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KKTAB 
Mål Resultat 2016 Önskvärt och 

mätbart resultat 
Kommentarer och åtgärder utifrån analys 
av resultatet 

Nöjd beställare Genomförd 

 

Avstämningsmöte 
med 
kommunledningen 
ska ske tre gånger 
per år i samband 
med tertialen 

 

Arbeta aktivt med 
den externa 
webbplatsen samt 
uppdatera den med 
aktuell information 

Genomförd 

 

Att löpande se över 
den externa 
webbplatsen 

 

Nöjda nyttjare av 
våra lokaler 

3,6–3,8/4,0 av 
ställda frågor 

 

Minskat antal 
registrerade 
klagomål 

Enkät genomförd 2016 på interna kunder, 
mycket bra resultat 

KFAB 
Mål Resultat 2016 Önskvärt och 

mätbart resultat 
Kommentarer och åtgärder utifrån analys 
av resultatet 

KFAB ska öka 
kunddelaktigheten 
och dialogen med sina 
kunder 

 

Genomförd 

 

Investeringar i 
Bostadsapp och 
"Mina sidor" ska 
göras under 2016 
så att nuvarande 
och kommande 
kunder lättare ska 
kunna få 
information och nå 
oss på ett modernt 
och mobilt sätt. 

KFAB har satsat på utbildning av adm-
personalen för att få kunddialogen att 
fungera på ett bra och effektivt sätt. 
KFAB har även annonserat, både i 
tidning, på nätet och via vår egen 
hemsida att man ska/kan ladda ner 
bostadsappen för att lättare kunna 
kommunicera med oss. 
 
KFAB kommer att följa upp arbetet under 
våren 2017 och även försöka att bli ännu 
bättre på att informera via "de nya 
kanalerna". 

KFAB ska minska 
omflyttningen inom 
beståndet 

Ej genomförd 

 

Att arbeta fram en 
ny uppdaterad 
uthyrningspolicy 
som är mer 
anpassad efter det 
läge som råder nu 
på marknaden 

Eftersom KFAB under 2016 haft väldigt 
få vakanser, så har det inte varit aktuellt 
att arbeta med just denna frågeställning. 
Omflyttningen är minimal eftersom vi har 
så få vakanser. Frågan kommer att 
aktualiseras om/när bolaget får fler 
vakanser 

Kommentar till större måluppfyllelseavvikelse 
Av de tre kommunövergripande målen har område B-Dialog och inflytande lägst antal mål 16 
stycken och lägst måluppfyllelse bara 3 av 16 mål har uppfyllts. För 7 av 16 mål har resultat 
inte kunnat redovisas även om planerade aktiviteter varit genomförda.  Det är få mål totalt 
som ej är genomförda men vi hittar de flesta under område B. 
 
Sammanfattningsvis verkar det som det i område B varit svårt att formulera mätbara mål, 
svårt att nå måluppfyllelse samt att genomföra de mål som antagits.  
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C- Hållbarhet och konkurrens 
Kommunens verksamheter erbjuder i jämförelse med andra kommuner bättre service och tjänster. Vi tar 

till vara kreativitet som bidrar till ett ekonomisk, socialt och miljömässigt hållbart samhälle 
Kommunstyrelsen 

Mål Resultat 2016 Önskvärt och 
mätbart resultat 

Kommentarer och åtgärder utifrån analys 
av resultatet 

Att utreda nuläget och 
definiera begreppet 
närproducerad mat i 
en framtida strategi 
 

Genomförd

 

En utredning är 
genomförd och 
lämnad till 
politiken. 

Utredningen fokuserar inledningsvis på 
begreppet närproducerad och 
avsaknaden av en nationell/internationell 
definition samt på svårigheterna att 
upphandla närproducerat. Utredningen 
avslutas med konkreta förslag på hur 
man skulle kunna arbeta för att öka 
andelen närproducerat och ändå leva 
upp till LOU.  

Att andelen ekologisk 
mat som serveras i 
våra kök är 30 % 
2016 
 

29 % 

 

30 % Ur KKiK mätning oktober 2016 Bra 
resultat: Kostchefen och 
kostverksamheten tilldelades även 
kommunens miljöpris 2016 

Att medborgaren 
uppfattar att de får ett 
gott bemötande när de 
är i kontakt med 
kommunen 
 

69 % 

 

Kungsörs resultat 
ska vara i snitt med 
riket 

En förbättring från 67 % 2015 men ej i 
snitt med riket. 
 
Fortsätter med Projekt Bemötande under 
2017 

Socialnämnden 
Mål Resultat 2016 Önskvärt och 

mätbart resultat 
Kommentarer och åtgärder utifrån analys 
av resultatet 

Socialtjänstens snabba 
och tidiga insatser 
stödjer individen till 
egen försörjning och 
självständighet 

Ej genomförd 

 

  

Andelen ungdomar 
som kommer tillbaka 
inom ett år efter 
avslutad kontakt ska 
minska 

76 % ej 
återaktualiserade 
ungdomar 1 år 
efter insats  

 

75 % ej 
återaktualiserade 
ungdomar 1 år efter 
insats 

 

Barn och utbildningsnämnden 
Mål Resultat 2016 Önskvärt och 

mätbart resultat 
Kommentarer och åtgärder utifrån analys 
av resultatet 

Förutsättningar för ett 
pedagogiskt ledarskap 
Ingen skolledare skall 
ensam ha ansvaret för 
mer än 40 
medarbetare 

Färre än 40 
medarbetare/ 
skolledare 

 

Ingen skolledare 
skall ensam ha 
ansvaret för mer än 
40 medarbetare 
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Stödprocesser 
Stödprocesserna till 
rektor skall utvecklas 
och stärkas så att 
rektor upplever att 
det pedagogiska 
ledarskapet kan 
prioriteras 
 

Genomförd 

 

- Stödprocesserna till rektor har 
utvecklats under året och flera rektorer 
lyfter fram ekonomistödet och även 
stödet från personalstrateg som ett bra 
exempel på detta, men stödprocesserna 
anses ändå inte vara tillräckliga och 
flera rektorer beskriver en ökad 
arbetsbelastning genom de ökade 
administrativa uppgifterna. Den statliga 
styrningen har under senare år blivit 
mer omfattande och ställer allt större 
krav på rektor både ansvars- och 
tidsmässigt 

Gott ledarskap 
Personalens 
upplevelse av ett gott 
ledarskap ska i 
medararbetarenkäten 
vara minst tre på en 
femgradig skala 

Inget resultat 3,0 Det genomsnittliga resultatet på frågor 
om ledarskapet är 4,0 i 
medarbetarenkäten som genomfördes 
2015. Målet är alltså nått. 
Någon ny medarbetarenkät genomfördes 
inte under 2016 

Kunskapsmål 
Alla elever ska nå 
målen för skolans 
arbete och så många 
som möjligt ska även 
nå de högre betygen 
 

Eftersom alla 
elever inte nått 
kunskapsmålen 
för samtliga 
ämnen så är målet 
inte uppfyllt 

 

Alla elever ska nå 
målen för skolans 
arbete och så 
många som möjligt 
ska även nå de 
högre betygen 

 

Trivsel och trygghet 
Alla elever ska trivas 
och känna sig trygga 

Medel 
2016: 89,5 % 
2015: 92 % 

 

100 % På frågan i 2016 års elevenkät om 
eleverna känner sig trygga i skolan 
svarar  
90 % av flickorna och nästan 89 % av 
pojkarna att det stämmer helt och hållet 
eller ganska bra. Skolan måste alltid 
anstränga sig till det yttersta för att nå 
100 % men nästan 90 % måste ändå 
anses vara en god siffra. 

Delaktighet och 
inflytande 
Alla elever ska känna 
att de har ett reellt 
inflytande över hur 
utbildningen utformas 
Alla föräldrar ska 
uppleva att skolan är 
öppen och 
välkomnande 

Medel 
2016: 82 % 
2015: 87 % 

 

100 % Drygt 80 % av pojkarna och drygt 84 % 
av flickorna svarar att det stämmer 
ganska bra eller helt och hållet att 
lärarna på skolan tar hänsyn till 
elevernas åsikter. Cirka 10 % av både 
pojkarna och flickorna säger att detta 
stämmer ganska dåligt eller inte alls. 
Flickorna kommer alltså lika väl till tals 
som pojkarna i våra grundskolor. 

Hög närvaro 
Inget skolk eller 
annan form av 
otillåten frånvaro ska 
förekomma 

Mål ej uppfyllt 

 

100 % närvaro En viktig förutsättning för bra resultat i 
skolan är att man har en hög närvaro. 
För de yngre åldrarna finns i stort sett 
ingen olovlig frånvaro men runt enstaka 
elever pågår det ett intensivt arbete där 
elevhälsan och externa 
myndighetsresurser är inkopplade för att 
öka närvaron.  I de äldre åldrarna har 
man också minimalt med skolk. Som hjälp 
i arbetet med uppföljningen finns 
datasystemet, Infomentor, där skolan 
mycket snabbt kan reagera och agera på 
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otillåten frånvaro och meddela 
föräldrarna.  

Uppföljning av den 
enskilda elevens 
lärprocess 
Utvecklingssamtal och 
skriftliga omdömen 
ska upplevas av alla 
elever och alla 
föräldrar som 
informativa och 
framåtsyftande 

Medel  
2016: 80,5 % 
2015: 87 % 

 

100 % På påståendet ”Utvecklingssamtalen och 
de skriftliga omdömena gör att jag vet 
hur det går för mitt barn och vad vi ska 
tänka på i framtiden” svarar 82 % av 
pojkarnas föräldrar och 79 % av 
flickornas föräldrar att det stämmer helt 
och hållet eller ganska bra. 

Mat som lagas från 
grunden 
Andelen mat som 
lagas från grunden 
ska vara minst 80 % 

82 % 

 

80 % Målet är nått. Det är för närvarande 82 
% av den tillagade maten som lagas från 
grunden 

Ekologiska råvaror 
Det ska vara minst 25 
% ekologiska råvaror 

27 % 

 

25 % Målet är nått. Andelen ekologiska 
råvaror är 27 % för Kung Karls kök och 
26 % för Mistelns kök 

KKTAB STYRELSE 
Mål Resultat 2016 Önskvärt och 

mätbart resultat 
Kommentarer och åtgärder utifrån analys 
av resultatet 

Samtliga fastigheter 
ska vara uppmätta 
energimässigt och 
redovisas i enheten 
KwH/m² 

Genomförd 

 

Innan 2017 ordna 
önskvärt system 

 

Sammanställa 
energiförbrukningen 
på anläggningarna, 
samt ta fram en plan 
för 
energieffektiviseringar 
för 2016-2018 och 
utföra dessa. Delmål, 
att minska 
energiförbrukningen 

Inget resultat Mindre 
energiförbrukning 
för hela KKTAB 
från år 2016 till år 
2018. 

Pågår och redovisas enligt önskvärt och 
mätbart resultat 2018 

Minska 
energianvändningen 
inom 
driftavdelningens 
transporter 

Genomförd 

 

Att införskaffa en 
elbil under 2016 

Ytterligare utbyte av fossilbränslebilar 
pågår 

Det skall finnas 
underhållsplaner på 
både kort och lång 
sikt för samtliga 
fastigheter 

Genomförd 

 

Fullständiga 
uppgifter i 
fastighetssystem 
Inlagt under 2016 
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KFAB STYRELSE 
Mål Resultat 2016 Önskvärt och 

mätbart resultat 
Kommentarer och åtgärder utifrån analys 
av resultatet 

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

Värdena har 
minskat från 156 
Kwh/m2 och år 
till 90Kwh/m2 
och år. 

 

Minska KFAB:s 
förbrukning av el 
och värme. 

KFAB har bytt till effektivare u-centraler 
i Kv Kaptenen, Rex, Rune och Mimer. 
Vidare har KFAB bytt till effektivare 
trapp- och fasadbelysningar (Led) som 
visar ett snittresultat på ca 50% i 
energibesparing. 
KFAB har bytt ytterdörrar och 
garageportar i vissa fastigheter för att 
minska värmeförlusten. Exempel är att 
gammal garageport har u-värde 1,8 och 
nya port har 1,0 i u-värde. KFAB har 
inventerat de flesta fastigheternaför att se 
var man kan spara energi bäst och 
effektivast. KFAB och hyresgästerna är 
nöjda med de resultat vi uppnått. KFAB 
kommer att fortsätta att inventera våra 
fastigheter samt fortsätta arbetet med att 
byta u-centraler och belysning. Vi 
kommer även att kika på isolering av 
vindar och dylikt. 

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

Påbörjad ej 
slutförd 

 

Att lära sig mer om 
LOU (Lagen om 
offentlig 
upphandling) samt 
få bättre kontroll 
över vårda 
entreprenörers 
arbeten 

KFAB har sedan 2016-10 avsatt tid till 
kontroll av entreprenörer i samband med 
en organisationsförändring som är gjord 
internt. 
KFAB har även planerat att gå 
utbildning inom LOU. KFAB har avsatt 
tid för uppföljning i och med den 
omorganisation som skett hösten 
2016KFAB kommer fortlöpande att 
kontrollera våra entreprenörers arbete 
för att "komma åt" de fel och brister som 
ibland uppstår då vissa entreprenörer tar 
genvägar för att utföra vissa arbeten.  
KFAB kommer även att utbilda personal i 
LOU för att få en större förståelse och 
inblick i hur man arbetar gällande LOU 
och hela den processen 

KFAB ska göra 
uppföljning av 
kundenkäten som 
genomfördes 2014 för 
att bibehålla våra 
höga betyg. 

Genomförd 

 

Kunna genomföra 
vissa åtgärder och 
sen påtala för 
hyresgästerna att vi 
agerat och gjort 
åtgärder som 
kommer från 
hyresgästernas 
förslag och idéer 

KFAB har gjort en uppföljning av den 
senaste enkätundersökningen från 2014 
och valt ut några punktinsatser som man 
valt att arbeta med 
Gruppen, som har arbetat med detta mål, 
har haft kontinuerliga träffar och varit på 
plats ute och kikat hur det ser ut för att få 
en bild av hur hyresgästerna upplever sin 
närmiljö. En ny kundundersökning 
kommer att genomföras våren 2017  

Kommentar till större måluppfyllelseavvikelse 
Område C- Hållbarhet och konkurrens har högst måluppfyllelse 9 av 22 mål har uppfyllts. 
Alla nämnder och styrelser har nått måluppfyllelse för något av sina mål under C. Det är få 
mål som ej gått att mäta eller inte blivit genomförda. 
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§  
Årsredovisning, koncernredovisning och 
bolagsstyrningsrapport 2016 för Kungsörs 
Kommunföretag AB (KS 2017/112) 
Moderbolaget i kommunens bolagskoncern – Kungsör Kommun-
företag AB – har upprättat årsredovisning, koncernredovisning och 
bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2016. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Årsredovisning och koncernredovisning 2016 för Kungsörs 

Kommunföretag AB jämte bolagsstyrningsrapport 
 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förlag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger årsredovisning, koncernredovisning 

och bolagsstyrningsrapport 2016 för Kungsörs Kommunföretag 
AB med godkännande till handlingarna. 

 
 
 Kommunstyrelsen beslutar vidare att ge ombudet till bolagsstäm-

man i uppdrag att rösta för att 
 

- godkänna årsredovisning med koncernredovisning 2016 för 
Kungsörs Kommunföretag AB inklusive förslag till vinstdispo-
sition 

- bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör an-
svarsfrihet för 2016. 
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Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Årsredovisning 2016 för Kungsörs Grus AB  
(KS 2017/116) 
Kungsörs Grus AB har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 
2016. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Årsredovisning 2016 för Kungsörs Grus AB jämte 

revisionshandlingar 
 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens förlag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2016 för Kungsörs 

Grus AB med godkännande till handlingarna. 
 
 
 Kommunstyrelsen beslutar vidare att ge ombudet till bolagsstäm-

man i uppdrag att rösta för att 
 

- godkänna årsredovisning 2016 för Kungsörs Grus AB inklu-
sive förslag till vinstdisposition 

- bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2016. 
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§  
Bokslut och årsredovisning 2016 för Västra 
Mälardalens Kommunalförbund  
(KS 2017/113) 
Västra Mälardalens kommunalförbund har upprättat årsredovis-
ning för räkenskapsåret 2016. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Årsredovisning 2016 för Västra Mälardalens kommunalför-

bund med protokollsutdrag 
• Revisionsberättelse för år 2016, revisorernas redogörelse och 

revisionsrapport från granskning av årsredovisning (övriga 
handlingar som hänvisas till i redogörelsen finns i akten) 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förlag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2016 för Västra Mälar-

dalens kommunalförbund med godkännande till handlingarna och 
beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2016. 

 
 







 
 
 

 
Foto: Anders Geidemark             Gamla Prostgården, Köping 

 
 
 

Årsredovisning 2016 
 

Gemensamt kommunalförbund för kommunerna 
Köping, Arboga, Kungsör och Surahammar 
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Förbundets ordförande har ordet
Västra Mälardalens Kommunalförbund har nu 
fyllt 11 år och samarbetet mellan medlems-
kommunerna och förbundet utvecklas ständigt, så 
även under 2016. Arbetet med policies och 
riktlinjer, för en väl fungerande och effektiv 
verksamhet, har fortsatt. 
 
Räddningstjänsten, som samverkat i förbundsform 
i ytterligare två år, har arbetat fram en brand-
skyddspolicy och ett handlingsprogram som båda 
syftar till att förebygga att brand uppstår samt 
förhindra eller begränsa skador om olyckan ändå 
är framme. Förbundet har också tecknat ett 
samverkansavtal med Nerikes Brandkår som 
möjliggör gränslös samverkan oberoende av 
förbunds-, läns- eller kommungräns.  
 
Avtal tecknades, äntligen, med landstinget 
Västmanland som innebär att räddningstjänsten nu 
kan åka på s.k. IVPA-larm (i väntan på ambulans) 
och därigenom bidra till att fler människoliv kan 
räddas. 
 
I samband med utveckling och nya arbetsuppgifter 
för förbundet, samt större tydlighet när det gäller 
styrning och ledning, har förbundsordningen setts 
över, tillsammans med medlemskommunerna. 
Likaså har finansieringsprinciperna diskuterats. 
Förhoppningsvis ska det kunna tas beslut om 
revidering, i båda fallen, under 2017. 
 
För att ytterligare effektivisera och samordna 
verksamheten i förbundet beslutades det att 
lönekontoret ska samlokaliseras med övrig 
administrativ verksamhet i f.d. polishuset i 
Köping. Arboga kommun beslutade att överföra 
sin IT-verksamhet till förbundet, så som de övriga 
medlemmarna gjort tidigare. Samtidigt har 
driftsäkerheten för IT i förbundet och 
medlemskommunerna förstärkts genom ny 
reservkraft. 
 
En annan stor fråga har varit renhållningsansvaret 
som medlemmarna Köping, Arboga och Kungsör 
förde in i förbundet 2008. I och med att 
kommunalförbundet Vafab Miljö bildats och nya 
samordningsmöjligheter finns gjordes en 
utredning om hur och var det framtida ansvaret 
bör ligga. Resultatet visade fördelar med att flytta 
detta till det nya förbundet där övriga länets 
kommuner också är medlemmar. Överflyttning 
kommer att ske under 2017. 
 
Ovanstående är ett axplock från det gångna årets 
händelser. Varje dag har ledning och personal lagt 

ner mycket och viktigt arbete för att ge 
medlemskommunerna så bra och effektiv service 
som möjligt. Jag vill rikta ett stort tack för detta 
värdefulla arbete som utförts! Ett tack också till 
direktionen för bra diskussioner och viktiga 
beslut! Sist, men inte minst, tack till våra 
medlemmar för det förtroende som visats Västra 
Mälardalens Kommunalförbund! 
 
 
 
 

 
Elizabeth Salomonsson 
Ordförande 
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Direktion och revision 
 

Direktion 
Direktionen har tio ledamöter och är förbundets 
beslutande organ. Direktionen fastställer budget 
och övriga övergripande program för förbundets 
verksamhet. Den beslutar även i övriga ärenden av 
större vikt. Direktionen leder och samordnar 
planeringen och uppföljningen av förbundets 
ekonomi och verksamheter. Direktionen har under 
året haft fyra sammanträden. 
 

Direktionens ledamöter 
Elizabeth Salomonsson, (S), Köping, ordförande 
Pelle Strengbom (S), Kungsör, vice ordförande 
Anders Röhfors (M), Arboga, vice ordförande 
Roger Eklund (S), Köping 
Ola Saaw (M), Köping 
Dan Karlsson (V), Arboga  
Andreas Silversten (S), Arboga 
Mikael Peterson (S), Kungsör 
Madelene Eriksson (C), Kungsör 
Tobias Nordlander (S), Surahammar 
 

Ersättare 
Börje Eriksson (S), Köping 
Andreas Trygg (V), Köping 
Jenny Adolphson (C), Köping 
Kerstin Rosenkvist (S), Arboga 
 
 
 
 

 
Marianne Samuelsson (L), Arboga 
Jonna Lindman (M), Arboga 
Kerstin Åkeson (MP), Kungsör 
Hendrik Mayer (L), Kungsör 
Stellan Lund (M), Kungsör 
Johanna Skottman (S), Surahammar 
 

Revision 
Förbundets revisorer ska enligt kommunallagen, 
reglemente och med iakttagande av god 
redovisningssed granska all verksamhet som 
bedrivs inom förbundet. Den kommunala 
revisionen kan delas i två huvudområden: 
redovisningsrevision samt förvaltningsrevision. 
 
Redovisningsrevisionen syftar i huvudsak till att 
bedöma om god redovisningssed tillämpas och om 
räkenskaperna är rättvisande. Förvaltnings-
revisionen syftar till att bedöma om direktionens 
beslut efterlevs och om verksamheten, inom 
budgetramarna och med avsedd kvalitet, uppnår 
de politiska målen. 
 
Revisorer 
Lars Wigström (S), Kungsör 
Bo Nilsson (S), Köping 
Per Jörgensen (V), Surahammar 
Susanne Henning-Aihonen (M), Arboga 
 

 

 
Övre raden från vänster: Andreas Silversten (S), vice ordförande Anders Röhfors (M), Jenny Adolphson (C), Andreas 
Trygg (V), Ola Saaw (M) Mittenraden: Madelene Eriksson (C), Stellan Lund (M) , Börje Eriksson (S), Kerstin 
Rosenkvist (S) Främre raden: Mikael Peterson (S) vice ordförande Pelle Strengbom (S), Johanna Lindman (M) På 
bilden saknas: ordförande Elizabeth Salomonsson (S), Roger Eklund (S), Dan Karlsson (V), Tobias Nordlander (S), 
Marianne Samuelsson (L), Kerstin Åkesson (MP), Hendrik Mayer (L), Johanna Skottman (S) 
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Räddningschefen 
Avtalet som tecknades med landstinget angående 
räddningstjänstens utalarmering vid befarat 
hjärtstopp har fallit väl ut då vi redan räddat en 
person till livet (se statistik längre fram). 
 
Ett ständigt återkommande problem är rekrytering 
till stationerna Kungsör och Arboga. Vid station 
Arboga var 16 tjänster var 2 vakanta. Under 
semesterperioden har det varit dagar då det endast 
funnits fyra av fem personer vid station Kungsör. 
Planeringsmässigt har personal från station 
Köping larmats samtidigt men det blir naturligtvis 
en liten tidsförskjutning till komplett styrka.  
Att upprätthålla en fungerande styrka har varit 
helt avhängigt av befintlig personals vilja att ta 
extra vaktveckor. En eloge till personalen som 
försöker lösa problemet på bästa sätt.  
 
Vid årets slut har vi återigen rekryterat ny 
personal som gått preparandutbildning innan 
årsskiftet. Dessa är dock inte utbildade i 
rökdykning varför problemen kvarstår även i de 
fall numerären är rätt. MSB (Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap) som ansvarar för 
utbildningen av deltidspersonal håller på att se 
över utbildningssystemet. Av framlagt förslag kan 
utläsas att det inte kommer att bli lättare att 
rekrytera. Samtliga Sveriges räddningstjänster har 
lämnat ett remissvar på deras utredning där 
bristerna tas upp, sen visar det sig om vi får gehör 
eller inte. 
 
Jag måste i sammanhanget återigen påpeka att det 
i budgeten inte finns medel för att betala förlorad 
arbetsinkomst för de deltidare som vi har på 
utbildning och i och med att omsättningen är stor 
så blir det sexsiffriga belopp. 
 
Under perioden juni-juli var förbundet larmade till 
22 trafikolyckor vara 6 av dessa var på E 18 
vajerväg såväl flera fordon (kökrockar) som 
singelolyckor. Förutom skador på person och 
egendom så bildas gigantiska köer och eventuellt 
beroende på olyckans plats trafikkaos utefter 
Ringvägen i Köping. Problemen med vajervägen 
är väl kända och men kanske något är på gång. 
 
Dagarna innan midsommar var undertecknad 
kallad till ett möte påkallat av Trafikverket med 
övriga lokala blåljusaktörer. Vid mötet framkom 
att Trafikverket ”dammat av” den tidigare planen 
för motorväg mellan Köping och Västjädra utefter 
E-18. Att det kan vara något på gång verkar troligt 

då projektet inte finns med i Trafikverkets plan 
fram till och med år 2025. Så min slutsats är att 
Trafikverket kommit till insikt om att något måste 
göras och att vägavsnittet förhoppningsvis 
tidigareläggs. 
 
I bifogat statistikmaterial ser ni att MSB ändrat 
indata varför den statistik vi kunnat följa från 
förbundets start inte blir rättvisande framöver. Ny 
statistik därmed kommer från och med 2017 att 
redovisas där historiken inte längre finns med till 
en början.  
 
 
 

 
   Jens Eriksson 
   Räddningschef 
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Administrativa chefen 
Den administrativa delen inom Västra Mälar-
dalens kommunalförbund har nu funnits i dryga 
tio år.  
 
Inför budget 2016 har förtydliganden av förbundet 
politiska mål, uppdrag, verksamhetsidé och 
värdegrund arbetats fram samt gemensamma 
övergripande mål.  
 
En översyn av förbundsordningen har genomförts. 
Syftet med översynen var att se över finan-
sieringsprinciper, utveckla medlemskommunernas 
styrning och ledning av förbundet samt skapa 
förutsättningar för ett mer effektivt samarbete och 
arbetssätt. Nästa steg i processen är att ta fram ett 
förslag på ny förbundsordning. I slutet på året 
genomfördes en planeringskonferens tillsammans 
med medlemskommunernas ledningsgrupper. 
Syftet var att tydliggöra uppdrag och samarbets-
former för våra olika samverkansforum på 
tjänstemannasidan. Parallellt med detta pågår ett 
internt utvecklingsarbete av ekonomiprocesserna 
inom den administrativa förvaltningen. 
 
Verksamhet 
Vi har under 2016 växt och fått utökade 
ansvarsområden. Arboga kommun beslutade att 
från och med 1 juli överföra sin IT- verksamhet 
och personal till förbundet. En utredning med 
förslag gällande renhållningsverksamhetens 
organisatoriska tillhörighet har genomförts. Ett 
inriktningsbeslut om att överföra renhållnings-
verksamheten till VafabMiljö Kommunalförbund 
har fattats. Planeringsarbete och tidplan för 
verksamhetsövergången planeras tillsammans 
med VafabMiljö Kommunalförbund.  
 
Personal 
Alla medarbetare har erbjudits att delta i så kallad 
HLR- utbildning (Hjärt- och lungräddning). Under 
hösten genomförs även en obligatorisk grund-
läggande brandskyddsutbildning.  
 
En översyn av förbundets styrande dokument 
pågår tillsammans med Räddningstjänsten. Arbete 
pågår dessutom med att se över förbundets 
arbetsvärdering och lönekartläggning. 
Tillsammans med de fackliga organisationerna har 
en genomgång av hur vi tillämpar samverkans-
avtalet avslutats och bidragit till tydligare uppdrag 
och informationsutbyte. Träffar med företags-
hälsovården Avonova och Försäkringskassan har 

genomförts för att tydliggöra roller och ansvar i 
rehabiliteringsprocessen. 
 
Lokaler 
I februari beslutades om att ersätta Arboga-
bostäder AB för kostnader de haft i samband med 
ett projekteringsarbete som avbröts 2011. 
 
I juni beslutades att ge förvaltningschefen i 
uppdrag att hantera uppsägning och nytecknande 
av hyreskontrakt för förbundets löneavdelning. 
Avdelningen kommer att flytta till plan 3 i gamla 
polishuset, flytten är planerad till 1 april 2017.  
Närheten till de olika avdelningarna innebär att vi 
kan använda förbundets resurser till samordning 
av gemensamma uppdrag. Flytten innebär en 
minskad hyreskostnad för förbundet.  
 
Samarbete med medlemskommunerna 
Dokumentet som beskriver vilka tjänster 
förbundet utför till respektive kommun fick ny 
och tydligare struktur 2016. Den tidigare 
huvudöverenskommelsen ersattes med en BAS-
överenskommelse. Samverkansforumet med 
kommunchefer fungerar bra, regelbundna träffar 
genomförs varje månad. Viktiga frågor på 
agendan är att bygga goda relationer och bra 
samarbeten, tydligare styrning och samordning av 
verksamheter samt gemensamma processer. 
Dialog förs löpande med medlemskommunerna 
om ytterligare verksamhet som kan vara lämplig 
att utföras av förbundet. 
 
 
 
 
 

 
Åsa Öberg Thorstenson 
Administrativ chef 
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Räddningsavdelningen
Verksamhetsbeskrivning 
Avdelningen svarar för samtliga utrycknings-
styrkor i förbundet. Avdelningen ansvarar också 
för personalens internutbildning. Som ett led i 
vidareutvecklingen ansvaras också för 
metodutveckling. 
 
Årets viktigaste händelser 
Samarbetet med landstinget i Västmanland har 
varit igång sedan början på maj vilket innebär 
medverkan på Hjärtstopp/Sjukvårdslarm i 
förbundets område. Under året så har räddnings-
tjänsten haft ett 32 sådana uppdrag.Under 
senhösten så har tre större bränder inträffat där 
byggnaderna totalförstördes, en villa i Kungsör, 
en i Kolsva och en industribyggnad med ett bageri 
i Arboga.  
 
Antalet bränder var 170 stycken och antalet 
trafikolyckor fortsätter att vara högt med 128 
stycken under året. Då detta är en stor del av den 
utryckande verksamheten så prioriteras säkerheten 
för egen personal och samtliga fordon är försedda 
med stora varningsskyltar och rutinerna vid arbete 
på vägarna är uppdaterade. 
 
Ord och begrepp 

Målet är uppfyllt 
Målet är delvis uppfyllt med 
minst 80% 

 

Målet bedöms inte vara uppfyllt 
Målet har inte kunnat bedömas 

 
 
Mål och måluppfyllelse 
 Förvaltningen ska verka för att 

leva upp till de intentioner som 
lagen om skydd mot olyckor 
beskriver. ”Räddningstjänst ska 
planeras och organiseras så att 
insatserna kan påbörjas inom 
godtagbar tid och genomföras på 
ett effektivt sätt.” 

 Människor som bor eller vistas 
inom förbundets område ska 
vara och känna sig trygga och 
säkra. 

 Det skadeavhjälpande arbetet 
ska bedrivas med moderna och 
säkra metoder av personal med 
erforderlig utbildning 

 Organisationen ska vara 
flexibel, med anpassade resurser 

efter rådande situation i 
samhället. 
Utrustning och fordon ska 
anpassas så att hög tillgänglighet 
upprätthålls 

 Förmågan att leda och samverka 
ska kunna anpassas efter insatser 
med olika omfattning. 

 
Framtiden 
Samhället blir mer komplext och kravet på 
räddningstjänsten ökar hela tiden med nya risker 
och därmed nya arbetsuppgifter. Behovet av 
fortbildning kräver bättre övningar och 
övningsanordningar. Räddningstjänsten saknar 
fortfarande en ändamålsenlig övningsanläggning 
är viktigt och måste prioriteras om VMKF ska 
leva upp till de förväntningar som våra 
medborgare har på oss. 
 
 

 
Tomas Fransson 
Avdelningschef räddning 
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 Utryckningsstatistik
Under året har MSB, Myndigheten för 
samhällskydd och beredskap ändrat i statistik-
kriterierna för olika delar varför det inte går att 
utläsa/göra direkta jämförelser från tidigare år 
vilket är tråkigt. Av händelser kan nämnas 
villabränderna i Kolsva och på Jägaråsen samt 
bageriet på Norra Ågatan i slutet av året. En 
person har omkommit i en trafikolycka på länsväg 
250 i höjd med Torp. Noteras att årets största 
skogsbrand inträffade när den ”normala” säsongen 
var slut. Vi kan också notera att så fort den första 
halkan kommer så åker vi på trafikolyckor flera 

gånger per dag från samtliga stationer. Märkligt 
att alla ”glömmer” att det kan vara halt i vårt 
avlånga land. Vi ska inte glömma bort de 
händelser där vi förhindrat stora skador och sist 
men inte minst där allmänheten gjort en bra 
förstainsats och förhindrat såväl större bränder 
som räddat liv. Som exempel den person som 
kastade sig i Arbogaån och räddade en kvinna 
som ramlade i och sjönk. 
 
. 

 
 
 

 2016-01-01—2016-03-15 
Brand1 28 
Räddning2 (trafik) 43 (35) 
Automatl, ej brand 43 
Övrigt 58 
Totalt 178 

1 Brand i byggnad och brand ej i byggnad 
2 Trafikolyckor (inom), Utsläpp farligt ämne, Drunkning, Djurräddning, Stormskada, Ras, Vattenskada, Nödställd person 

 
 Fr o m 2016-03-16 
Händelse utan risk för skadade 163 
Brand eller brandtillbud 142 
Trafikolycka1 93 
Övrig händelse 52 
Nödställd person 19 
Övrigt 33 
Totalt 502 

1 väg, spår, flyg, sjö 
 
Hjärtlarm
Från 1 maj åker vi på så kallade hjärtstoppslarm 
där sjukvårdens larmcentral bedömer att 
räddningstjänsten är före närmaste ambulans. 
Räddningstjänsten har larmats ut vid 30 tillfällen 
med fördelning per stationsområde enligt nedan. 
Vid framkomst har det i flera fall inte varit ett 
hjärtstopp utan personen har levt, vidare har det i 
ett flertal larm varit personer som varit avlidna en 

längre tid. Oavsett detta så har vi räddat ett liv där 
personen ifråga fortfarande lever. Händelsen 
inträffade i Kungsör och hanterades av 
kommunens egen personal i sporthallen samt 
personal från räddningstjänsten. All utrustning 
och övningstimmar är därmed betalda för lång tid 
fram över. 

 
 

Stationsområde Antal 
Köping 10 
Kolsva 4 
Arboga 10 
Kungsör 6 
Totalt 30 
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Externutbildning
Antalet utbildningar fortsätter att minska men 
dock har fler personer utbildats. En bidragande 
orsak har varit ändrade regler kring utbildning i 
”Heta arbeten”. Förbundet ”äger inte frågan” utan 
förbundet utbildar åt Brandskyddsföreningen i 
Sverige. I tabellen är inte ”Bamseutbildningen” 
redovisad. Dessa uppgår till cirka 250 förskole-
elever i medlemskommunerna. ”Bamsar” kan 

härledas till att utbildningen bygger på ett koncept 
med seriefiguren Bamse. Vidare har räddnings-
tjänsten informerat drygt 1 200 personer vid olika 
föreläsningar och evenemang. En stor del av 
deltagandet har skett i Kungsör då det förutom 
information även pågått deltidsrekrytering. 
. 

 
 
 

 
 
 

 
 2016 2015 2014 2013 Medel 2005-2015 
Antal kurser 77 82 114 85 117 
Antal deltagare 1 119 1 080 1 567 1 236 1 851 
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Förebyggandeavdelningen 
 
Verksamhetsbeskrivning 
Den förebyggande verksamheten ska verka för att 
medborgarna i medlemskommunerna erhåller ett 
likvärdigt skydd mot olyckor samt att förebygga 
olyckor och minska konsekvenserna vid brand 
eller andra olyckor i kommunerna. Den 
förebyggande verksamheten inom Västra 
Mälardalens Kommunalförbund har till uppgift att 
kontrollera att ägare/nyttjanderättshavare 
uppfyller lagens krav på skäligt brandskydd i 
byggnader och anläggningar 
 
Den förebyggande avdelningen handlägger och 
beslutar i ärenden som rör brandfarliga och 
explosiva varor. Förebyggande verksamheten ger 
råd, stöd och information till kommuner, privata 
företagare och innevånare ur brandskydds-
synpunkt. Den förebyggande verksamheten har 
också som uppgift att informera de operativa 
styrkorna i förbundet om nya byggnader eller 
anläggningar som uppförts och delge personalen 
riskfyllda verksamheter i vårt område. 
 
Årets viktigaste händelser 
Tillsynsverksamheten enligt lag SFS (2003:778) 
om skydd mot olyckor har varit att kontrollera 
skäligt brandskydd i publika lokaler, skolor, 
samlingslokaler och lokaler där människor 
övernattar exempelvis hotell samt olika 
vårdboenden. Tillsynsverksamheten enligt lag 
SFS (2010:1011) lag om brandfarliga och 
explosiva varor har varit att kontrollera om 
tillståndshavare lever upp till de skyldigheter som 
angavs vid tillståndsbeslutet.  
 
Tillståndsansökningar för hantering av 
brandfarliga och explosiva varor har varit något 
fler än föregående år. Samarbetet mellan 
räddningstjänsten och andra kommunala 
förvaltningar har ökat under året som en följd av 
ökat byggande i området. 
 
Mål och måluppfyllelse 
 Den förebyggande verksam-

heten ska verka för att 
medborgarna i medlems-
kommunerna erhåller ett 
likvärdigt skydd mot olyckor 
samt att förebygga olyckor och 
minska konsekvenserna vid 
brand eller andra olyckor i 
kommunerna. 

 
Framtiden 
Räddningstjänsten har utbildat personal som getts 
delegation på att få utföra tillsyner enligt 
lagstiftningarna LSO och LBE. Målet är att fler 
tillsyner ska kunna utföras inom förbundets 
område för att kontrollera skäligt brandskydd i 
byggnader och anläggningar. Genom att 
kombinera lagstadgad tillsynsbesök med råd, stöd 
och information hoppas räddningstjänsten att 
skador på människor, egendom och miljö ska 
minska. 
 
 
 

 
Mats Forsberg 
Avdelningschef förebyggande 
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Avdelning drift och planering
Verksamhetsbeskrivning 
Avdelningen svarar för förbundets drift och 
underhåll av samtliga fordon, båtar och 
räddningstjänstutrustning. Avdelningen svarar 
även för personalplanering, externutbildning och 
externa uppdrag. 
 
Årets viktigaste händelser  
2016 har nu passerat och inom material- och 
bilavdelningarna har det inte varit några större 
reparationer eller problem. Personalmässigt har 
förbundet till största delen använt sig av ordinarie 
personal, heltid och deltid) som ersättare vid 
semester, sjukdom samt föräldraledighet. 
 
Säkerheten inom räddningsavdelningen utvecklas 
hela tiden med konceptet ”Friska Brandmän”. Det 
är en av räddningstjänstens viktigaste punkter att 
hålla personalen skyddad. Externutbildningen mot 
våra kommuner samt kommuninvånarna har till 
viss del stagnerat under 2016 troligen beroende på 
en sämre ekonomisk ställning. Förhandlingar 
pågår mellan räddningstjänsten och kommunerna 
om att kunna beställa utbildningar direkt via 
webben till ett fast pris. 
 

Mål och måluppfyllelse 
 att tillgodose en god fysisk och 

psykisk arbetsmiljö inom 
räddningstjänstens arbetsområde 

 att material/fordon underhålls 
och fungerar för att möjliggöra 
en snabb och säker insats 

 att ge kommunernas invånare 
bästa möjliga förutsättningar för 
att bedriva ett eget 
brandskyddsarbete 

 att rätt numerär gällande 
personal hålls i enlighet med 
gällande handlingsprogram.  

 
Framtiden 
I 2016 kommer räddningstjänsten att ställas inför 
en del problem i och med att räddnings-
avdelningen kommer att ha ett behov av utbildade 
heltidsanställda. Ett generationsskifte pågår inom 
avdelningen vilket även leder till omstruktu-
reringar inom organisationen. 
 
Alla kommuner som har en deltidsstyrka har 
redan  i dag svårigheter att rekrytera deltids-
personal (Räddningsman i Beredskap). Samtliga 
deltidsstationer går idag på eller under gränsen för 

personaltäthet. De som finns nu ställer upp och 
jobbar extra vaktveckor. I längden kommer detta 
inte att gynna varken arbetsgivare eller personal. 
 
 

 
Göran Persson  
Avdelningschef drift 
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Ekonomiavdelningen 
 
Verksamhetsbeskrivning 
Avdelningen är serviceenhet för hela förbundet. 
Enheten tar hand om ekonomi, kansli- och 
informationsfrågor. Arbete sker dessutom med 
post-och diariehantering samt sekreterarskap i 
förbundsdirektionen. Enheten består av ekonomi-
chef och ekonomiassistent. 
 
Årets viktigaste händelser 
Under året har 4 direktionsmöten hållits. En 
översyn har gjorts av administrativa rutiner för att 
så effektivt som möjligt nyttja de resurser vi har. 
Under året har ekonomiavdelningen arbetat 
tillsammans med KAK-kommunerna i frågan om 
upphandling av nytt ekonomisystem. 
 
 Förbundet ska generera ett överskott 

på minst 50 000 kr för året 
 
Framtiden 
Från och med 2017 så samlas tidigare utspridd 
ekonomiadministration på ekonomiavdelningen. 
Avdelningen kommer att ha hand om skannings-
verksameten. En ekonomtjänst som tidigare låg på 
IT-avdelningen flyttas även den till ekonomi-
avdelningen. Detta för att minska sårbarheten för 
verksamheten i en liten organisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ulrika Jonsson Olofsdotter 
Ekonomichef 
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IT/Teleavdelningen 
Verksamhetsbeskrivning - IT- och 
telefoniavdelningen 
IT/Telefoniavdelningen svarar för IT-drift 
samt telefoni såsom teknisk support och 
växelfunktion åt samtliga medlems-
kommuner, där Surahammar har egen 
växelpersonal. IT-avdelningen svarar också 
för det gemensamma nätverket KAKNET. 
IT-driften är uppdelad på en Kundsupport 
med användarnära stöd och en driftenhet 
som sköter teknisk drift och utveckling av 
medlemskommunernas systemmiljöer. 
 
Årets viktigaste händelser 
Under våren har arbete med att ta fram ett 
beslutsunderlag för Arboga IT:s övergång till 
förbundet tagits fram. Arboga IT är from 1 
juli med på samma villkor som övriga 
medlemskommuner vilket också medfört en 
mindre omorganisation inom avdelningen. 
Avdelningen består idag av 3 enheter, 
Kundsupport och drift, Systemförvaltning 
och utveckling samt Telefoni. Ett underlag 
för systemförvaltarplaner har arbetats fram. 
Inom webbutvecklingsområdet har en ny 
plattform (SiteVision) upphandlats där 
Köping, Arboga och Kungsör lanserade nya 
webbplatser under december. 
 
Mål och och måluppfyllelse 
 
 

Leverera en driftsäker IT-miljö 
med en tillgänglighet om 24 
timmar per dygn 

 
 
 

Erbjuda en kompetent, 
serviceinriktad och snabb 
kundsupport tillgänglig för 
medlemskommunernas 
medarbetare 

 Erbjuda en kompetent, 
serviceinriktad och snabb 
telefonistfunktion. 

 
 
Framtiden 
En teknisk konsolidering av Arbogas IT-
miljö kommer sker under hösten och 
under våren 2017. Arbete med system-
förvaltningsplaner inom VMKF och 
kommunerna där bland annat roller 
mellan förbund och kommuner tydlig-
görs. En gruppering (IT-styrgruppen) 
bestående av IT-chef i förbundet, IT-
samordnare i Surahammars kommun 

samt IT-strategen i KAK har bildats. 
Gruppens uppgift blir att leda och 
utveckla IT-verksamheten i medlems-
kommunerna. En utveckling av IT-
avdelningen med fokus på IT-
utvecklingsfrågor inom exempelvis 
E-tjänster har påbörjats.   
 
Investeringar 
Investering i såväl ny infrastruktur för 
datalagring som i ny nätstruktur har 
genomförts enligt plan.  
 

 
Ivan Jaska 
IT-chef 
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Löneavdelningen/PuL
Verksamhetsbeskrivning 
Löneavdelningen är en serviceorganisation och 
utgör stöd till kommunerna i löneprocessen. 
Arbetet pågår kontinuerligt med att förbättra 
produkter, tjänster, rutiner och bemötande 
gentemot våra kunder. 
 
Tjänsterna ska hålla samma nivå kostnadsmässigt 
och kvalitetsmässigt som liknande tjänster som 
finns på marknaden. Genom att systematiskt mäta 
och följa upp med nyckeltal jämföra vi oss med 
andra aktörer. 
 
Förutom att agera som ett strategiskt stöd i 
löneprocessen ingår i vårt uppdrag att 
kontinuerligt arbeta med att standardisera 
arbetssätt och rutiner. 
 
Årets viktigaste händelser 
Omstartsprojekt gällande schema- och 
bemanningsprocesser har förberetts och pågått 
under året tillsammans med medlems-
kommunerna. Revisionsgranskning av 
löneprocessen och dataanalys av 2015 års 
lönematerial har genomförts. Inom avdelningen 
har rutiner tagits fram och samsortering av 
löneunderlag har införts. 

Mål och måluppfyllelse 
 Säkerställa att rätt lön utbetalas i 

rätt tid till rätt person utifrån 
givna förutsättningar 

 Bedriva verksamheten så att 
service och bemötande skapar 
förtroende hos uppdragsgivarna. 

 
Framtiden 
Lansering av Visma Window kommer göras i 
början av 2017 det kommer att innebära ett mer 
användarvänligt gränssnitt för chefer och 
medarbetare. Automatisering av integrationerna 
mellan personalsystem och schemasystem 
kommer att kvalitetssäkra informations-
överföringen mellan systemen. Verksamhets-
övergången av Arboga kommuns IT-avdelningen 
till förbundet innebär att förutsättningar för 
hantering av AD-konton och behörigheter 
förenklas och likställs med övriga organisationers 
hantering.  
 

 
Ann Karlsson 
PA/Lönechef samt PuL-ombud 
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PuL 
 
Verksamhetsbeskrivning 
Västra Mälardalens kommunalförbund är 
personuppgiftsombud för medlemskommunerna 
Köping, Arboga och Kungsör och deras 
förvaltningar. I uppdraget ingår att granska rutiner 
för behandling av personuppgifter och anmäla brister 
till personuppgiftsansvarig. Om bristerna inte rättas 
till, ansvarar personuppgiftsombudet för att anmäla 
missförhållanden till Datainspektionen. I uppdraget 
ingår även att föra förteckning över behandlingar 
(system och register), att utarbeta rutiner för den 
interna kontrollen och granskningen samt på ett 
sakligt och objektivt sätt säkra den interna 
tillämpningen av bestämmelserna. 
 
Årets viktigaste händelser 
Representanter för personuppgiftsansvariga inom 
kommunernas styrelser och nämnder samlades den 
22 juni för en gemensam information om 
Personuppgiftslagen och diskussion om rutiner. 
Representant från Draftit deltog och informerade om 
Dataskyddsförordningen och de konsekvenser det får 
när den träder i kraft 2018. En översyn av 
registerförteckningarna har gjorts och skickats till 
respektive personuppgiftsansvarig. 
  

Mål och måluppfyllelse 
 Se till att personuppgifter 

behandlas på ett korrekt och 
lagligt sätt inom den 
personuppgiftsansvarigas 
organisation 

 Ansvara för förteckningen över 
behandlingar 

 Upprätta rutiner för utlämnande 
av registerutdrag. 
 

 
Framtiden 
Kommunernas delaktighet inom verksamhets-
området behöver ökas. Den kommande Dataskydds-
förordningen ställer större krav på tydliga rutiner och 
ökade insatser. Ett gemensamt arbete mellan 
förbundet och kommunerna är nödvändigt för att 
säkerställa hanteringen. Åtgärder inför 
Dataskyddsförordningens ikraftträdande behöver 
diskuteras med kommunens representanter. 
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Specialistavdelning/Upphandling
 
Verksamhetsbeskrivning 
Upphandlingsenheten ska hålla en för 
förbundsmedlemmarna gemensam inköps-/ 
upphandlingsfunktion med uppgift att samordna 
förbundsmedlemmarnas upphandlingar av varor och 
tjänster samt tillgodose förbundsmedlemmarnas 
behov av specialistkompetens på upphandlings-
området. Upphandlingsenheten genomför enskilda, 
gemensamma och samordnade upphandlingar av 
varor, tjänster och entreprenader på uppdrag av 
förbundsmedlemmarna. Upphandlingsenheten 
hanterar all ramavtalsupphandling för 
förbundsmedlemmarna. 
 
Årets viktigaste händelser 
Införlivandet av EU:s upphandlingsdirektiv i Svensk 
rätt har senare lagts, men vissa delar av direktivet har 
direktverkan i Sverige.  
 
Verksamhetsmål och måluppfyllelse  
 Tillgodose förbunds-

medlemmarnas behov av 
ramavtalsupphandlingar. 80 
procent av genomförda 
ramavtalsupphandlingar ska ha 
slutförts inom 8 månader från 
det att uppdragsbeställning har 
inkommit 

 Verka för att antagen 
inköpspolicy ska vara känd av 
de som gör inköp hos 
medlemmarna. 

 
Framtiden 
EU:s upphandlingsdirektiv förväntas införlivas i 
Svensk rätt under 2017, vilket troligen medför 
förändringar i LOU/LUF vilket öppnar upp för ökat 
socialt hänsynstagande i upphandlingar men även 
ökade utbildnings- och informationsinsatser. 
Behovet av stöd vid direktupphandlingar samt avrop 
från ramavtal förväntas fortsätta öka. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anders Melkersson 
Avd. chef specialistavdelningen 

Specialistavdelning/Renhållning
 
Verksamhetsbeskrivning 
Verksamheten innebär ansvar för hanteringen av 
hushållsavfallet inom VMKF:s delägarkommuner 
som följer av reglerna i Miljöbalken (1998:808) och 
Avfallsförordningen (2011:927). Verksamheten är en 
ren beställarorganisation och är helt 
avgiftsfinansierad. I ansvarsområdet ingår att 
administrera renhållningsverksamheten där 
insamling av hushållsavfall (och slam från enskilda 
avloppsanläggningar och fettavskiljare) ingår.  
 
Årets viktigaste händelser 
Utredning pågår om var ansvaret för 
renhållningsuppdraget ska ligga, hos VMKF 
alternativt Kommunalförbundet VafabMiljö. 
Kommunerna har fattat ett inriktningsbeslut där 

ansvaret för renhållningen kommer att flyttas till 
VafabMiljö kommunalförbund under 2017. 
 
Mål och måluppfyllelse 
 Att minska mängden brännbart 

hushållsavfall från hushållen 
 Att öka mängden bioavfall från 

hushållen 
 
Framtiden 
Arbetet med översynen av renhållningsföreskrifterna 
kommer att medföra en hög grad av samverkan 
mellan kommunerna, VMKF och Kommunal-
förbudet VafabMiljö för att resultatet ska bli så bra 
som möjligt för kommunerna. 
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Personal 
Personal räddningstjänst 
När det gäller personalförsörjning så har det aldrig 
varit problem med rekrytering till heltidstjänster. 
Dessutom är personalomsättningen nästan 
försumbar med undantag av pensionsavgångar. 
Personalförsörjning till deltid är besvärlig. 2016 är 
inget undantag Vid station Kolsva måste det vara 
tio personer för att upprätthålla åtta tjänster 

Personalfördelning räddningstjänst 
 Tjänster Antal 

anställda
Ledning 4 4
Insatsledare 4 4
Övrig personal heltid² 1,4 2
Styrkeledare/Brandman 
heltid 

28 28

Styrkeledare/Brandman 
deltid 

44 52¹

¹ 8 personer utan beredskapsersättning, klara att gå i tjänst vid 
vakanser 
² Stationschef i Kungsör och Arboga 
 
Personalfördelning Administration 
Antalet anställda vid administrativa avdelningen 
är fördelat enligt följande: 
 
 Tjänster Antal 

anställda
Ledning/ek.adm 2,75 3
IT/Web/Tele 32,5 33
Löneavdelning 13,5 14
Specialistavdelning 11 11
 
Pensionsavgångar administration 
Katergori 2017 2018 2019 2020 2021
Administration 1  1 2 1 
 
Pensionsavgångar räddningstjänsten 
Som vanligt så råder stor osäkerhet beträffande 
den faktiska pensioneringen. Under året har tre 
brandmän (heltid) avgått med pension. I tabeller 
nedan redovisas möjliga ”normala” 
pensionsavgångar under en femårsperiod med 
början 2017 samt pensionsavgångar om den 
anställde väljer att pensionera sig vid 67 år som är 
möjligt enligt de nya pensionsreglerna som gäller. 
 
Möjliga pensionsavgångar 
Kategori 2017 2018 2019 2020 2021
Brandman 58 2     
Styrkeledare 58 1 1    
Övriga dagtid 65 1 1 1   
Avgångsålder 67 

Kategori 2017 2018 2019 2020 2021
Brandman heltid      
Styrkeledare 
heltid 

     

Övriga dagtid    1 1 1 
 
Som redovisas ovan så kan det på en femårscykel 
skilja från sju till tre pensionsavgångar. Planering 
för personalförsörjning är inte helt enkel. 
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Personal
Företagshälsovård 
Förbundet är anslutet till Avonova (Mälarhälsan). 
Brandmän skiljer sig från annan kommunal 
personal såtillvida att personal som rökdyker ska 
genomgå medicinska undersökningar enligt 
Arbetarskyddsstyrelsens författning ”Rök-
dykning”. Beroende på ålder ska personalen också 
testa sig kliniskt fysiologiskt under läkarnärvaro. 
Personalkategorin brandmän i utryckningstjänst 
har också schemalagd fysisk träning på sina 
arbetspass. Träning bedrivs för att upprätthålla 
den fysiska statusen bland annat i form av 
spinning, löpning och styrketräning. 
 
Semesterlöneskuld 
Semesterlöneskulden utgörs av kostnaden för 
innestående semester och kompenserad övertid. 
Semesterlöneskulden uppgick vid årets slut till  
3 842 kkr inklusive arbetsgivaravgifter. 
 
Sjukfrånvaro Räddningstjänst 
    
  Sjukfrånvaro i Sjukfrånvaro i 
  procent av procent av 
  arbetad tid arbetad tid 
  2015 2016 
Åldersgrupp    

-29 0,21 0,34 
30 - 49 0,70 1,17 

      50 - 0,43 1,43 
Totalt 0,56 1,22 
      
  Procentuell andel Procentuell andel 
  av total frånvaro, av total frånvaro, 
  60 dagar eller mer 60 dagar eller mer 
  2015 2016 
Åldersgrupp    

-29 0,00 0,00 
30 - 49 0,00 0,00 

      50 - 0,00 0,00 
Totalt 0,00 0,00 

 
 
 

 
 
 

Sjukfrånvaro Administration 
    
  Sjukfrånvaro i Sjukfrånvaro i 
  procent av procent av 
  arbetad tid arbetad tid 
  2015 2016 
Åldersgrupp    

-29 9,34 2,44 

30 - 49 3,48 4,11 

         50 - 6,22 6,72 

Totalt 5,25 5,46 

     
  Procentuell andel Procentuell andel 
  av total frånvaro, av total frånvaro, 
  60 dagar eller mer 60 dagar eller mer 
  2015 2016 
Åldersgrupp    

-29 0,00 0,00 

30 - 49 72,42 23,59 

         50 - 42,50 68,44 

Totalt 48,05 52,67 
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Personalmål
Personalmål 
Den administrativa enheten inom förbundet 
sysselsätter närmare 70 medarbetare och ska vara 
en attraktiv arbetsplats med en arbetsmiljö som är 
anpassad efter medarbetarens behov. Personalen 
ska hålla en hög kompetens inom sitt verksam-
hetsområde. Ledningen ska verka för jämställdhet 
och mångfald. 
 
Årets viktigaste händelse 
En brandskyddspolicy som gäller hela förbundet 
har beslutats. Alla medarbetare har under våren 
erbjudits att delta i HLR- utbildning (Hjärt- och 
lungräddning). Ett partsgemensamt arbete med de 
fackliga organisationerna har påbörjats vad gäller 
revidering av arbetsvärderingen och översyn av 
samverkansavtalet och dess tillämpning. 
Arbetsgivaren har inlett kontakt med 
företagshälsovården Avonova och Försäkrings-
kassan för att tydliggöra roller och ansvar i 
rehabiliteringsärenden. 
 
Mål och måluppfyllelse 
Personal 

 VMKF administration ska vara en 
attraktiv arbetsplats med friska 
medarbetare. Målsättning är att: 
 

 Sjukfrånvaron i procent av 
arbetad tid ska minska i 
förhållande till föregående år 

 Andelen av medarbetarna som 
nyttjar friskvårdstimmen ska öka i 
förhållande till föregående år 

 
 Sjukfrånvaron i procent ska 

minska i förhållande till 
föregående år 

 Andelen av medarbetarna som 
nyttjar friskvårdstimmen ska öka 
i förhållande till föregående år. 

 
Framtiden 
En översyn pågår av förbundsordningen och 
ekonomiprocessen inom förbundet. Under hösten 
genomfördes en obligatorisk grundläggande 
brandskyddsutbildning för anställda inom 
Administrationen. En översyn av förbundets 
styrande dokument pågår tillsammans med 
Räddningstjänsten, förslag finns bland annat till 
en ny riktlinje gällande verksamhetsövergång 
samt riktlinjer för rehabilitering. Planering pågår 
gällande Lönekontorets flytt från Arboga till 
Köping. 
 
 
 

 
 
 



 21

Drift-, och investeringsredovisning 
 

Driftredovisning 
Kostnader (kkr)  Budget Redovisat Redovisat Avv. 
Inkl. avskrivningar 2016 2015 2016   
        
Direktion/revision -261 -232 -230 31
Räddningstjänst     

Summa RT -33 440 -32 554 -33 678 -238
      

Administration     

Adm. chef -1 042 -957 -1 188 -146

Ekonomiadm. -1 089 -1 094 -1 054 35

IT 0 156 -156 -156

Tele 0 996 170 170

Löneavdelning -9 354 - 9 538 -9 315 39

Skanning 0 -33 -105 -105

Webdesigner -196 -190 -194 2

IT-systemkoordinator -188 -195 -303 -115

Upphandling -2 746 -2 311 -2 518 228

PUL -143 -132 -143 0

Beredskap -1 402 - 1 329 -1 402 0

Bidrag och tillstånd  -1 227 -1 115 -1 262 -35

Summa ADM  -15 742 -17 470 -83
Summa totalt avd -51 088 -48 528 -51 378 -290

Avgiftsfinansierad vht    

Renhållning 0 -2 120 -3 009 -3 009

Slam 0 87 131 131
Finans inkl kostn för 
Oförutsett (70 kkr) 51 138 48 961 52 404 1 2667
Netto 50 -1 600 -1 852 -1 902
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investeringsredovisning 
Objekt Budget  Redovisat Avvikelse 
  2016 2016   
    

Administration    

Inventarier Hultgrensg 4 1 000 97 903

PC på bordet 4 000 1 386 2 614

Mac på bordet 2 000 81 1 919

IT-infrastruktur 2 000 1 072 928

Teleinfrastruktur 500 329 171

Kopiatorer KAK 0 1 311 -1 311

Serverrum IT-Arboga 0 232 -232

SUMMA ADM 9 500 4 508 4 992
SUMMA TOTALT VMKF 9 500 4 508 4 992
  
Leasing anskaffningsvärden 
IT  4 589

TOTALT ANSKAFFAT 9 500 9 097 403
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Ekonomisk analys 
 
Årets resultat 
Förbundets resultat för 2016 uppgår till -1 852 kkr 
varav renhållningen står för -3 009 kkr och slam 
131 kkr.  
 
Direktion/revision 
Direktion visar ett överskott om 31 kkr och 
revisionen följder lagd budget.  
 
Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten visar på ett underskott om 
-238 kkr till följd av ökade personalkostnader.  
 
Administrativ chef/Ekonomiavdelning  
Administrativ chef visar ett underskott om 
146 kkr vilket till största delen beror på ökade 
konsultkostnader för utredningar. Ekonomi-
avdelningen visar ett överskott om 35 kkr. 
 
Upphandling 
Avdelningen visar ett överskott om 228 kkr. 
Avdelningen har haft en vakant tjänst under delar 
av året. Även utbildningar har senarelagts. 
 
Löneavdelningen/PuL 
Avdelningen visar ett överskott om 39 kkr. PuL 
följer budget. 
 
Beredskapssamordning 
Verksamheten följer lagd budget. 
 
IT/Tele/ 
IT visar ett litet underskott om -156 kkr.  
Teleavdelningen gör ett överskott om 170 kkr.  
 
Renhållning 
Renhållningen har genererat ett underskott om 
-3 009 kkr vilket främst beror på högre 
insamlingskostnader än budgeterat samt till viss 
mån lägre intäkter än budgeterat för några 
fraktioner.. Slamverksamheten gör ett överskott 
om 131 kkr.  
 
Detta innebär att förbundet nu totalt har en skuld 
till renhållningskollektivet om 4 434 kkr, För slam 
har förbundet en skuld 2 005 kkr gentemot 
abonnenterna.  
 
Bostadsanpassning/P-tillstånd 
Verksamheten visar på ett underskott om – 35 kkr. 
Att verksamheten i princip håller budget beror på 
att vikariande ingenjör endast tjänstgjorde 75% 
under första halvåret vilket minskar personal-
kostnaden.  

 
Finansnetto 
Finansnettot uppgår för år 2016 till - 505 kkr. 
Kostnadsräntorna om 581 kkr utgörs främst av 
räntor för pensionsskuld samt räntor på lån från 
kreditinstitut. Ränteintäkterna uppgår till 76 kkr 
för året. 
 
Likviditet 
Medlemsavgiften sätts in månadsvis i förskott på 
bankkontot. Marknadsmässig ränta erhålls på  
kapitalet. Tanken med detta är att förbundet ska 
ha likviditet till sina utgifter. Under 2016 skedde 
en upplåning av kapital för att kunna finansiera 
stora IT-investeringar.  
 
Behållningen vid årsskiftet uppgick till 
12 674 kkr. 
 
Avsättning till pensioner 
Pensionsåtagandet är den beräknade framtida 
skuld som förbundet har till arbetstagare och 
pensionstagare. I ett finansieringsavtal mellan 
medlemskommunerna och förbundet gjordes en 
överenskommelse att tidigare inarbetad pensions-
kostnad/skuld (före 2004-04-05) ligger kvar hos 
kommunerna. Förbundet har endast ansvar för 
förmånsbaserade pensioner och efterlevande-
pensioner. Detta gäller tiden från personalens 
övergång och framåt. 
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Ekonomisk analys 
 
Enligt avtal står medlemskommunerna för 
kostnaderna för den särskilda ålderspensionen, och 
står därmed för hela kostnaden även framåt i tiden, 
se not 9. 
 
Den totala avsättningen uppgår nu till 29 396 kkr. 
Den individuella delen har bokförts som kortfristig 
skuld och uppgick vid årets slut till 2 482 kkr 
inklusive löneskatt. 
 
Eget kapital 
 2015 2016
IB Eget kap 14 243 12 643
Just. tidigare 
års kommun-
bidrag omfört 
till skuldkonto 
Årets resultat -1 600 -1 852
UB Eget kap 12 643 10 791
 
Fördelning Eget kapital 
 2015 2016
Eget kapital 12 643 10 791
Varav renhålln 
Resultatregleringsfond* 

7 443 4 434

Varav slam 
resultatregleringsfond** 

1 874 2 005

Fonderade (tidigare års) 
kommunbidrag*** 

 813

Summa 12 643 10 791
* skuld till abonnentkollektivet avseende renhållningen. 
**skuld till abonnentkollektivet avseende slam. 
*** fördelas kommunvis efter invånarantalet 2015-12-31 
Köping 44,3%, Arboga 24%, Kungsör 14,4%, Surahammar 17,3% 
 
Balanskravet 
Enligt kommunallagen ska kommunerna/förbundet 
ha en ”god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet”. Detta krav uppfyller förbundet. 
 
Ur ett verksamhetsperspektiv innebär detta att 
kommunmedlemmar ska få ut mesta möjliga 
verksamhet av sina skattepengar. 
 
Ur ett finansiellt perspektiv innebär god ekonomisk 
hushållning att förbundet har kontroll över sin 
ekonomi på såväl kort som lång sikt. En tillräcklig 
ekonomisk buffert ska finnas för att möta naturliga 
svängningar i intäkter och kostnader, utan behov av 
neddragningar i verksamheten.  
 

Balanskravsutredning 
Enligt kommunallagen ska ett negativt resultat regleras 
och det egna kapitalet återställas. Om ett underskott 
uppstår ska det återställas inom tre år.  
 
Kkr Bokslut

2016
Årets resultat -1 852
Reavinst -163
Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 

-2 015

Resultatregleringsfond 
taxefinansierad vht renh

+3 009

Resultatregleringsfond
Taxefinansierad vht slam 

-131

Fonderade (tidigare års)
kommunbidrag

-813

Årets balanskravsresultat 50
 
Finansiella mål kopplade mot 
verksamhet 

 
Administrationen 
Inom kommunalförbundet strävar vi efter att 
använda våra resurser effektivt och miljömedvetet. 
Vi avser därför att redovisa utförda förbättringar 
inom vår organisation. 
 
Måluppfyllelse 
Förbundet har efter översyn av bilparken avyttrat 2 
stycken personbilar. För att minska pappers-
förbrukning har så kallad ”Follow me print” införts, 
vilket beräknas minska antalet utskrifter med 20%. 
Från och med årsskiftet köps enbart ekologisk frukt 
och ekologiskt kaffe. För att arbeta mer effektivt 
jobbar förbundet med att utveckla rutiner och 
processer såväl internt som tillsammans med 
medlemskommunerna. 

 
 

Räddningstjänsten 
Verksamheten är beroende av att de operativa 
styrkorna håller sitt numerär. I de fall det saknas 
personal måste fridygnsledig personal kallas in vilket 
medför höga övertidskostnader. Med ett genomtänkt 
system för personalplanering kan personal från 
station Arboga nyttjas vid station Köping och tvärt 
om utan att storleken på den operativa styrkan 
minskas. Målet är att genom offensiv personal-
planering motverka höga övertidskostnader. 
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Ekonomisk analys 
 
 
Måluppfyllelse  
Året har varit problematiskt ur personal-
försörjningssynpunkt. Bland heltidspersonalen har 
räddningstjänsten haft diverse tjänstledigheter samt 
anpassning av arbete till dagtid med anledning 
aven kvinnlig brandmans havandeskap. 
Räddningstjänsten har att uppfylla ett numerär för 
att utföra sitt uppdrag varför personal måste kallas 
in med övertidsersättning. Trots nyttjande av 
personal från station Arboga samt ändring av 
tjänstgöringspass har problemet inte kunna lösas 
med mindre än att övertidsinkallningar ägt rum.  

Räddningstjänsten är inte en 7 till 16 verksamhet 
utan saknas det personal så måste det kallas in 
någon annan så att styrkan upprätthålls. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Miljöredovisning 
 
Miljöredovisning 
Inom kommunalförbundet eftersträvas att använda 
miljöanpassade produkter i största möjliga 
utsträckning. Pappersavfall källsorteras och det 
eftersträvas minimal förbrukning av icke 
återvinningsbara materiel. I samband med operativa 
insatser eftersträvas att insatser görs på ett för miljön 
bästa sätt med hänsyn till omständigheterna. 
 
Administrativa enheten har infört så kallad ”Follow 
me print” för att minska pappersförbrukningen vid 
användandet av skrivare. 
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Resultaträkning  (Kkr) 
 
   Not 2015 2016 Budget Avvikelse
       
         
Verksamhetens intäkter  1 97 400 99 325 100 794 -1 469

Verksamhetens kostnader 2 -141 379 -145 028 -144 085 -943

Avskrivningar  3 -6 207 -6 805 -6 863 58

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER  -50 186 -52 508 -50 154 -2 354
        

Kommunbidrag   4 46 010 50 957 50 750 207

Justering av tidigare års kommunbidrag KAK      4 a 3 295 204 204 0

Finansiella intäkter  5 57 76 250 -174

Finansiella kostnader  6 -776 -581 -1 000 419

        

ÅRETS RESULTAT   -1 600 -1 852 50 -1 902
 

Finansieringsanalys  (Kkr) 
    2015 2016 
      
Den löpande verksamheten     

Verksamhetens intäkter     97 400 99 325

Verksamhetens kostnader exkl. avskrivning  -141 379 -145 028

Verksamhetens nettokostnader  -43 979 -45 703
      

Kommunbidrag   46 010 50 957

Just tidigare års kommunbidrag   3 295 204

Finansiella intäkter   57 76

Finansiella kostnader   -776 -581

Verksamhetens netto   4 607 4 953
      

Investeringar     

Inköp av materiella tillgångar  -12 477 -4 508

Investeringsnetto   -12 477 -4 508
      

Finansiering     

Utlåning (förändr. långfr.fordran).    - 1 502 -499

Upplåning    12 000

Amortering    -600

Kortfr del av långfr skuld (KAK 2015 samt Kommuninvest 2016)    - 204 -1 200

Finansieringsnetto   -1 706 9 700
      

Justering för rörelsekapitalets    

förändring avseende hela verksamheten    

Ökning(-)/minskning (+) kortfristiga fordringar  - 706 -793

Ökning(-)/minskning (+) kortfristiga skulder  4 580 -597
      

Justering för icke rörelsekapitalpåverkande    

poster      

Avsättning pensioner   2 651 275
      

Förändring av likvida medel   -3 051 9 030
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Balansräkning  (Kkr) 
 

TILLGÅNGAR  Not 2015 2016 
      
       
Anläggningstillgångar     
       
Maskiner och inventarier 8 24 572 22 275
Långfristiga fordringar  9 22 343 22 843
Summa anläggningstillgångar  46 916 45 118
      
Omsättningstillgångar    
      
Fordringar  10 35 568 36 362
Kassa och bank  3 644 12 674
      
Summa omsättningstillgångar  39 212 49 036
      
SUMMA TILLGÅNGAR  86 128 94 154
      
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   
      
Eget kapital  12 643 10 791
Därav årets resultat  - 1 600 -1 852
      
Avsättningar för pensioner 7 29 121 29 396
      
Skulder      
      
Långfristiga skulder  6 000 16 200
Kortfristiga skulder  38 364 37 767
      
Summa skulder  44 364 53 967
      
SUMMA EGET KAPITAL,   86 128 94 154
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    
      
Ansvarsförbindelser    
I ett finansieringsavtal mellan medlemskommunerna    
och förbundet har en överenskommelse gjorts att    
den del av anställdas pensioner som intjänats före förbundets bildande    
samt fortlöpande intjänad och utbetalad särskild avtalspension s.k.  
SAP ersätts av medlemskommunerna.   
   

 
            Leasing, se not 14. 
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Noter (Kkr) 
 

Not 1 Verksamhetens intäkter 2015 2016  Not 7 Avsättning pensioner 2015 2016
Försäljning   1 139 906  Löneskatt   5 686 5 740

Taxor och avgifter  44 201 44 576  Förmånsbaserad ålderspension+ övr 5 454 5 273

Försäljning av verksamhet/ 49 176 52 660  Särskild ålderspension 17 981 18 383

entreprenad    SUMMA   29 121 29 396
Övrigt   2 884 1 183     

SUMMA   97 400 99 325  Pensionsförpliktelser 
    Pensionsförvaltning    

Not 2 Verksamhetens kostnader  Avsättning för pensioner inkl. löneskatt 29 121 29 396

Löner   38 839 41 110   Totala förpliktelser 29 121 29 396
Arbetsgivaravgifter inkl. avtalsförsäkring 11 952 12 857  Långsiktig fordran (not 9) 22 343 22 843

Pensioner   3 682 2 044   Återlånade medel  6 778 6 553
Lokaler   3 594 4 006        
Köp av verksamhet  45 496 53 610   Not 8 Maskiner och inventarier   
Licenser 4 501 4 672  Nyinvesteringar under året  
Telekommunikation  4 076 4 553      
Övrigt  29 239 22 176      
SUMMA   141 379 145 028        
     IB   18 303 24 572

Not 3 Avskrivningar      Nyinvesteringar (netto)  12 477 4 508

Syftet med avskrivningar är att fördela 6 207 6 805  Avskrivningar  - 6 208 -6 805

anskaffningsvärdet över den beräknade    UB   24 572 22 275
brukningstiden. Avskrivningarna baseras          

på anskaffningsvärdet. Avskrivning påbörjas         

månaden efter anskaffningen tagits i bruk.    Not 9 Långfristiga fordringar   

    Fordran medlemskommuner   

Not 4 Kommunbidrag       pensionsåtagande Köping 12 897 13 185

Förbundsmedlem     Arboga 5 829 5 959

Köping  25 095 27 335     Kungsör 3 617 3 699

Arboga   12 513 14 027   SUMMA   22 343 22 843
Kungsör   7 794 8 908        

Surahammar   608 687   Not 10 Kortfristiga fordringar   

SUMMA   46 010 50 957   Kundfordringar  23 894 22 294

Not 4 a Just. tidigare års kommunbidr.KAK     Kundfordringar renhållningen 8 071 8 478

Nyttjade medel 2015   3 295   Neg. bruttolönefordran 0 0

Nyttjade medel 2016 204  Momsfordran  1 453 1 560

Summa   3 295 204   Skattekonto   373 2 205

     Periodiseringskonto  1 557 1 825

Not 5 Finansiella intäkter     Upplupna intäkter  220 0

Ränteintäkter avseende rörelsekonto      SUMMA   35 568 36 362
Samt kundfordringar 57 76      

Not 6 Finansiella kostnader  Not 11 Kassa och bank   

Ränta reverslån KAK  0   Checkkonto   3 648 12 674

Ränta till kreditinstitut   140 187   Genomgångskonto/renh   -4 0

Övrigt (inkl. ränta pensionsskuld)   635 394  SUMMA   3 644 12 674
SUMMA   776 581       
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Noter 
 
 2015 2016     2015 2016
Not 12 Långfristiga skulder       Not 14 Leasing     
Kommuninvest  6 000 16 200  Årets kostnader inkl. hyror 2016  2 858 4 955

      Framtida utbetalningar inom 1 till 5 år 10 548 13 381
SUMMA  6 000 16 200  Senare än 5 år  8 255 6 604
    Not 15 Fonderingar av eget kapital 
    Resultatregleringsfond renhållning 7 443 4 434
    Resultatregleringsfond slam                                1 874 2 005
        
Not 13 Kortfristiga skulder    
Kortfr del, långfr skuld  204 1 200   
Leverantörsskulder  13 177 17 440     
Personalens källskatt  890 1 005     
Arbetsgivaravgift  1 009 1 125     
Moms och skatter  2 514 3 118    

Övrig kortfristig skuld 1 449 2 519   
Upplupna semesterlöner 2 635 2 777   
Upplupna sociala avg sem lön 1 014 1 064   
Individuell del pension inkl. särskild 2 360 2 483   
löneskatt, slutlig skatt     
Ej utlösta löner, fritidsklubben 7 4   
Upplupna räntekostnader 140 22   
Övriga interimsskulder 12 965 5 010   
SUMMA 38 364 37 767   
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Redovisningsprinciper
 
Redovisningsprinciper 
Syftet med den finansiella redovisningen är att 
den ska ge en rättvisande bild av kommunal-
förbundets finansiella ställning. Kommunal-
förbundet följer de grundläggande redovisnings-
principer som framgår av den kommunala 
redovisningslagen och god redovisningssed. 
Förbundet följer också i stort rekommenda-
tionerna som ges av: Rådet för kommunal 
redovisning. Avsteg har dock gjorts gällande 
finansiell leasing som här redovisas som 
operationell leasing. 
 
Grundläggande 
redovisningsprinciper 
Väsentliga poster för bokslutet har periodiserats. 
Pensionsskuldens förändring, det vill säga 
avsättning för avgiftsbestämd respektive 
förmånsbestämd ålderspension, efterlevande-
pension samt finansiell kostnad, har redovisats 
bland verksamhetens kostnader liksom 
löneskatten för denna del. 
 
Ränteuppräkningen har redovisats som en 
finansiell kostnad. Den avgiftsbestämda 
ålderspensionen har avsatts maximalt och 
redovisats bland verksamhetens kostnader liksom 
löneskatten. 
 
 
Materiella anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar har i balansräkningen 
upptagits till anskaffningsvärdet minskat med 
årliga avskrivningar. Med anläggningstillgångar 
avses objekt med en ekonomisk livslängd om 
minst tre år och med en total utgift på två 
prisbasbelopp exklusive moms. 
 
Avskrivningar 
I balansräkningen är anläggningstillgångarna 
upptagna till anskaffningsvärdet minskat 
avskrivningar och nedskrivningar. Materiella 
anläggningstillgångar skrivs av planenligt efter 
tillgångarnas nyttjandeperiod. Avskrivningarna 
påbörjas månaden efter anläggningen tas i bruk. 
Följande avskrivningstider tillämpas: 
 
 
 
 
 
 

 
Personbilar. båtar 5 år 
Datorer  4 år 
Räddningstjänstmtrl 5 år 
Tele/datatekn. utr. RT 3 år 
Inventarier   10 år 
Räddningstjänstfordon  15 år 
 
Nedskrivningar 
Om det vid räkenskapsårets utgång kan 
konstateras att en anläggningstillgång har ett lägre 
värde än vad som kvarstår efter planenliga 
avskrivningar, ska tillgången skrivas ned till det 
lägre värdet om värdenedgången kan antas vara 
bestående. En nedskrivning ska återföras om det 
inte längre finns skäl för den. 
 
Beloppsgräns för inventarier 
Huvudregeln för om ett inköp är att betrakta som 
investeringsutgift eller driftkostnad har under året 
varit att inventariet har en varaktighet/-
förbrukningstid på 3 år eller mer. Dessutom bör 
kostnaden ha överstigit två basbelopp. Inom 
räddningstjänsten anses material som används vid 
utryckning huvudsakligen vara en driftskostnad 
då exempelvis ett larmställ kan förstöras redan 
vid första tillbudet. 
 
Semesterlöneskuld 
I skulden ingår okompenserad övertid och jour- 
och beredskap samt upplupna arbetsgivaravgifter. 
Detta redovisas som en kortfristig skuld. 
 
Övrigt 
Fr o m 2013 använder kommunalförbundet 
kontoplanen Kommun-Bas 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 30

Ord & begrepp 
 
Avskrivningar är planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. Driftredovisningen belastas för 
den värdeminskning som anläggningarna genomgått genom att de utnyttjas under året.  
 
Avsättningar är förpliktelser som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till 
belopp eller till tidpunkt för infriande. 
 
Balansräkningen visar totala tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital på bokslutsdagen.  
 
Driftredovisning beskriver utfallet i förhållande till budgeterade kostnader och intäkter. 
 
Finansieringsanalys är den översiktliga sammanfattningen av hur årets driftverksamhet, dvs. den löpande 
verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten, där bl. a. låneverksamhet ingår, 
har bidragit till likviditetens förändring. Den visar hur förbundet fått in pengar och hur de har använts under 
året. Här behandlas ut- och inbetalningar till skillnad från resultaträkningen som innehåller kostnader och 
intäkter.  
 
Investeringsredovisning beskriver hur investeringsutgifterna och inkomsterna har fördelat sig under året. 
 
Kapitalkostnader är benämningen för internränta och avskrivning. 
 
Kkr = kilokronor, tusentals kronor. 
 
Kortfristiga skulder lån och skulder som förfaller till betalning inom ett år. 
 
Långfristiga skulder förfaller senare än ett år efter räkenskapsårets utgång. 
 
Måluppfyllelse 
 
 Målet är uppfyllt  
 Målet är delvis uppfyllt med minst 80%  
 Målet bedöms inte vara uppfyllt 
 Målet har inte kunnat bedömmas 

 
Omsättningstillgång är summan av likvida medel och kortfristiga fordringar. Kan på kort sikt omsättas i 
likvida medel. 
 
Resultaträkningen redovisar samtliga intäkter och kostnader samt hur det egna kapitalet har förändrats 
under året.  
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Kvalitetsmätning administration NKI (Nöjd Kund Index) 
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1 Förvaltningsberättelse 
1.1 Ordförande har ordet 
Första januari 2011 startade Västra Mälardalens Myndighetsförbund. 
Syftet är att tillhandahålla en rättsäker och effektiv myndighetsutövning 
av god kvalitet.  

2016 är förbundets sjätte verksamhetsår. Förbundet har under dessa sex år 
utvecklats positivt, funnit sin form. Samarbetet och dialogen med ägarna, 
Arboga och Kungsörs kommuner, har fördjupats. Ledamöterna i 
direktionen känner en stark tilltro till verksamheten. 

Förbundets ekonomi har utvecklats positivt under dessa sex år. Boksluten 
har varje år visat ett överskott. Med anledning av detta har en RUR 
(resultatutjämningsreserv) byggts upp. Vid sidan av detta finns en 
ekonomisk reserv som nu fyllts upp till sin gräns. Eventuella kommande 
överskott kommer att återbetalas till kommunerna. 

Direktionen har fastställt mål att sträva mot. De flesta uppställda mål har 
uppnåtts. Och i de fall som målet inte nåtts finns det väl motiverade skäl 
till detta. Nämnas kan att målen avseende bygglovshantering inte 
uppnåtts. Anledningen till detta är att antalet ärenden och därmed 
arbetsbelastningen ökat rejält under 2016. 

Av de uppgifter som förbundet arbetat med vill jag särskilt framhålla 
åtgärderna riktade till enskilda avlopp i kommunerna. Projektet är nu inne 
på sitt sjätte år och nu arbetas det aktivt med åtgärder riktade till dem som 
inte har godkända avlopp. Målsättningen för året var att 33 % av alla icke 
godkända avlopp skulle vara åtgärdade vid årets slut. Resultatet blev att 
38 % åtgärdats. Ett stort antal beslut om förbud med vite har skett under 
året (fler än 30). Kvar när alla dessa ej godkända avlopp åtgärdats är de 
som fått uppskov med att vidta åtgärder av olika anledningar (obebodda 
fastigheter med mera).  

Under året har majoritetsförhållandet skiftat i Arboga kommun. Detta har 
endast marginellt påverkat arbetet i direktionen. 

Som ordförande vill jag tacka alla medarbetare i förbundet för väl 
genomfört arbete under året och ett särskilt tack för insatserna under år 
2016. 

 

 

Dan Avdic Karlsson 

Ordförande 2016 
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1.2 Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
1.2.1 Uppdrag och syfte 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) är ett 
kommunalförbund för Arboga och Kungsörs kommuner som bildades 
den 1 januari 2011. Förbundets uppgifter är att fullgöra kommunernas 
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt byggnadsväsendet. 
Förbundet ansvarar också för kommunernas energi- och 
klimatrådgivning. 
 

1.2.2 Organisation 
Förbundet har en förbundsdirektion med 4 ordinarie ledamöter och 4 
ersättare från Arboga respektive Kungsörs kommun. Till förbundet hör en 
tjänstemannaorganisation bestående av 18 personer som leds av en 
förbundschef och inom organisationen finns två enheter, bygglovenheten 
och miljö- och hälsoskyddsenheten, samt en central administration som 
arbetar åt båda enheterna samt förbundsdirektionen.  
 

1.2.3 Kännetecken 
Förbundet vill att förbundets verksamhet ska kännetecknas av: 
 
 bra bemötande 
 god service och tillgänglighet 
 effektiv, korrekt, likställd, professionell och rättsäker handläggning 
 att vi är kunniga inom vårt ansvarsområde 
 information och rådgivning som alla kan förstå 

 

1.2.4 Förbundets verksamhet och verksamhetsmål 
Direktionen beslutar årligen om en verksamhetsplan samt mål för 
verksamheten. I denna årsrapport redovisas i vilken grad direktionens 
beslutade mål för 2016 har uppfyllts (se kapitel 1.3) samt redovisning av 
vilka aktiviteter som pågått eller genomförts utifrån förbundets 
verksamhetsplan 2016.  
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1.3 Uppföljning av 2016 års mål 
Förbundsdirektionen har beslutat om mål för 2016 års verksamhet. I 
tabellen nedan redovisas de antagna målen samt i vilken omfattning de 
uppfylldes 2016, målets syfte, kommentarer till resultat hur väl målet är 
uppfyllt. Symbolerna i tabellen innebär följande: 

8  = målet är uppfyllt till 100 %  

 = målet är uppfyllt från 75 % till mindre än 100 % 

 =lägre måluppfyllnad än 75 %  

Redovisning av direktionsmål för 2016 
Mål 1 
Sjuktalet understiger 18 
kalenderdagar per år 
och anställd år 2016. 
 

Måluppfyllelse: Sjuktalet 12,2 dagar per 
anställd. 

 

Målets syfte: Frisk personal är en väsentlig förutsättning för att förbundets verksamhet 
ska kunna genomföras. Vid högt sjuktal finns en betydande risk att verksamheten 
påverkas. Att mäta sjuktalet är ett sätt att ha kontroll på den risken. 
Kommentar mål 1: Målet har nåtts.  
  
Mål 2 
Användande av 20 
friskvårdstimmar per 
anställd under 2016. 
Gäller för de som ej 
nyttjar friskvårdsbidrag. 

Måluppfyllelse: 
Genomförda friskvårdstimmar = 28,36 timmar 
per anställd. 

 

Målets syfte: Förbundets personal har möjlighet till att använda en arbetstimme i veckan 
till friskvård. Förbundet ser det som positivt och har en ambition av att den utnyttjas. 
Den bedömning som görs är att friskvårdstimmen ger en positiv effekt på personalens 
hälsa och i slutänden en positiv effekt för förbundets verksamhet. Att mäta ovan angivna 
mål ger en bild i vilken omfattning friskvårdstimmarna utnyttjas. 
Kommentar mål 2: Målet har nåtts  
  
Mål 3 
Antal pågående miljö- 
och 
hälsoskyddsärenden, 
exklusive ärenden som 
rör 
avloppsinventeringar, 
tillståndsärenden för 
avlopp samt 
förbudsärenden 
gällande avlopp, ska ej 
överstiga 600 stycken. 

Måluppfyllelse: Antal pågående ärenden är 454 
stycken. 

 

Målets syfte: Det är viktigt att ärenden handläggs och att ärenden kommer till avslut. Att 
mäta antalet pågående ärenden är ett sätt att ha kontroll på att ärenden inte blir gamla 
utan kommer till avslut. Att ärenden som gäller moment i avloppsprojektet exkluderas 
beror på att flera av ärendetyperna ligger öppna under en längre tid och effekten av 
arbetet i avloppsprojektet mäts i mål 5. 
Kommentar mål 3: Målet har nåtts.  
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 Redovisning av direktionsmål för 2016 
Mål 4 
5 fastigheter med 
misstänkt risk för 
förorening utreds  
avseende 
föroreningssituationen 
under 2016 för att få 
kännedom om 
saneringsåtgärder krävs 
eller ej. 

Måluppfyllelse = 7 fastigheter/objekt av 5 har 
klarlagts 

 

Målets syfte: Mark som misstänks vara förorenad finns på ett antal platser inom Arboga 
och Kungsörs kommuner. Målet anger ambitionen i takten på klarläggandet av 
förorenade områden. Att mäta målet ger ett mått på hur arbetet utifrån ambitionen 
fortgår. 
Kommentar mål 4: Målet har nåtts. 
  
Mål 5 
33 % av alla 
avloppsanläggningar 
som vid ingången av 
2016 har bedömts ej 
uppfylla lagstiftningens 
krav (röda, röda med 
förbud eller röda med 
vite) inom Arboga och 
Kungsörs kommun, ska 
ha åtgärdats vid 
utgången av 2016. 

Måluppfyllelse: 38 % är åtgärdade. 
 

 

Målets syfte: Att enskilda avloppsanläggningar som inte uppfyller lagstiftningens krav 
åtgärdas är viktigt.  Med stöd av tillsynsmyndighetens verktyg påskyndas detta. 
Målsättningen är att alla avloppsanläggningar ska vara åtgärdade 2018. Det mål som 
beslutats är ett delmål för att nå den målsättningen. 
Kommentar mål 5: Målet har nåtts.  
  
Mål 6 
Fastställd tillsynsplan 
för miljö- och 
hälsoskyddsenhetens 
tillsynsarbete år 2016 har 
uppfyllts. 
 

Måluppfyllelse:  
Tillsynsplan 462 objekt av 463 objekt = 99,8 % 
- Livsmedel 107 objekt av 107 objekt = 100 % 
- Receptfria läkemedel, tobak, folköl 15 

objekt av 15 objekt = 100%  
- Hälsoskydd 77 objekt av 78 objekt = 99 % 
- Miljöskydd 191 objekt av 191 objekt = 100 

% 
- Enskilda avlopp 72 objekt av 72 objekt = 

100 % 

 

Målets syfte: Den planerade tillsynen och kontrollen inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet är en väsentlig del av förbundets verksamhet. Omfattningen av 
denna beslutas genom antagande av verksamhetsplan med tillhörande tillsyns- och 
kontrollplan. Att följa att genomförandet av planerna sker är viktigt och bör följas upp 
kontinuerligt. Detta görs genom att detta mål mäts kontinuerligt. 
Kommentar mål 6 Målet är näst intill uppfyllt.  Ett objekt har inte fått tillsyn på grund av 
sjukdom och har flyttats över till 2017. Totalt har tillsynsplanen 2016 reducerats med 88 
tillsynsobjekt. Verksamheter har upphört, inte varit aktuella för tillsyn eller förbud, varit 
med på fel tillsynslista (fel år). 
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 Redovisning av direktionsmål för 2016 
Mål 7 
90 % av 
bygglovenhetens 
inkomna 
lovansökningar besvaras 
inom två veckor med 
brev om fullständig 
ansökan eller 
föreläggande om 
komplettering. 

Måluppfyllelse: 74,6% har besvarats inom 2 
veckor (144 av 193 lovansökningar har 
besvarats inom 2 veckor). 

 

Målets syfte: Att en första bedömning görs tidigt i ett ärende är viktigt för 
handläggningstiden. I det fallet att ett ärende behöver kompletteras ska en sökande 
snabbt få beslut om detta. Att mäta detta mål är ett sätt att få kontroll på att en tidig 
bedömning görs. 
Kommentar mål 7: Arbetsbelastningen har under 2016 varit hög, varför uppsatt mål inte 
uppnåtts under året. Även bedömningen av när en lovansökan är komplett har i ett antal 
ärenden feltolkats, vilket försenat brev om fullständig ansökan. Tolkningen har inte 
försenat handläggningstiden. 
  
Mål 8 
Mål 8 
90 % av 
bygglovenhetens 
inkomna 
anmälningsärenden 
behandlas inom två 
veckor med 
föreläggande om 
komplettering, beslut 
om startbesked eller 
kallelse till tekniskt 
samråd samt inkomna 
klagomålsärenden 
behandlas inom två 
veckor med 
informationsbrev. 

Måluppfyllelse:  
- 84 % av anmälningsärendena har 

besvarats inom 2 veckor (74 av 88 
anmälningsärenden har behandlats 
inom två veckor). 

- 63,6 % av klagomålsärendena har 
besvarats inom 2 veckor (14 av 22 
klagomålsärenden har behandlats inom 
två veckor). 

 

  

Målets syfte: Är att mäta effektiviteten vid behandlingen av enklare ärenden och lägga 
en ambitionsnivå hur snabbt ärendena bör behandlas. 
Kommentar mål 8: Målet har inte klarats helt under perioden. Orsak bedöms vara 
sjukskrivning under våren samt ett ökat antal inkomna lovärenden som fått prioriteras 
  
Mål 9 
Avsluta 100 st. 
byggärenden under 2016 
som är äldre än 5 år 
 

Måluppfyllelse: 85 st. är avslutade.  

Målets syfte: Det finns ett antal ärenden som är äldre än 5 år. För att kunna avsluta dessa 
behövs kontakt med de som sökt loven. Detta för att kontrollera om en ansökan 
fortfarande är aktuell och för att uppmana de sökandena att komplettera ärendena med 
de handlingar som behövs för att handläggningen ska kunna slutföras. I de fall 
komplettering inte kommer in avslutas det aktuella ärendet. I målet anges 
ambitionstakten för detta arbete. 
Kommentar till mål 9: Målet har inte uppfyllts helt. Orsak bedöms vara ett ökat antal 
inkomna lovärenden som fått prioriteras 
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 Redovisning av direktionsmål för 2016 
Mål 10 
Verksamhetens 
självfinansieringsgrad är 
43% 2016. 

Måluppfyllelse: Resultatet för 2016 innebär en 
självfinansieringsgrad på 49 %. 

 

Målets syfte: Finansieringen av verksamheten är en väsentlig faktor för förbundet. Att 
följa i vilken omfattning förbundets verksamhet finansieras med avgifter är mått som är 
intressant att följa. Med uppföljningen av detta mål mäts detta. I formulerat mål ges en 
ambitionsnivå för vilken självfinansieringsgrad ska vara uppfyllt 2016. 
Kommentar till mål 10: Självfinansieringsgraden för 2016 överskrider målet och beror till 
stor del på att intäkterna ökat men också att kostnaderna är lägre. 
 

1.4 Omvärldsanalys 
1.4.1 Konjunktur 

Den allmänna konjunkturen i samhället påverkar förbundets verksamhet. 
Nedgångar och uppgångar i konjunkturen påverkar antal ärenden. 
Tydligast blir det inom byggområdet. Vi ser nu ett högre inflöde av större 
byggärenden jämfört med tidigare år. Se vidare under avsnitt 1.5.6. 
 

1.4.2 Energi- och klimatrådgivning 
Nivå för statliga bidrag för kommunernas energi- och klimatrådgivning 
har förändrats från och med 2017. Förändringen innebär att små 
kommuner får ett betydligt lägre bidrag än tidigare. För Arboga och 
Kungsörs kommun innebär det ett totalt bidragsbelopp på 190 tkr istället 
för som tidigare 560 tkr. Detta innebär att ett fortsatt sammarbete med 
Köping är nödvändigt. 

1.4.3 Avtalsrörelsen 
Någon avtalsrörelse för 2016 har inte varit aktuell utan tidigare tecknade 
kollektivavtal gäller. 2016 års lönerevision genomfördes inom lagt budget.  
 

1.4.4 Lagstiftning och prejudikat m.m. 
Inga större förändringar har skett i lagstiftningen under året. 
 
1.5 2016 års verksamhet 

1.5.1 Förbundsdirektionen 
Förbundsdirektionen har sammanträtt 11 gånger under 2016.  Beslut som 
direktionen fattat har gällt bland annat: redovisning av intern kontrollplan 
2015, yttrande över detaljplaner, lämnande av förhandsbesked gällande 
bygglov, lämnande av bygglov för industrier, avslag i ärenden om 
bygglov, beslut om byggsanktionsavgift, revidering av 
delegationsordning, vitesbeslut avseende avloppsanläggningar, budget 
för 2017, verksamhetsplan för 2017, intern kontrollplan för 2017 med mera. 
Administrationen av förbundsdirektionens sammanträden sköts av den 
centrala administrationen. 
 
Vid några av direktionssammanträdena har förbundets personal 
informerat om olika delar av förbundets ansvarsområden med syfte att ge 
en kompetensutveckling för direktionens ledamöter. Under året har 
information skett inom följande områden: energi- och klimatrådgivning, 
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folköl, receptfria läkemedel och tobakstillsyn och hälsoskyddstillsyn. 
Företrädare för Länsstyrelsen informerade också vid ett sammanträde om 
ett av deras uppdrag som är tillsynsvägledning över kommunernas tillsyn 
över byggnadsväsendet. 
 
I juni genomförde direktionen tillsammans med förbundets personal en 
studieresa. Tanken med studieresan var att besöka platser och 
verksamheter där förbundet har tillsyn. Under dagen besöktes Starkas 
betongfabrik i Arboga och Tornet i Arboga. Under en halvdag i november 
redovisade förbundskontoret tankar för 2017 för diskussion inför 
framtagande av verksamhetsplan för 2017. Vid halvdagen diskuterades 
också om vad ett bra bemötande innebär i förbundets verksamhet. 
 

1.5.2 Dialog med medlemskommunerna 
Två dialogmöten (mars och september) mellan förbundet och 
medlemskommunerna har genomförts under perioden. Vid mötet togs 
bland annat följande frågor upp: årsredovisning 2015, budget för 2017, 
taxa för 2017, e-tjänster, energi- och klimatrådgivning med mera. 
Förbundet upplever att den löpande dialogen med medlemskommunerna 
fungerar på ett bra sätt. 
 

1.5.3 Förbundsövergripande 
Kvalitetsarbete 
Förbundet har en struktur för framtagande, utformning och sökbarhet av 
styrande rutiner och instruktioner. I detta arbete används genomlysning 
av verksamheternas olika processer när behov av rutiner och instruktioner 
utreds. Under året har utvecklingsdagar ordnats och vid höstens 
kontorsdagar har detta arbete prioriterats. Vid kontorsdagarna 
genomfördes också ett grupparbete där tvärgrupper diskuterade om vad 
som är ett bra bemötande.  

För att följa upp hur förbundet lever upp till sina kännetecken 
genomfördes en enkätundersökning inom område bygglov och inom 
område avlopp. Nedan redovisas resultatet i diagramform samt 
kommentarer till resultatet.  
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Frågorna kring tillgänglighet och bemötande får ett bra betyg. En viktig 
fråga som lyfts i inkomna kommentarer är att man håller de tider man 
lovat till exempel när man ska återkomma med svar. 

För området handläggningstid är resultatet att den som genomsnitt är 
något snabbare än den förväntade, vilket får ses som godkänt. Att se över 
beslutsprocessen ytterligare är aktuellt för att komma till beslut snabbare 
utan att rättssäkerheten äventyras.  

Tydliga och väl motiverade beslut är viktiga. Medelvärdena har höjts 
sedan tidigare enkät. Förbundet har arbetat med utformning av sina olika 
beslut sedan den tidigare enkäten, vilket bedöms påverka resultatet 
positivt.  

Intern kontroll 
Förbundet har under 2016 arbetat med den interna kontrollen utifrån ett 
beslutat internkontrollprogram. Programmet har följande beslutade 
kontrollområden: 

• Rättsäker myndighetsutövning: Kontrollen omfattar hantering av 
ärenden utifrån lagstiftning, kvalitet på handlingar, diarieföring, 
handläggningstid samt avgifter utifrån förbundets taxor. De 
ärenden som valts ut är 20 byggärenden samt 40 ärenden inom 
miljö- och hälsoskyddsenhetens ansvarsområden. Resultatet från 
kontrollen redovisas för förbundsdirektionen. Kontrollen ger också 
grund till viktiga områden att arbeta med utifrån ovan beskrivna 
kvalitetsarbete. Under året har kontrollen resulterat i översyn av 
rutiner, instruktioner och mallar för handlingar. 

• Planerad tillsyn: Kontrollen omfattar uppföljning av miljö- och 
hälsoskyddsenhetens tillsyns- och kontrollplan. Uppföljningen 
redovisas vid förbundsdirektionens sammanträden.  

• Verksamhetens styrdokument: Kontrollen omfattar genomgång 
för att säkerställa att delegationsordning, förbundsordning samt 
förbundets reglemente är aktuella. Kontroll har inneburit att 
delegationsordningen har uppdaterats under året. 
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• Finansiering av verksamheten: Kontroll omfattar hur antagen 
budget följs. Resultatet redovisas vid förbundsdirektionens 
sammanträden. 

 
Ekonomiadministration 
Förbundets ekonomiadministration har fungerat på ett bra sätt under 
perioden. Regelbundna uppföljningar av förbundets ekonomi görs utifrån 
förbundets interna kontrollplan. Resultatet från kontrollen redovisas vid 
varje förbundsdirektions sammanträde.  
Under året har projektet gällande ekonomikoppling mellan förbundets 
verksamhetssystem ByggR och förbundets ekonomisystem slutförts. 
 

1.5.4 Personal 
Kompetensutveckling 
Personalens kompetens är en viktig förutsättning för en god kvalitetsnivå i 
verksamheten. Frågor som kompetensutveckling är därför centrala. 
Genom att förbundet är en myndighet är det avgörande att ha kännedom 
om ny lagstiftning, nya regler och föreskrifter. Frågor om 
kompetensutveckling har tagits upp löpande samt under höstens 
medarbetarsamtal. 
 
Bemanning 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har 18 fast anställda medarbetare, 
17,8 årsarbetare (åa). För att täcka upp vakanser och ökat personalbehov 
inom avloppsprojektet och för att täcka upp befintlig personals arbete med 
energi- och klimatrådgivning har vikarier och extra personal varit 
anställda på miljö- och hälsoskyddsenheten.  
 
Under året har också konsulttjänst som bygglovarkitekt köpts enligt gjord 
upphandling fram till augusti månad då upphandlad konsult avslutat sin 
anställning. Någon bygglovarkitekt har ej använts sedan dess då 
konsultföretaget inte kunde få fram ersättare. Ny upphandling har startat. 
 
Personalomsättning 
Under 2016 har en tillsvidareanställd miljö- och hälsoskyddsinspektör 
avslutat sin tjänst vid förbundet.  Rekrytering till den lediga tjänsten har 
skett genom att erbjuda vikarie vid förbundet anställning.  
 
Vidare har miljö- och hälsoskyddsinspektörer anställts på tidsbegränsade 
anställningar utifrån vakanser och ökad arbetsmängd inom 
avloppsprojektet och för att ersätta tidigare personal med 
visstidsanställning som slutat.  
 
Sjukfrånvaro 
Förbundet har som mål att antalet sjukdagar ska understiga 18 
kalenderdagar per anställd år 2016. Under 2016 har den totala 
sjukfrånvaron varit 12,2 kalenderdagar per anställd vilket är lägre än 2015.  
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Företagshälsovård 
Förbundet har avtal om företagshälsovård med Avonova Mälarhälsan.  
 
Personalaktiviteter 
En personaldag genomfördes under våren. Under dagen besöktes Näs 
naturreservat med guidning samt efterföljande aktiviteter vid 
Skedevistrand. Under hösten var förbundskontoret på kontorsdagar 
under två dagar för planering av 2017. 
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1.5.5 Miljö- och hälsoskyddsenheten 
Allmänt 
Miljö- och hälsoskyddsenhetens samtliga direktionsmål har nåtts under 
2016 (se kapitel 1.3). Den planerade tillsynen har under året varit 47 % och 
den händelsestyrda tillsynen 53 %, vilket överensstämmer med den 
fastställda tillsynsplanen. Det totala antalet tillsynstimmar har dock varit 
lägre på grund av vakanser under året. Målen har kunnat nås trots 
vakanser vilket till stor del beror på att den händelsestyrda tillsynen har 
följt tillsynsplanen 2016 i förhållande till 2015 då den var högre. 
Diagrammet nedan visar antalet nedlagda tillsynstimmar i förhållande till 
antalet planerade timmar. 
 

 
 
Diagrammet nedan visar hur tillsynstimmarna har fördelats mellan de 
olika områdena inom miljö- och hälsoskydd.   
 

 

5052 5743 

4140 

4754 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Planerad tillsyn Händelsestyrd tillsyn

An
ta

l t
im

m
ar

 

Tillsynstimmar 2016 

Tillsynsplan 2016

Utfall 2016

41% 

18% 

32% 

8% 
1% 

Fördelning av tillsynstimmar inom miljö- och hälsoskydd 2016 

Miljö

Livsmedel

Enskilda avlopp

Hälsoskydd

Tobak, OTC,
Receptfria



 
 

16 
 

Antal nya ärenden under 2016  
Under året påbörjades 1 376 nya ärenden. Ärendena fördelar sig inom 
följande ärendetyper inom respektive kommun. I jämförelse med 2015 har 
färre ärenden påbörjats under 2016. Huvudorsaken till detta är att under 
2015 påbörjades cirka 250 ärenden inom området hälsoskydd gällande 
radon i flerbostadshus. Handläggningen av dessa ärenden fortgår under 
2016. Inom området enskilda avlopp har också färre förbudsärenden 
startats under 2016. 
 

 
 
Ett av direktionen fastställda mål är att antalet pågående ärenden inte ska 
överskrida 600 exklusive avloppsärenden. Syftet med målet är att mäta att 
de ärenden som inkommer till förbundet handläggs och avslutas. 
Diagrammet nedan visar antalet pågående ärenden vid årets början och 
vid respektive månads slut och man kan tydligt se en ökning av antalet 
pågående ärenden under mars då många årsrapporter kommer in från 
olika verksamheter.  
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Utifrån krav i lagstiftningen har tillsynsmyndigheten en skyldighet att 
anmäla misstanke om brott till åklagare/polis och besluta om 
miljösanktionsavgift vid överträdelser som har en sanktionsavgift. Under 
året har fyra anmälningar gällande misstanke om brott gjorts. Vidare har 
sex beslut om miljösanktionsavgift tagits. Totalt har 618 delegationsbeslut 
tagits. 
 
Miljö- och hälsoskyddsenheten har som mål att tidsbegränsade 
förelägganden som meddelas följs upp inom tre veckor vilket enheten har 
uppfyllt till 96 %. De flesta föreläggandena åtgärdas vid påminnelse eller 
kommunicering om föreläggande/förbud med vite. I sällsynta fall krävs 
beslut om föreläggande/förbud med vite. Totalt har 30 vitesbeslut tagits 
och flertalet gäller förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från 
bristfällig avloppsanordning. 
 
Under perioden har det inkommit och handlagts 76 klagomål. 
Klagomålsärenden gäller främst hälsoskydd, livsmedel och 
nedskräpningar. Miljö- och hälsoskyddsenheten har haft som mål att de 
klagomål som inkommer ska återkopplas till den klagande inom två 
arbetsdagar och målet har uppfyllts till 100 %.  
 
Vidare har miljö- och hälsoskyddsenheten som mål att efter genomförd 
inspektion/kontroll ska inspektionsrapport skickas ut, inom tre veckor, 
till berörd verksamhetsutövare. Totalt har 383 inspektionsrapporter 
skickats ut. I 96 % har målet uppfyllts.  
 
För att nå ökad samsyn och göra likartade bedömningar oavsett 
handläggare har tillsyn utförts, gemensamt av två handläggare, på 
tillsynsobjekt inom de olika tillsynsområdena.   
 
Livsmedel 
Kontroll har genomförts enligt fastställd kontrollplan och 100 % av årets 
planerade livsmedelskontroll har genomförts. Totalt har 175 kontroller 
genomförts. 67 kontroller (38 %) har varit föranmäld och 108 kontroller  
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(62 %) har varit oanmäld. I kontrollen har verksamheternas egenkontroll 
följts upp och inriktningen har bland annat varit kontrollpunkterna 
märkning, spårbarhet, personlig hygien och temperatur. 
 
Vid fyra tillfällen har myndighetsåtgärd krävts med föreläggande om 
åtgärd som följd. Ett utbrott av livsmedelsburen smitta har förekommit. 
 
Vidare har 32 registreringar av nya verksamheter handlagts. Orsak till 
registrering kan vara en ny verksamhet som startar eller ett ägarbyte vid 
en befintlig verksamhet. Flertalet av de nya verksamheterna har 
kontrollerats med ett första besök inom tre månader. 
    
En kurs i livsmedelshygien för livsmedelsföretagen har genomförts under 
hösten. Vid kursen deltog 14 personer och kursen fick mycket bra betyg 
och upplevdes värdefull av deltagarna. 
 
Ett ”Marknadsprojekt” har genomförts och livsmedelshanteringen har 
kontrollerats vid totalt 39 livsmedelsföretag på Kungsörs vårmarknad, 
Arboga Medeltidsmarknad och Jädersbruksdagarna. De flesta 
verksamheter har tillfredsställande rutiner och i de fall brister påtalats har 
dessa åtgärdas. Det konstateras att de senaste årens återkommande 
kontroller på marknader ger resultat med färre brister som följd. 
 
Förbundet har deltagit i ett nationellt kontrollprojekt där förekomsten av 
”Listeria Monocytogenes” kontrollerats genom provtagning i 
kallrökt/gravad fisk och skivade charkprodukter med lång hållbarhet. 
Projektet har omfattat 12 butiker och totalt har 26 produkter analyserats. 
Ingen Listeria har påvisats i några produkter. 
 
Provtagning av livsmedel som serveras på julbord har genomförts på sex 
restauranger och totalt skickades 24 prover in för analys. Ett fåtal prover 
fick resultatet ”godtagbara men ej tillfredsställande” vilket inte innebär 
någon direkt hälsorisk men indikerar på att det kan finnas brister i 
hanteringen, vilket kommer att följas upp i den ordinarie kontrollen. 
 
Förbundet upplever att de senaste årens kontinuerligt återkommande 
livsmedelskontroller lönar sig med färre brister som resultat. Den årliga 
återkommande utbildningsinsatsen är också av betydelse då det kan 
noteras en ökad kompetens hos de som arbetar med livsmedel. 
 
Hälsoskydd 
Inom hälsoskydd har 99 % av den planerade tillsynen genomförts. 
Tillsynen har under perioden omfattat bland annat förskolor, skolor, 
vårdboenden, idrottsanläggningar, samlingslokaler, tatuerare, massörer, 
frisörer och bassängbad. Kommunernas strandbad har besökts under året.   
 
Under perioden har fem anmälningar av nya lokaler för hygienisk 
behandling och skolor/förskolor handlagts. 24 klagomålsärenden har 
kommit in och handlagts. Det har främst gällt bostadsklagomål.  
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Tillsyn har genomförts vid nio flerbostadshus och har främst varit inriktad 
på fastighetsägarnas egenkontroll vad gäller OVK (obligatorisk 
ventilationskontroll) och radonmätningar.  
 
Ett projekt ”Inventering av PCB i byggnader” har slutförts under året. 
Projektet har omfattat 205 fastigheter som har inventerat förekomsten av 
PCB i byggnader. Ett fåtal fastigheter har haft förekomst av PCB som krävt 
sanering. 
 
För att uppnå Sveriges miljömål ”God bebyggd miljö” om radon i 
inomhusluften har radonmätningar begärts in från 248 flerbostadshus. 
Cirka 46 % har genomfört radonmätning och lämnat in resultat till 
förbundet. Fastighetsägare till fastigheter där resultatet visat på 
radonhalter överstigande Folkhälsomyndighetens riktvärde för radon i 
inomhusluft uppmanas till åtgärder. Övriga som inte har genomfört 
mätningar har fått påminnelse om att genomföra mätningar under  
mätsäsongen 2016/2017.  
 
Under året har de kommunala skyttarna varit engagerade i tre ärenden.  
 
Förbundet har deltagit i ett nationellt tillsynsprojekt ”Barnkoll 2016” som 
Läkemedelsverket bedrivit. Syftet med projektet har varit att undersöka 
kemiska produkter som riktar sig till barn och för att kontrollera om 
märkningen av produkterna följer gällande regler. Av totalt åtta butiker 
saluförde två butiker felmärkta produkter. De butiker som brustit i 
märkningen ålades miljösanktionsavgift och åtgärdade bristerna 
alternativt tog bort produkterna från sitt sortiment. 
 
Tobak, folköl och receptfria läkemedel 
100 % av den planerade tillsynen inom området har utförts. Sex 
anmälningar om försäljning av tobak samt två anmälningar om försäljning 
av folköl har handlagts. 

Under året genomfördes kontrollköp av tobak, receptfria läkemedel och 
folköl. Syftet med kontrollköpen är att kontrollera om näringsidkare följer 
lagstiftningarnas krav på ålderskontroll.  Kontrollköpen genomfördes av 
ungdomar som fyllt 18 år. Av de 26 verksamheter som kontrollerades var 
det sex som brast i ålderskontroll. Efter kontrollköpet informerades 
försäljningsställena om resultatet. Bedömning görs att återkommande 
kontrollköp som tillsynsmetod har god effekt.  
 
En informationsträff för näringsidkare som säljer tobak, receptfria 
läkemedel och folköl har genomförts där Länsstyrelsens 
tobakshandläggare deltog och informerade om kommande förändringar i 
tobakslagen. 
 
Tillsyn enligt tobakslagen avseende ”Rökfria miljöer” har genomförts i 
samband med hälsoskyddstillsynen på skolor och fritidsgårdar.  
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Enskilda avlopp 
Det övergripande målet med förbundets arbete kring enskilda avlopp är 
att de avlopp som inte uppfyller miljöbalkens krav ska förbättras. Det 
första steget i arbetet är inventering och bedömning av de enskilda avlopp 
som finns.  
Totalt sedan projektet startades år 2010 har 3 030 enskilda avlopp 
inventerats och bedömts. Under året har totalt 197 bedömningar gjorts och 
inventeringsarbetet har slutförts under året. 
 
En stor del av arbetet som pågått har gällt att meddela beslut om förbud 
och förbud med vite för utsläpp från de avloppsanläggningar som inte 
åtgärdats inom två år från det att de bedömts som röda. Totalt har 42 
beslut om förbud och 30 förbud med vite meddelats under året. Under 
perioden har 139 tillståndsansökningar inkommit om att få anlägga nya 
avloppsanläggningar. Merparten av ansökningarna gäller anläggningar 
som ska ersätta tidigare bristfälliga avloppsanläggningar.  
 
En energi- och avloppsmässa anordnades under våren i Arboga där 
fastighetsägare med bristfälliga avloppsanläggningar bjöds in. En 
entreprenörsträff för entreprenörer som anlägger avloppsanläggningar 
har anordnats under våren. Kontakter med de entreprenörer som arbetar 
inom kommunerna är viktigt och borgar för att de anläggningar som 
byggs utförs på ett bra sett.  
 
I diagrammen nedan redovisas, för Arboga respektive Kungsörs 
kommuner, förändringen av statusen på bedömda avlopp.  
 
Beteckningarna i diagrammen innebär följande: 
Förbud/Vite = Förbudsbeslut med vite har beslutats 
Röd/Förbud= Förbudsbeslut har beslutats 
Röd = Uppfyller inte krav 
Grön = Uppfyller krav, 

Gul = Krav kan komma att ställas senare  
Röd/Grön = Åtgärder genomförda anläggningen och 
uppfyller krav.  
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Det som är noterbart i diagrammen är att antalet Röd/Gröna avlopp ökar 
vilket visar att åtgärder har vitagits. Målet är att de avlopp som har haft 
status Röda ska få statusen Röd/Grön senast 2018. Noterbart är också att 
antalet med Röda/Förbud ökar, vilket är en effekt av att när två år har gått 
utan att röda avlopp åtgärdats tas beslut om förbud. Förbud med viten är 
få varför de inte syns i diagrammen. Det totala antalet bedömda 
avloppsanläggningar ökar med anledning av den genomgång som gjorts 
för att säkerställa att alla avloppsanläggningar har bedömts. 
 
Miljöskydd 
Inom området miljöfarlig verksamhet har tillsyn skett enligt 
tillsynsplanen. Av årets planerade tillsyn har 100 % genomförts. 
 
Miljöfarliga verksamheter 
De branscher, förutom tillståndspliktiga verksamheter, som varit aktuella 
för tillsyn under 2016 har främst varit värmeverk, avloppsreningsverk, 
betongindustri, plastindustri, skrotningsanläggning, motorsportbana, 
drivmedelsanläggningar och metallbearbetning.  
 
Ett projekt med tillsyn på U-anläggningar (mindre miljöfarliga 
verksamheter som inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 
miljöprövningsförordningen) har genomförts. Prioriterade branscher har 
varit fordonstvättar, metallbearbetning, byggföretag och 
entreprenörer/åkerier. Projektet omfattade inventering av totalt 56 
verksamheter och det visade att många av verksamheterna i dagsläget inte 
har någon miljöpåverkan eller har upphört varför de ej omfattas av tillsyn 
enligt miljöbalken. Totalt har 28 verksamheter varit aktuella och fått tillsyn 
och tillsynen har varit inriktad på kemikalieförvaring, farligt avfall, 
utsläpp till mark, vatten och luft.  
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Projektet har gett ökad kunskap om de mindre miljöföretagens 
miljöpåverkan och det visar att stora skillnader förekommer mellan 
verksamheter inom samma bransch. De vanligaste bristerna som noterats 
är hanteringen av farligt avfall. Tillsynen resulterade i ett par 
föreläggande om åtgärder.  Förbundet kommer att bedriva liknande 
projekt kommande år. 
 
Lantbruk 
Tillsyn inom område lantbruk har genomförts enligt tillsynsplanen. Ett 
större jordbruk med fjäderfän, växtodlare och mindre djurhållare har varit 
aktuella för tillsyn.  
 
Ett inventeringsarbete av nytillkomna hästgårdar har påbörjats under året 
med syfte att uppdatera förbundets tillsynsregister för att alla med 
liknande verksamhet ska få samma tillsyn. Inventeringsarbetet beräknas 
pågå under en fyraårsperiod. 
 
Miljö- och hälsoskyddsenheten har deltagit på en LRF-träff och informerat 
om tillsyn enligt miljöbalken. 
 
Energi 
Inom tillsynsområdet energi pågår ett samarbete med förbundets 
energirådgivare. Energirådgivaren har deltagit vid miljötillsyn och 
informerat om sin verksamhet vilket fått till följd att verksamheter 
påbörjat sitt arbete med energieffektivisering.  
 
Förbundet har under året anordnat en informationsträff tillsammans med 
Energikontoret och verksamheter med goda exempel där 
energieffektiviseringsåtgärder genomförts. Cirka 25 personer deltog. 
 
Kemiska produkter och biotekniska organismer 
Den planerade tillsynen av kemiska produkter och biotekniska 
organismer utförs till största delen inom andra tillsynsområden såsom 
hälsoskydd, miljöfarliga verksamheter och lantbruk. Tillsynen har då gällt 
cisterner, kemikalier och köldmedia. 

En anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel har handlagts. 
 
Köldmedieanläggningar 
Under perioden har 46 årsrapporter avseende köldmedia handlagts.  
 
Cisterner 
Åtta cisternärenden har handlagts under året varav fyra varit nya cisterner 
och fyra befintliga cisterner som har tagits ur bruk. 
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Avfall- och producentansvar 
Den planerade tillsynen på avfall- och producentansvar hanteras till 
största delen inom andra tillsynsområden såsom hälsoskydd, miljöfarliga 
verksamheter och lantbruk och tillsynen gäller då främst hantering och 
transport av farligt avfall. 
 
Totalt har tio övriga ärenden handlagts inom området. Det har varit 
ansökningar om eget omhändertagande av avfall och dispenser från lokal 
renhållningsordning som exempelvis förlängt hämtningsintervall eller 
ansökan om befrielse från sophämtning.  
 
Föroreningsskadade områden 
Arbetet med målet att utreda fem fastigheter, där det finns misstanke om 
förorening i mark, har pågått under året. Målet har nåtts till 100 %. Totalt 
har sju fastigheter utretts under året avseende föroreningssituationen.  
 
Flera fastigheter är under utredning vad gäller ansvarsfrågan, så kallad 
ansvarsutredning, som måste göras innan krav på provtagning och 
sanering kan påbörjas.  
 
Tillsynsarbetet med nedlagda deponier har återupptagits och fortsätter 
med MIFO fas 2 (översiktlig undersökning och provtagning) där 
förbundet har tillsynsansvar. Handlingsplaner för sex deponier i Arboga 
och fem deponier i Kungsör har inkommit och handlagts. 
 
Under året har fyra olyckor med diesel- eller oljeutsläpp inträffat där 
förbundet varit på plats som tillsynsmyndighet. 

 
Naturvård/Strandskydd 
Planerad tillsyn har genomförts på naturreservatet ”Klämsbo” i Kungsör. 
Under perioden har 15 ansökningar om strandskyddsdispens och tolv 
nedskräpningsärenden handlagts.  
 
Förbundet har yttrat sig till länsstyrelsen i anmälningsärenden gällande 
vattenverksamhet och åtgärder som väsentligt ändrar naturmiljön som 
exempelvis ledningsdragning. 
 



 
 

24 
 

1.5.6 Bygglovenheten 
 Lovhandläggning 
Bygglovenhetens arbete under året har främst varit inriktat på 
handläggning av de byggärenden som inkommit. Under året har 27 
bygglov avseende småhus/parhus inkommit, även ett antal större 
byggprojekt har varit föremål för handläggning som ny skola i Kungsör, 
förskolemoduler, två flerbostadshus i Arboga med mera.  
De som också konstateras är att de förändringar som gjordes i plan- och 
bygglagen 2011 nu har full genomslagskraft med ett ökande antal 
platsbesök och slutsamråd jämfört med tidigare. Antal samrådsmöten har 
fördubblats under året jämfört med 2015. 
 
Under året har 266 nya byggärenden registrerats. Totalt antal inkomna 
ärenden exklusive tillsynsärenden är 291 stycken. Ca 77 % av ärendena är 
initierade av privatpersoner.  I tabellen nedan redovisas fördelningen 
mellan de olika typer av ärenden som inkommit samt fördelningen av 
dessa mellan Arboga och Kungsörs kommuner i jämförelse 2015. 
Antal ärenden under 2015 och 2016 
 2015 2016 
Ärendetyp Totalt 2015 Arboga Kungsör Totalt 
Bygglov/anmälan 281 164 102 266 
Rivningslov/anmälan 5 5 3 8 
Strandskyddsdispens 8 6 2 8 
Förhandsbesked 8 3 4 7 
Marklov - 1 1 2 
Villkorsbesked - - - - 
Totalt 302 179 112 291 
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I diagrammet nedan redovisas hur många ärenden som inkommit under 
respektive månad under 2014-2016. 

 
Enheten har också arbetat med att avsluta gamla bygglovärenden som är 
äldre än fem år. Handläggningen har inneburit att kontakt tas med de som 
sökt aktuella lov. Detta för att kontrollera om en ansökan fortfarande är 
aktuell och för att uppmana sökandena att komplettera ärendena med de 
handlingar som behövs för att handläggningen ska kunna slutföras. I de 
fall komplettering inte kommer in avslutas ärendet.  

Det mål som förbundsdirektionen beslutat är att 100 ärenden ska avslutas 
under 2016, vilket är en höjning med 25 ärenden mot förra året. Under året 
har 85 ärenden avslutats.  

Tillsyn 
Enheten har också arbetat med tillsynsärenden. Under året har 25 
anmälningar avseende ovårdade tomter och olovliga byggnationer 
inkommit.  

Den riktade uppsökande tillsynen har fått nedprioriterats under perioden 
med anledning av det ökade antalet nya större byggärenden. 
Tillsynskontroller har delvis utförts enligt uppsatta enhetsmål. Målet 
avser tillsyn av OVK (obligatorisk ventilationskontroll), hissar och 
tillgänglighet på 20 slumpmässigt utvalda fastigheter, samt tillsyn på tio 
slumpmässigt utvalda fastigheter avseende bygglov (enkla ärenden, utan 
slutsamråd). 10 fastigheter har under året kontrollerats avseende OVK, 
hissar och tillgänglighet. Inga slumpmässigt utvalda fastigheter har 
kontrollerats avseende byggnation under året.  
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Byggsanktionsavgift ska tas ut för vissa uppräknade överträdelser av 
plan- och bygglagstiftningen. Det gäller även om överträdelsen inte har 
skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Förbundsdirektionen har under året 
beslutat om två byggsanktionsavgifter. 

Övrigt 
Bygglovenheten har fortsatt samarbete med bygglovkontoret i Köpings 
kommun. Fyra träffar har genomförts under året. Samarbetet upplevs som 
mycket givande och träffarna ger ett större nätverk för erfarenhetsutbyte, 
där aktuella frågeställningar och riktlinjer kan diskuteras.  

 

1.5.7 Energi- och klimatrådgivning 
VMMF (Arboga och Kungsörs kommun) har erhållit bidrag från Energi–
myndigheten för energirådgivning under 2016. Förbundet har ett 
samverkansavtal med Köpings kommun för att reglera samverkan om 
energirådgivning inom Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner. 
Avtalet innebär att under 2016 har förbundets personal arbetat som 
energi- och klimatrådgivare även i Köpings kommun. För det arbetet har 
förbundet erhållit 210 tkr från Köpings kommun.  
  
Under 2016 har cirka 108 rådgivningsinsatser till privatpersoner 
genomförts samt 12 företagsbesök och 12 kontakter gällande EPBD2 (EU-
direktivet om byggnaders energiprestanda). Vidare har följande aktiviter 
genomförts: 
 
• I april anordnade Stadsbyggnadskontoret Köping ett öppet hus. Energi- 

och klimatrådgivaren föreläste om klimatskal och om Köpings nya 
solkarta. Ett 40-tal besökare deltog. 

• Den 4 maj deltog energi- och klimatrådgivaren på företagarföreningens 
frukostmöte. Under intervjun i morgonsoffan gjordes reklam för 
Köpings kommuns solkarta och kommande seminarier om solceller. 

• Den 17 maj anordnades två seminarier om solelproduktion i Arboga i 
samarbete med Länsstyrelsen Västmanland. Föreläsning varvades med 
visning av ett 10-tal utställares olika produkter. Det ena seminariet 
riktades mot små och medelstora företag och det andra mot 
allmänheten. Ett 80-tal personer deltog på seminarierna. 

• Den 20 maj hölls en informationsträff om energieffektivisering i företag 
på Tornet i Arboga. Ett 20-tal små och medelstora företag som bedriver 
miljöfarlig verksamhet deltog för att lyssna på intressanta föredrag 
inom energieffektivisering. 
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• Den 27 september under Europeiska trafikantveckan arrangerade 
energi- och klimatrådgivaren tillsammans med Energikontoret en 
elfordonsmässa. Ett föredrag hölls av Power Circle och en minimässa 
med olika elfordon arrangerades i Köping på Volvogården. Totalt cirka 
80 besökare. 

• Den 10 november föreläste energi- och klimatrådgivaren om 
solelproduktion i Lantbruket på LRFs årsmöte i Arboga. Cirka 50 
besökare. 
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1.6 Drift- och investeringsredovisning 
 
 
Driftredovisning 

       Belopp i tkr 

Budget Intäkt Kostnad 
Netto-

kostnad Avvikelse 
Netto-

kostnad Avvikelse 
  2016 2016 2016 2016 2016 2015 2015 

Direktion inkl revision 518 0 402 402 117 514 -11 

Central administration 1 157 2 289 3 418 1 129 27 1 151 7 

Bygglov 1 942 2 832 4 014 1 183 760 1 764 107 

Miljö och hälsoskydd 4 260 3 608 7 617 4 008 251 3 876 549 

Budgeterat resultat 1% 80 0 0 0 80     

                

SUMMA nettokostnader 7 957 8 729 15 450 6 722 1 235 7 305 652 

Finansiering nettointäkter -7 957 10 954 3 039 -7 915 -42 -8 056 99 

SUMMA 0 19 682 18 489 -1 193 1 193 -751 751 

 
Interna OH-kostnader är med i redovisningen ovan 

   
        
        Investeringsredovisning 

     Belopp i tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Avvikelse 
    2016 2016 2016 2015 2015 
  Central administration           
  Ekonomikoppling till 

ärendehanteringssystem 60 40 20 25 35 
  Hemsida 50 0 50 0 0 
  Summa central adm 110 40 70 25 35 
              
  Bygglov           
  Tillsynsregister  250 0 250 0 0 
  Summa bygglov 250 0 250 0 0 
              
  Miljö- och hälsoskydd           
  Ecos 2  50 0 50 0 0 
  Summa miljö- och 

hälsoskydd 50 0 50 0 0 
              
              
  SUMMA investeringar 410 40 370 25 35 
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1.7 Nyckeltal 
 
Kostnad i kr/invånare  
             

Arboga+Kungsör               2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 2016 

Politisk verksamhet 22 20 22 19 
 

23 18 

Central administration 60 48 50 48 
 

52 51 

Bygglov 88 86 79 87 
 

80 53 

Miljö- och hälsoskydd 172 174 154 187 
 

177 181 

Total kostnad i kr/invånare 342 328 305 341 
 

332 303 
Vid beräkningen har ett invånarantal på total 22 100 använts för 2016 
(Arboga 13 700 och Kungsör 8 400) 
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2 Ekonomisk redovisning 
2.1 Ekonomisk analys 

 
2.1.1 2016 års resultat 

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds gör 2016 ett positivt resultat på  
1 193 tkr. Driftbudgeten visar ett överskott med 1 235 tkr varav 80 tkr är 
budgeterat resultat motsvarande 1 % av kommunbidragen. Den finansiella 
delen visar ett mindre underskott på 42 tkr. 
 

2.1.2 Driftbudget 
Förbundsdirektion inklusive revision 
Förbundsdirektionens verksamhet visar ett överskott på 117 tkr. Arvodes- 
och kurskostnaderna samt kostnader för revision har under 2016 varit 
lägre än budget.  
 
Central administration 
Den centrala administrationen gör ett mindre överskott på 27 tkr. 
 
Bygglov  
Verksamheten visar ett överskott på totalt 759 tkr. Kostnaderna för 
arkitekt har varit lägre än budget då konsulttjänsten varit vakant under 
hösten. Vad gäller bygglovintäkterna görs ett överskott på 641 tkr med 
anledning av att antalet ärenden gällande större byggnationer har ökat 
jämfört med tidigare år. 
 
Energi- och klimatrådgivning 
Energi- och klimatrådgivning bekostas av statsbidrag. Kostnaden för 
rådgivningen har under året varit lägre än erhållet bidrag. Detta innebär 
att överskottet kommer att betalas tillbaka till Energimyndigheten. 
Kostnaden för detta har bokförts så det inte påverkar det redovisade 
resultatet för 2016. 
 
Miljö- och hälsoskydd 
Verksamheten visar ett överskott på totalt 251 tkr.  
 
På kostnadssidan görs ett överskott på 482 tkr vilket beror på att 
personalkostnaderna varit lägre på grund av vakanser under året. 
Budgeten för kurser har inte heller nyttjats fullt ut. 
  
På intäktssidan görs ett underskott på 231 tkr. Underskottet beror främst 
på mindre intäkter inom områdena miljötillsyn och enskilda avlopp. 
 
Hälsoskyddsområdet gör ett mindre överskott och övriga tillsynsavgifter 
för områdena livsmedel, tobak, folköl och receptfria läkemedel följer 
budget.  
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2.1.3 Finansnettot 

Finansnettot visar ett underskott på 42 tkr som beror på högre 
arbetsgivaravgifter. I utfallet är arbetsgivaravgifter med för den 
energirådgivare som har varit anställd i förbundet under 2016. Tjänsten 
har finansierats med statliga bidrag och har inte funnits med i budgeten 
varför en avvikelse gällande kostnader för arbetsgivaravgifter uppstått. 
 

2.1.4 Investeringar 
Nettoinvesteringarna uppgår till 40 tkr och har finansierats med egna 
medel. Investeringen under året har gällt ekonomikoppling mellan 
ekonomisystem och ärendehanteringssystemet ByggR. Investeringen har 
slutförts under året.  
 
Övriga planerade investeringar har inte påbörjats varför 
investeringsbudgeten uppvisar ett överskott på 370 tkr. 
 

2.1.5 Likviditet 
Medlemskommunerna betalar in bidrag i förskott varje kvartal till 
förbundets bankkonto. Förbundet erhåller marknadsmässig ränta på 
kapitalet.  
 
Investeringar som har gjorts under året har finansierats med egna medel.  
Kassa och bank uppgår på balansdagen till 6 250 tkr. Någon kredit har ej 
nyttjats under 2016. 
 
I diagrammet nedan redovisas likviditetsförändringar under 2015- 2016. 
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2.1.6 Pensioner 
Pensionskostnaderna uppvisar ett underskott på 75 tkr vilket främst beror 
på högre arbetsgivaravgifter än budgeterat. 
 
Förbundets pensionskostnader för 2016 uppgår till 564 tkr. I 
pensionskostnaderna ingår förvaltningsavgifter och försäkringspremier 
samt avgiftsbestämd ålderspension och särskild löneskatt. 
 

2.1.7 Eget kapital 
Det egna kapitalet har förbättrats under 2016. Förbundet har beslutat om 
riktlinjer för hantering av eget kapital. Riktlinjerna innebär att det egna 
kapital som vid årsredovisningen överskider 3 000 tkr återbetalas till 
medlemmarna. Det egna kapitalet uppgår till 4 028 tkr varför 
återbetalning är aktuellt. 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 
IB Eget kapital tkr 96 431 1 360 2 084 2 835 
Årets resultat tkr 335 937 717 751 1 193 
UB Eget kapital tkr 431 1 368 2 084 2 835 4 028 
 

2.1.8 Balanskravet 
Det lagstadgade balanskravet innebär att årets intäkter ska överstiga årets 
kostnader och eventuella realisationsvinster vid försäljning av tillgångar 
räknas ifrån årets resultat. För år 2016 uppvisar förbundet ett resultat 
uppgående till 1 193 tkr. Några realisationsvinster har ej förekommit. 
 
 Tkr 
Årets resultat tkr 1 193 
Justerat resultat tkr 1 193 
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2.1.9 Balanskravsutredning 

Ur ett finansiellt perspektiv innebär god ekonomisk hushållning att 
förbundet har kontroll över sin ekonomi på såväl kort som lång sikt.  
Under 2013 beslutade förbundet om riktlinjer för hantering och 
användning av resultatutjämningsreserv (RUR), för att vid nedgång i 
konjunktur kunna använda reserven för att balansera ett eventuellt 
underskott. Förbundet beslutade också att RUR högst får vara 15 % av det 
sammanlagda aktuella kommunbidraget. 2016 motsvarar det 1 193 tkr.  
  

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Medlemsbidrag 7 348 7 348 7 640 7 925 7 957 7 957 
1% av 
medlemsbidraget 73 73 76 79 80 80 
  

  
        

Årets resultat 96 335 937 717 751 1 193 
Realisationsvinster 0 0 0 0 0 0 
Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 96 335 937 717 751 1 193 
Medel till RUR 0 -260 -860 -69 -4 0 
Medel från RUR 0 0 0 0 0 0 
Årets balanskravsresultat 96 75 77 648 747 1 193 

 
Förbundet uppnår balanskravet 2016. 
 

2.1.10 Soliditet 
Soliditeten beskriver den finansiella styrkan på lång sikt. Den visar hur 
stor del av tillgångarna som är självfinansierade med eget kapital. 
Soliditetsutvecklingen är beroende av två faktorer, dels hur det egna 
kapitalet förändras och dels hur tillgångarna förändras. 
 
Vid bildandet av förbundet var soliditeten 0 % och med årets resultat på  
1 193 tkr uppgår det egna kapitalet till 4 028 tkr vilket ger en soliditet på  
55 %. 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Soliditet 13 % 34 % 44 % 51 % 55 % 
 
 

2.1.11 God ekonomisk hushållning 
För 2016 har förbundet beslutat om ett mål att självfinansieringsgraden 
ska vara 43 % 2016. Förbundet har också nedanstående beslutade riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning: 
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”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund ska vara ett kommunalförbund 
med en långsiktigt hållbar ekonomi. Alla förbundets verksamheter ska 
vara av god kvalitet och vara kostnadseffektiva. En relevant intern 
kontroll och ekonomiuppföljning ska säkerställa detta. 
 
Årets resultat ska vara positivt och nivån ska fastställas i samband med 
budget och ska vara minst 1 % av kommunbidrag för året. 
 
De investeringar som görs ska i största möjligaste mån ske genom 
användning av egna medel och syfta till att utveckla verksamheten.” 
 
Självfinansieringsgraden för 2016 är 49 % vilket innebär att 
självfinansieringsgradsmålet har nåtts. Utifrån riktlinjerna finns en 
fungerande intern kontroll och de investeringar som gjorts under 2016 har 
skett med egna medel. Årets resultat är också positivt och överskrider 1 % 
av erhållet kommunbidrag. 
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2.2 Ekonomisk redovisning 

 
2.2.1 Resultat räkning 

  

Not 

        
  Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 

Belopp i Tkr 2015 2016 2016 2016 

Verksamhetens intäkter 1 6 272 6 443 5 260 1 184 

Verksamhetens kostnader 2 -13 369 -13 065 -12 975 -91 
Avskrivningar 3 -115 -147 -162 15 
VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER   -7 212 -6 769 -7 877 1 108 
Driftbidrag 4 7 957 7 957 7 957 0 
Finansnetto 5 6 5 0 5 
            
RESULTAT FÖRE 
EXTRAORDINÄRA POSTER   751 1 193 80 1 113 
Extraordinära poster   0 0 0 0 
ÅRETS RESULTAT 6 751 1 193 80 1 113 

 
 

2.2.2 Balansräkning 
Belopp i tkr Not 2015 2016 

TILLGÅNGAR         
Anläggningstillgångar       
Maskiner och inventarier 1 530 422 
Summa anläggningstillgångar   530 422 
Omsättningstillgångar       
Fordringar 2 5 027 6 854 
Kassa och bank 3 0 0 
Summa omsättningstillgångar   5 027 6 854 

SUMMA TILLGÅNGAR   5 556 7 276 

EGET KAPITAL, 

      
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 
Eget kapital       
Eget kapital 4 2 835 4 028 
- varav årets resultat   751 1 193 
        
Avsättningar   0 0 
Avsättning   0 0 
        
Skulder       
Långfristiga skulder   0 0 
Kortfristiga skulder 5 2 721 3 248 
Summa skulder   2 721 3 248 
SUMMA EGET KAPITAL, 

  5 556 7 276 
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 
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2.2.3 Noter till resultaträkning 

Belopp i tkr 2015 2016 
      

Not 1 - Verksamhetens intäkter     

Från driftredovisningen 8 523 8 729 

Interna poster -2 251 -2 285 

SUMMA EXTERNA INTÄKTER 6 272 6 443 
      
Fördelas enligt nedan:     

Taxor och avgifter 5 711 5 647 

Bidrag 542 560 

Försäljning av verksamhet 19 236 

SUMMA 6 272 6 443 
      

Not 2 - Verksamhetens kostnader     

Från driftredovisningen 15 829 15 451 

Kapitalkostnader -138 -176 

Interna kostnader -2 251 -2 285 

Pensioner inkl löneskatt -70 76 

Övriga gemensamma kostnader 0 0 

SUMMA EXTERNA KOSTNADER 13 369 13 065 
      
Fördelas enligt nedan:     

Personalkostnader inkl pensioner 10 075 10 328 

Köp av verksamhet samt konsultkostnader 809 449 

Lokalhyror 627 602 

Övriga externa kostnader 1 858 1 687 

SUMMA 13 369 13 065 
      

Not 3 - Avskrivningar     

Planenliga avskrivningar 115 147 

SUMMA 115 147 
      

Not 4 - Driftbidrag     

Arboga 4 785 4 785 

Kungsör 3 172 3 172 

SUMMA 7 957 7 957 
      
Not 5 - Finansnetto     

Räntor likvida medel 6 5 

SUMMA 6 5 
      
Not 6 - Årets resultat     

Årets resultat 751 1 193 
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2.2.4 Noter till balansräkningen 
Tkr 2015 2016 
      
Not 1 - Maskiner och inventarier      
Ingående värde 620 530 
Nettoinvesteringar 25 40 
Avskrivningar -115 -147 
SUMMA 530 422 
varav:     
Ej avslutade investeringar 193 0 
      
      
Not 2 - Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar 188 279 
Interimsfordringar 88 124 
Avräkning moms 162 201 
Kordfristig fordran hos koncern 
(tidigare Not 3) 4 589 6 250 
SUMMA 5 027 6 854 
      
Not 3 - Kassa och bank     
Sparbanken 0 0 
SUMMA 0 0 
      
Not 4 - Eget kapital     
Ingående värde 2 084 2 835 
Årets resultat 751 1 193 
SUMMA 2 835 4 028 
      
Not 5 - Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder 605 527 
Momsskuld skatteverket 2 4 
Personalens källskatt 152 168 
Arbetsgivaravgift 180 197 
Skulder till staten   138 
Interimsskulder -10 16 
Semesterlöneskuld 425 406 
Uppl pension ind del inkl löneskatt 446 542 
Övriga kortfristiga skulder 922 1 251 
SUMMA 2 721 3 248 
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2.2.5 Kassaflödesanalys 
 

Belopp i tkr 
Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

Årets resultat 751 1 193 

Justering för ej likviditetspåverkande poster:     

Avskrivningar/nedskrivningar 115 147 

Medel från verksamheten 
866 1 340 före förändring av rörelsekapital 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 284 -167 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 117 527 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 267 1 700 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Nettoinvesteringar materiella anläggningstillgångar -25 -40 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -25 -40 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 
      
ÅRETS KASSAFLÖDE 1 242 1 661 

Likvida medel vid årets början 3 347 4 589 

Likvida medel vid årets slut 4 589 6 250 

Förändring likvida medel 1 242 1 661 
 
 
 
    31 augusti 31 augusti 
Belopp i tkr Not 2013 2014 

TILLGÅNGAR         
Anläggningstillgångar       
Maskiner och inventarier 1 583 676 
Summa anläggningstillgångar   583 676 
Omsättningstillgångar       
Fordringar 2 885 1 256 
Kassa och bank 3 3 160 3 220 
Summa omsättningstillgångar   4 045 4 475 

SUMMA TILLGÅNGAR   4 627 5 151 

EGET KAPITAL, 
  

  
  AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   

Eget kapital       
Eget kapital 4 2 358 2 896 
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-varav periodens resultat   1 928 1 528 
        
Avsättningar   0 0 
Avsättning   0 0 
        
Skulder       
Långfristiga skulder       
Kortfristiga skulder 5 2 269 2 256 
Summa skulder   2 269 2 256 
SUMMA EGET KAPITAL, 

  4 627 5 151 AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
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2.2.6 Redovisningsprinciper 
Grundläggande redovisningsprinciper 
Förbundet har upprättat årsredovisningen i enlighet med reglerna i Lagen 
om kommunal redovisning och rekommendationer som Rådet för 
kommunal redovisning utger såvida inte annat anges. Syftet med den 
finansiella redovisningen är att den ska ge en rättvisande bild av 
förbundets finansiella ställning. 
 
Periodiseringar har skett för att ge en så rättvisande bild som möjligt av 
förbundets resultat och finansiella ställning för året. Det innebär att 
utgifter kostnadsförts det år då förbrukningen skett och inkomster 
intäktsförts det år då intäkterna genererats. Visst undantag har gjorts 
gällande intäkter avseende bygglov. Dessa intäkter har ej periodiserats 
fullt ut med anledning av att visst arbete kvarstår på år 2017.  
 
Investeringar 
En investering definieras som ett inköp som avses att innehas 
stadigvarande i förbundet och som har en ekonomisk livslängd på minst 
tre år samt överstiger ¼ av ett prisbasbelopp exklusive moms.  
 
Immateriella anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till 
anskaffningsvärdet minus årlig avskrivning. Avskrivningar påbörjas 
månaden efter att investeringen har tagits i bruk och beräknas linjärt, der 
vill säga lika stort belopp varje år. Avskrivningstiderna som tillämpas är 3, 
5 eller 10 år beroende på tillgångens nyttjandeperiod. 
 
Pensioner 
Enligt överenskommelse med medlemskommunerna ligger tidigare 
upparbetad pensionsskuld kvar hos kommunerna. Det medför att 
förbundet inte har någon ingående upparbetad skuld avseende pensioner.  
Förbundet har valt att från och med 2011 trygga dessa framtida kostnader 
genom att teckna en försäkring för den förmånsbestämda pensionen (FÅP) 
samt efterlevandepension istället för årlig avsättning.   
 
Vad gäller individuella valet (4,5%) och den särskilda löneskatten (24,26%) 
har kostnaden 542 tkr bokförts som interimsskuld 2016 och ligger med i 
verksamhetens kostnader. Skulden är baserad på inrapporterad 
årslönesumma hos KPA. 
 
  



 
 

41 
 

Semesterlöneskuld 
Den förändrade semesterlöneskulden som avser ej uttagna semesterdagar 
samt okompenserad övertid har bokförts månatligen på 2016. Skulden har 
under året minskat med 18 tkr och förändringen har belastat periodens 
resultat. 
 
Löner 
Samtliga lönerevideringar har redovisats i 2016 års resultat. Sociala 
avgifter och arbetsgivaravgifter har bokförts i samband med att lönerna 
bokförts.  
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2.3 Ordlista och förklaringar 
Anläggningstillgång 
Fast och lös egendom som är 
avsedd att innehas stadigvarande. 
 
Avskrivning 
Planmässig värdeminskning av 
anläggningstillgångar på grund av 
ålder och utnyttjande. 
 
Balanskrav 
Lagkrav att intäkterna varje år ska 
överstiga kostnaderna. 
 
Balansräkning 
Visar den ekonomiska ställningen 
vid årets slut. Tillgångarna visar 
hur förbundet använt sitt kapital 
(anläggnings/omsättnings 
tillgångar) och skulderna visar hur 
kapitalet har anskaffats 
(lång/kortfristiga skulder samt eget 
kapital). 
 
Eget kapital 
Det egna kapitalet består av 
ingående eget kapital, årets resultat 
samt effekter av eventuella ändrade 
redovisningsprinciper. 
 
Finansiella intäkter och kostnader  
Poster som inte är direkt hänförliga 
till verksamheten som exempelvis 
räntor och borgensavgifter. 
 
Finansnetto 
Skillnaden mellan finansiella 
intäkter och kostnader. 
 
 
 
 
 
 
 

Internränta 
Kalkylmässig kostnad för det 
kapital som utnyttjats t.ex. för 
investeringar inom en viss 
verksamhet. 
 
Kapitalkostnader 
Benämning för avskrivningar och 
intern ränta. 
 
Kassaflödesanalys 
Visar hur investeringar och 
amorteringar har finansierats under 
året. Utmynnar i förändring av 
likvida medel.  
 
Kortfristiga fordringar/skulder 
Fordringar/skulder som förfaller 
till betalning inom ett år från 
balansdagen. 
 
Likviditet 
Betalningsberedskapen på kort sikt 
 
Nettoinvesteringar 
Investeringsutgifter reducerat med 
investeringsbidrag. 
 
Omsättningstillgångar 
Lös egendom som inte är avsett att 
stadigvarande innehas. 
 
Resultaträkning 
Översiktlig sammanställning av 
externa intäkter och kostnader som 
utmynnar i årets resultat 
(förändring av eget kapital). 
 
Soliditet 
Andelen eget kapital av de totala 
tillgångarna. Visar betalnings-
beredskapen på lång sikt
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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2017-03-27     
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Årsredovisning och verksamhetsberättelse 
2016 – Gemensamma hjälpmedelsnämnden 
(KS 2017/104) 
Gemensamma hjälpmedelsnämnden har översänt årsredovisning 
och verksamhetsberättelse 2016. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Gemensamma hjälpmedelsnämndens protokoll 2017-02-24, 
§§ 7-8 jämte handlingar 

  
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2016 för Gemen-

samma hjälpmedelsnämnden och beviljar ansvarsfrihet för kom-
munens ledamot och ersättare i nämnden. 

 
 Verksamhetsberättelsen lägges till handlingarna. 
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Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva  

 2017-02-24 35025-1  

Årsredovisning 2016 - Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum 

Utfärdad av: Joakim Axelsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet 

Godkänd av: Anne-Christine Ahl 
 

SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING  

 
Uppdraget att tillse att befolkningen får en nära tillgång till effektiva och säkra hjälpmedel har nåtts och 
verksamheten har försett befolkningen med allt fler hjälpmedel med en hög grad av service. Hälsofrämjande 
och förebyggande aktiviteter har genomförts på Hjälpmedelscentrum och i kommunerna.  
 
Under året har flera projekt genomförts, dels  för införande av hjälpmedel för dyslexi, dels för en effektiv 
hjälpmedelsprocess för flyktingar med flera. Hjälpmedelscentrum har deltagit i utredning om medicinska 
behandlingshjälpmedel och bostadsanpassning vilka resulterat i utökade uppdrag. 
 
Stora utbildningsinsatser har genomförts för att öka kunskaperna om patientlagen och 
förskrivningsprocessen.    
 
Antalet beställningar har ökat 6 % och antalet uthyrda individmärkta1 hjälpmedel med 5 %. 
 
Året innehöll ett trendbrott med stor variation mellan höst och vår avseende beställningar och returer. 
Tidigare har dessa varit mer jämnt fördelat över året med en intensiv sommar. 2016 var produktionen klart 
lägre på vår och sommar och volymutvecklingen direkt svag till följd av lägre antal beställningar och hög 
återlämning. Det medförde en första resultatprognos med negativt resultat. Istället var hösten ovanligt 
intensiv med en hastig volymökning som väl kompenserade vårens nedgång.  
 
Bokslutet visar ett positivt utfall som följd av ökade behov samt god hushållning. Efter återbetalning av 2 949 
tkr till huvudmännen enligt fördelningsnyckel, uppvisas ett resultat på +1 295 tkr. Trendbrottet innebar 
svårigheter att göra tillförlitliga prognoser och att förutse det stora positiva resultatet för helåret.  
 
Under året har sjukskrivningarna ökat. Aktiva hälsofrämjande och rehabiliteringsinsatser pågår. 
 
Bokslutet visar ett positivt utfall på 4 244 tkr före återbetalning och resultatreglering.  
 
Hjälpmedelscentrum uppvisar hög produktivitet och låga kostnader i jämförelse med 
hjälpmedelsverksamheterna i nio landsting/regioner och har lägre priser än år 2012.   
 
Under 2017 kommer verksamhetens uppdrag utvecklas och förberedelser för införande av medicinska 
behandlingshjälpmedel och elrullstolsgarage kommer att genomföras. Hjälpmedelscentrums priser höjs för 
att möjliggöra den utveckling som krävs för att möta befolkningens behov.  

Arbetet med att anpassa organisation och bemanning intensifieras för att öka förmågan att ge god service till 
huvudmännen och till personer i behov av hjälpmedel och välfärdsteknik, och för att möjliggöra en god 
arbetsmiljö.  
 

 

                                                           
1 Hjälpmedel med unik märkning för identifiering av hjälpmedelsprodukt/-artikel för spårbarhet 
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MEDBORGARE/PATIENTPERSPEKTIV 

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande tillgänglighetsmål 

 80 % ska erbjudas tid för utprovning inom 15 arbetsdagar  
 80 % service/reparation ska vara slutförd inom 5 arbetsdagar  
 95 % av telefonsamtalen till kundtjänst ska vara besvarade 
 95 % av beställda lagervaror ska levereras inom 5 arbetsdagar 

Arbetet mot mål och uppdrag – status 

Hälsofrämjande och förebyggande insatser  
I utställningen har 65 studiebesök genomförts, en ökning av besök från kommunala verksamheter i länet2 
och från vårdutbildningar. Besök även från andra kommuner, Japan, Thailand och de baltiska länderna.  

Höstlovskul besöktes av ca 100 personer som körde elrullstol, testade appar, tittade in i en ambulans och 
deltog i firandet av paralympier.  
 
I kommunerna har 30 rollatorcaféer genomförts och Hjälpmedelscentrum har deltagit på flera äldredagar. 
Inkontinenssamordnaren har informerat på boenden och mötesplatser i nio kommuner och på två sjukhus.  
 
Samarbetet med Mälardalens högskola har ökat. Studenter från internationella sjuksköterskeprogrammet 
och fysioterapiprogrammet har utbildats i förskrivningsprocess och informerats om verksamheten.  

En gång- och cykelbana har anlagts i anslutning till Hjälpmedelscentrum. 
 
Utökning av hjälpmedelsleveranser  
I april utökades transporttjänsten så att leverans och hämtning kan ske varje vardag i hela länet. Syftet var 
att bidra till en snabbare förskrivningsprocess där förskrivarna har möjlighet att välja snabb transport bland 
annat för säker utskrivning från sjukhus.  

Stöd till utveckling av hjälpmedels potential, för kvarboende och vård och omsorg i hemmet och för 
införandet av nya hjälpmedel och välfärdsteknik  
Innovationsteamet har gett synpunkter till innovatörer på idéer och prototyper till nya hjälpmedel. 
Information har getts till personal, förskrivare, landstingsfullmäktige, hjälpmedelsråd, hjälpmedelsnämnden 
med flera. Aktiviteter har genomförts i utställningen samt vid olika nätverksträffar.  
 
Hjälpmedelscentrum deltar i tre forskningsprojekt varav två via Samhällskontraktet3 och stödjer forskning 
kring modeller som beskriver effekt av att hjälpmedel och välfärdsteknik införs på individ-, organisatorisk och 
samhällsnivå. 

                                                           
2 Anhörigstöd, kommunala handikappråd etc.  

3 Fördjupad samverkan mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland, Region Västmanland och MDH för att höja kompetensnivån i 

regionen. 
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Förutsättningar för att vuxna med dyslexi ska erbjudas utredning har utretts och förberedelser för införande 
av dyslexihjälpmedel har genomförts. 

God upplevd nöjdhet vid besök på Hjälpmedelscentrum 
En enkätundersökning har genomförts för att undersöka nöjdheten. Resultatet visar att 98 % var nöjda med 
besöket och att 96 % kände sig trevligt och respektfullt bemötta. 98 % upplevde att de fick möjlighet att vara 
delaktig i valet av hjälpmedel. 

Ökad delaktighet och medinflytande vid valet av hjälpmedel   
Hjälpmedelshandbok och instruktioner har kompletterats med designtillbehör och merkostnad. I 
beställningssystemet har sortimentet uppdaterats. Flera utbildningar för förskrivare om patientlagen och 
förskrivningsprocessen har genomförts, och verksamheten har bistått Socialstyrelsen i utveckling av webb-
utbildning. Informationen på 1177.se Vårdguiden uppdateras regelbundet för befolkningen.  

Ökad kunskap om barnkonventionen  
Barnrättspilot har informerat medarbetare och Hjälpmedelsråd. Kommunikationskort för barn utan talat språk 
används för att stärka delaktigheten vid utprovning. Information om barnkonventionen finns i väntrum. 
Barnrättspiloten har ingått i centrala barnrättsgruppen och utbildat andra barnrättspiloter. 

Hjälpmedelsprocess för flyktingar med flera  
Ett projekt för att säkra en effektiv process för flyktingar, asylsökande, papperslösa och gömda personer som 
behöver hjälpmedel, utan utträngning av andra målgrupper, har genomförts. 
  
Information om hur hjälpmedel förskrivs till målgruppen liksom rutiner och riktlinjer som ger ett hållbart 
arbetssätt oavsett hjälpmedelssortiment och tillfälle har tagits fram. Det interna arbetet vid processer som 
rör målgruppen har setts över för att få ett så snabbt flöde som möjligt. En asylsökande erbjöds praktik under 
6 månader och därefter en projektanställning inom ramen för Samflykt. Hans närvaro på arbetsplatsen har 
gett unik och värdefull insyn i flyktingars situation och har ökat den interkulturella kompetensen hos 
medarbetarna.  
 
Medarbetarna har erhållit en uppskattad halvdagsutbildning på ämnet Kulturmöten och kulturkrockar. 
Informationsmaterial har tagits fram för att användas vid hembesök där man inte har en tolk med, ett 
informationsmaterial med bildstöd som är översatt till de i Västmanland vanligast förekommande utländska 
språken (engelska, arabiska, dari). Materialet planeras att användas av hjälpmedelstekniker i samband med 
avhjälpande underhåll av hjälpmedel i hemmet.  
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Tillgänglighet, resultat och analys, jämfört med 2015  

Tillgänglighet andel 2015 2016 Förändring 
procentenheter 

Erbjuden utprovningstid inom 15 arbetsdagar 76,2 % 71,1 % -5,1 
Slutförda reparationsuppdrag inom 5 dagar 81,8 % 85,9 %           4,1  
Besvarade telefonsamtal kundtjänst 92,4 % 91,2 % -1,2 
Leveranser av lagervaror enligt planerad leveransdag 92,8 % 96,3 %           3,5 

 

Andelen som erbjudits utprovningstid inom 15 arbetsdagar minskade med 5,1 procentenheter. Resultatet beror 
dels på en lägre bemanning på grund av sjukfrånvaro och till viss del beroende på extern leverantörs 
produktionsproblem.  

Andelen reparationsuppdrag som slutförs inom 5 arbetsdagar är 85,9 %, en ökning med 4,1 
procentenheter. Målet nås med god marginal, ökningen bedöms bero på att alla tjänster är tillsatta och att 
antalet arbetsorder har minskat något. 

 
Andelen besvarade telefonsamtal är 91,2 %, en minskning med 1,2 procentenheter till följd av att ärenden 
via e-post har ökat.  

Andel genomförda leveranser av lagervaror på planerad leveransdag har ökat med 3,5 % procentenheter till 

96,3 % vilket är över målet. Orsaken är framförallt arbete med lageroptimering, strukturerade inköpsrutiner 

och en god daglig bemanningsplanering inom logistiken. 

 

Åtgärder  
Flera åtgärder pågår för att upprätthålla en god bemanning och därmed öka tillgängligheten, bland annat 
aktiv rehabilitering av sjukskrivna medarbetare, rekrytering och introduktion av nya medarbetare samt 
samverkan inom enheterna. För att få större flexibilitet har vikarieresursen stärkts 2017.  

En översyn av målnivån för tillgänglighet till utprovning bör göras. 

Ett större strategiskt arbete gällande bemanning och organisation har påbörjats för att Hjälpmedelscentrum ska 
kunna möta befolkningens behov av hjälpmedel och välfärdsteknik. 

En översyn av hjälpmedel som visas i beställningssystemet pågår för att förtydliga vilka hjälpmedel som finns 
tillgängliga och därmed förenkla förskrivning.  

Samlad bedömning  
En förändrad demografi och ökat kvarboende medför ökade hjälpmedelsbehov såväl som förebyggande 
hälsofrämjande aktiviteter.  

Grunduppdraget att tillse att befolkningen får en nära tillgång till effektiva och säkra hjälpmedel har 
uppnåtts. Arbetet för att upprätthålla tillgängligheten för utprovningar har är prioriterats men målet har inte 
nåtts p.g.a. personalrörlighet. Att erbjuda utprovning inom 15 arbetsdagar är ett högt mål i jämförelse med 
landsting i Nysam-samarbetet och bemanningen måste vara fulltalig för att målet ska vara möjligt att nå.  
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Hjälpmedelscentrum har agerat förebyggande och hälsofrämjande genom rollatorcafé och deltagande på 
äldredagar samt verkat stödjande till innovatörer och verkat för ökad forskning om hjälpmedel och 
välfärdsteknik. 

Flera större utvecklingsarbeten har genomförts, dels för en effektiv hjälpmedelsprocess för flyktingar med 
flera, dels för införande av hjälpmedel för dyslexi. En stor utbildningsinsats har genomförts för att öka 
förskrivarnas kunskaper om patientlag och förskrivningsprocess. 
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PROCESS/PRODUKTIONSPERSPEKTIV 

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande produktionsmått: 

 Antal beställningar 

 Volym uthyrda hjälpmedel 

 Andel klassificerade och allvarlighetsbedömda avvikelser 

 Andel avvikelser med förbättringsförslag 

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och uppföljningsmått 

Produktions- och kostnadseffektivitet, jämfört med 2015  
 

Produktion  2015 2016 Förändring % 

Antal beställningar 38 600 40 855 6,0 
Antal returer 25 887 28 365 9,8 
Antal arbetsorder rekonditionering 15 282 15 753 3,1 
Antal konsulentremisser (utprovning) 1 217 1 111 -8,3 
Antal arbetsorder Teknisk service 12 076 11 251 -6,8 
Antal kundtjänstsamtal 22 600 21 530 -4,7 
Antal hämtordrar 17 018 17 575        3,3 

 
Beställningarna har ökat med 6,0 %. Antalet returnerade hjälpmedel har ökat med 9,8 %, av dessa har en 
ökning av antalet arbetsorder till rekonditionering skett med 3,1 %.  

Antalet utprovningsärenden har minskat med 8,3 %, vilket kan bero på arbetet med att förskrivarna själva ska 
klara utprovningar genom olika insatser, bland annat genom utbildning och ändrade arbetssätt.  

Antal ärenden reparationer/service av hjälpmedel har minskat med 6,8 %. Orsaken till att antalet ärenden 
minskar beror till stor del på minskning av förebyggande underhåll samt eftersläpning av serviceuppdrag. 
 
Antalet kundtjänstsamtal har minskat med 4,7 % vilket bl.a. beror på en förskjutning av ärenden till 
arbetsplatsbrevlåda4.  

Antalet hämtordrar har ökat med 3,3 % och följer antalet returnerade hjälpmedel. Resultatet ligger i linje 
med ökat antal beställningar och volym. 

Uthyrningsgraden har minskat från 91,4 % till 90,5 % till följd av stort inköp av rollatorer till utbytet.  

Antalet individmärkta hjälpmedel har ökat 5 %. P.g.a. effektiva processer har hyresdebiteringen endast ökat 
med 4,1 %.  Kostnadsutvecklingen understiger således volymutvecklingen vilket pekar mot en 
kostnadseffektiv verksamhet.  

                                                           
4 2004 ärenden år 2015, till 2395 ärenden år 2016. 
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Sammanfattning produktion 
Sammanfattningsvis innebar 2016 ett trendbrott hur produktionen förlöpte under året. Under flera år har 
fördelningen av antalet beställningar, returer och aktiviteter jämnats ut över året och bland annat inneburit 
att sommarens semesterperiod varit allt intensivare. Produktionen och volymutvecklingen har tidigare varit 
något lägre på våren för att öka måttligt under hösten. 

Under 2016 var produktionen klart lägre på våren och volymutvecklingen direkt svag, vilket under ett par 
månader innebar en resultatprognos med negativt resultat vilket är mycket ovanligt. Sommarperioden var 
mycket mindre intensiv, mer lik situationen för 10 år sedan. Istället var hösten ovanligt intensiv med en 
hastig volymökning som väl kompenserade vårens nedgång.  

Förändringen och trendbrottet innebar svårigheter att göra tillförlitliga prognoser och förutse det stora 
positiva resultatet för helåret 2016. 

 

Blåsdysfunktion/Inkontinens 
Referensgrupperna Inkontinens och Vårdprogram blåsdysfunktion har totalt haft sju möten under året. 14 
nyhetsbrev och månatlig statistik på förskrivning har sänds till 100 kontaktpersoner. Uppföljning och 
informationssäkerhet är stärkt via inloggning med SITHS-kort vid beställning och statistiken har förbättrats.  
 

Antal personer som förskrivits inkontinenshjälpmedel 

Åldersintervall                Kvinna          Man    Totalsumma 

-19                     110               186                       296     

20-64                     841               472                    1 313     

65-79                  1 743            1 302                    3 045     

80-                  2 882            1 425                    4 307     

Totalsumma                  5 576            3 385                    8 9615     

 

Totalt har 55 424 beställningar gjorts för fler än 8 961 personer. 

                                                           
5 3952 beställningar har genomförts utan personuppgift p.g.a. systemfel. 
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Redovisning av beslut gällande hjälpmedel utanför sortiment och regelverk  

23 särskilda beslut har beviljats och 10 har avslagits. Inget ärende har beslutats enligt regelverk merkostnad. 

Riskanalys vid beslut utanför regelverk och sortiment har varit aktuellt i ett ärende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processutveckling 
Utveckling av processen för manuella rullstolar för barn har genomförts i samarbete med Habiliterings-
centrum. 

Transporttjänsten utökades i april för att möjliggöra snabba leveranser då behov finns. Trots utökningen 
finns en farhåga att belastningen på transportorganisation kommer att bli för hög eftersom behovet av 
snabba leveranser ökat mer än beräknat. I början fanns en balans mellan resurs och behov, men sedan 
oktober har arbetsbelastningen varit mycket hög.   
 
Ett stort antal medarbetare har genomfört miljöutbildningar6 och över hälften av personalen har utbildats i 
Hantering av patientuppgifter7.  

Hjälpmedelscentrum har deltagit i en utredning som genomförts för att ta fram förslag till hur medicinska 
behandlingshjälpmedel som används i hemmen ska hanteras. Beslut har fattats att Hjälpmedelscentrum ska 
överta hantering av ett antal hjälpmedel från Medicinsk teknik under 2018. Under året har också en 
utredning gällande bostadsanpassning genomförts, vilken resulterade i beslut om att elrullstolsgarage ska 
införas som hjälpmedel. Införande planeras ske under senare del av 2017.  

I projektform har en ny kompetensplats utvecklas som kommer att användas för administration av 
förskrivarutbildningar. En avveckling av Lotus Notes pågår. 
 

                                                           
6 64 medarbetare e-grundläggande miljöutbildning, 66 medarbetare e-sparsamt körsätt enligt Kompetensplatsen 

7 e-kurs offentlighet och sekretess 

Antal beviljade beslut utanför sortiment och regelverk Kostnad kr  

Gearwheel till manuell rullstol 

Hostmaskin Cough assist, 2 stycken 

E-drive till manuell rullstol, 3 stycken 

Förflyttningshjälpmedel Sara Stedy, 2 stycken  

Uppresningshjälpmedel Stand up, 2 stycken  

Inhalator Aerogen Solo  

Arbetsstol el, nr 2 

Podd, kommunikationsbok och programvara, 5 stycken  

Kylväst, 2 stycken + Kylkeps 

Skötbord Constella 

2-hjulig cykel med elmotor 

Elrullstol nr 2, Real Mobil 6100 

Manuell rullstol nr 3, Panthera 

27 585 

2 x 47 900 

3 x 35 424  

2 x 13 306  

2 x 15 255 

8 390 

8 900 

5 x 10 127 

2 x 2 560 + 500 

24 933 

19 900 

34 975 

14 300 
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I övrigt se förbättringsarbeten sid 12. 

Utbildning av förskrivare   
2016 var ett intensivt utbildningsår, under året erbjöds följande utbildningar   

- 47 förskrivarutbildningar, 13 fler än 20158,  
- 4 kurser av leverantörer  
- 1 minimässa rullstolsdynor  
- Fokus Hjälpmedel med ett antal föreläsningar  
- 7 temadagar med 350 förskrivare av inkontinenshjälpmedel inkl. kontinensombud, chefer och 

medicinskt ansvariga sjuksköterskor9.   
- 725 förskrivare har utbildats om Förskrivningsprocessen och patientlagen via seminarier, webb-

utbildning och särskilda utbildningstillfällen.  
 

 

 

                                                           
8 308 förskrivare har utbildats  

9 Implementering av absorberande och urologiskt sortiment, ny beställningsportal. UVI och KAD-vård, Utredning och behandling av urininkontinens 
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Antalet uthyrda individmärkta10 hjälpmedel ökade med 5,0 % och antalet uthyrda huvudhjälpmedel med 4,1 
%, en följd av ökat behov.  

Störst volymökning för hyreshjälpmedel  
Insulinpumpar + 61 % 
Cirkulationsbehandling + 36 % 
Rösthjälpmedel                                                                                                                 + 33 %  
Tyngdtäcken - den ökande trenden fortsätter utan avmattning + 32 %  
Bärbara datorer   + 26 % 
Larm  + 16 % 
Antidecubitusmadrasser - ökningen mattas av men är fortfarande tydlig  + 11 % 

Störst volymökning för försäljningshjälpmedel  

Trenden att vårdenheter köper fler hjälpmedel via Hjälpmedelscentrum fortsätter. Störst volymökning 

gällande försäljningshjälpmedel utgörs av hjälpmedel för modulära sittsystem, antidecubitusmadrasser och 

överförflyttningshjälpmedel. 

                                                           
10 Hjälpmedel med unik märkning för identifiering av hjälpmedelsprodukt/-artikel för spårbarhet 

Volym uthyrda hjälpmedel  Utfall 2015 Utfall 2016 Förändring % 
Volym individmärkta hjälpmedel 49 170 51 612 5,0  

Volym huvudhjälpmedel 63 883 66 148 4,1  

-varav landstingsfinansierat (individmärkt) 40 862 42 754 4,6 

Familjeläkarenheter (Vårdval Västmanland) 26 270 27 654 5,3 

Vårdval Västmanland (Centralt konto) 8 597 8 555 -0,5 

Habiliteringscentrum 5 536 5 961 7,7 

Övriga landstingsenheter 459 584 27,2 

-varav kommunfinansierat (individmärkt) 8 214 8 781 6,1 

Arboga kommun 396 379 -4,3 

Fagersta kommun 407 413 1,5 

Hallstahammars kommun 520 507 -2,5 

Kungsörs kommun 270 282 4,4 

Köpings kommun 839 1 016 21,1 

Norbergs kommun 151 157 4,0 

Sala kommun 537 706 31,5 

Skinnskattebergs kommun 101 89 -11,9 

Surahammars kommun 325 347 6,8 

Västerås stad 4 668 4 885 4,6 
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Avvikelser och patientsäkerhet   
Verksamheten har fyra system för avvikelser. De är webSesam, Synergi, anmälan till Läkemedelsverket och 
avvikelser till leverantör11. Alla avvikelser i webSesam och Synergi analyseras och allvarlighetsbedöms inom 
fyra veckor. Sex avvikelser har åtföljts av förbättringsförslag. 
 
webSesam: 477 avvikelser/reklamationer har registrerats. 89 % gäller utleverans av hjälpmedel/tillbehör och 
4 % avhjälpande underhåll eller förskrivning. Denna avvikelsemodul infördes i mars 2015 och jämförelser 
med 2015 är därför osäkra, dock ses en stabil trend sedan hösten 2015.  
51 avvikelser har gjorts till följd av brister i förskrivning och skickats till förskrivare, en möjlighet som infördes 
i webSesam i maj. Vanligast är brister kring leveranssätt, artikelnummer eller kontaktuppgifter.  

Synergi: 57 avvikelser har registrerats, jämfört med 99 år 2015:  
- hälften har rapporterats internt, varav 37 % till kund pga. sen registrering av ändrad boendeform  
- en arbetsmiljöavvikelse har inkommit, färdolycksfall på väg till jobbet 
- 6 avser framgafflar på Rollator Futura på den modell där utbyte av ett stort antal pågår 
- 11 avvikelser är tillbud som överförts från webSesam  
 
Medicintekniska avvikelser: 10 har rapporterats av förskrivare till Hjälpmedelscentrum. 7 av dessa gäller 
rollatorer och har rapporterats till Läkemedelsverket. 1 477 rollator med fabrikationsfel har bytts ut.  
 
Leverantörsavvikelse: 153 har registrerats pga. produktavvikelser, försening och felleveranser. 

Flera förbättringsåtgärder har vidtagits, till följd av förbättringsförslag och synpunkter i förskrivarenkät: 

 ny transportorganisation är införd för att öka leveranssäkerheten och servicen, 

 förstudie effektiv lagerlogistik har genomförts, 

 tydliga riktlinjer när beställningar ska läggas och när leverans kan förväntas,  

 översyn av leveransställen har genomförts, förbättringsförslag har lämnats till berörda kunder, 

 informationstext vid ordination av sängar där förskrivaren påminns om att lägga rätt leveransadress,  

 kompletterad instruktion för försvunna hjälpmedel, 

 uppdatering av hjälpmedelsmallar, 

 anpassning av datasystemet för förbättrad rekondplanering har genomförts, 

 rekonditionering av vissa hjälpmedel12 som inte behovsberäknas av datasystemet har genomförts.  
                                                           
11  

Avvikelse/reklamation 
i webSesam 

Framförallt reklamation rapporterad av förskrivare. Negativ händelse eller Tillbud ska införas i Synergi av förskrivare 
direkt eller via kopia från annat avvikelsesystem av HMC:s avvikelsesamordnare. Rapport av avvikelser till förskrivare 

Synergi  Negativa händelser, tillbud och förbättringsförslag gällande arbetsmiljö, patient- eller driftrelaterade.  
 

Medicintekniska 
avvikelser till 
Läkemedelsverket 

Skador eller tillbud som orsakat patient, användare eller annans död eller riskerat få hälsa allvarligt försämrad 
anmäls till Läkemedelsverket. Förskrivare fyller i blankett som liksom produkt skickas till HMC som ansvarar för 
att rapport till Läkemedelsverket kompletteras med en teknisk utredning. 
 

Leverantörsavvikelse Avvikelser som rapporteras till berörd leverantör oftast leveransförseningar eller felleveranser. 

 

12 Rekonditionering mot säkerhetslager av vissa kundorderartiklar  
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Åtgärder  
Arbetet för att tydliggöra säker ärendeväg till Hjälpmedelscentrum pågår och har koppling till utvecklingen av 
en tjänst för säker digital kommunikation för förskrivare som pågår tillsammans med CIT.  

Hjälpmedelscentrum arbetar kontinuerligt för att anpassa verksamhetsstöd och förskrivarstöd. Förbättringar 
sker över hela verksamheten men med en viss övervikt på logistikenheten.  
 
Samverkan med Habiliteringscentrum i syfte att förbättra processer pågår. 
 
En uppföljning av transportplaneringen ska ske februari 2017. 
 
Utbyte av rollatorer pga. fabrikationsfel fortgår enligt plan. 

En avveckling av Lotus Notes pågår och en ny kompetensplats för HMC kommer lanseras på den nya 
vårdgivarwebben. 

Processbeskrivning kommer att inriktas mot processen för elrullstolsgarage och medicinska 
behandlingshjälpmedel och blir en del av ett större förberedelsearbete som ska genomföras under 2017. 

Samlad bedömning  
Till följd av ökade behov av hjälpmedel har beställningar, returer och rekonditionering ökat. Dock har en stor 
variation mellan vår och höst iakttagits.  

Antalet utprovningar har minskat vilket tolkas vara en följd av att arbetet att underlätta för en snabb 
förskrivningsprocess till gagn för patienterna har fått effekt.  

Under året har en omfattande utbildningssatsning gjorts för länets förskrivare att öka kunskapen om krav på 
delaktighet och medinflytande, vilket sannolikt kommer att förbättra förmågan att möta patienters behov.  
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MEDARBETARPERSPEKTIV 

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande mått: 

 Sjukfrånvaro 

 Antal rehabiliteringsärenden 

 Antal arbetsmiljöavvikelser totalt 

 Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (stickskador, hot/våld) 

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och uppföljningsmått 
 
Arbetsmiljö  
Arbetsmiljöförbättrande åtgärder ingår i alla aktivitetsplaner. 
Alla chefer har gått 3-dagars arbetsmiljöutbildning och 51 medarbetare har gått e-utbildning arbetsmiljö13  

Kompetensförsörjningsplan har utvecklats enligt plan. 

Den nya mallen för medarbetarsamtal har använts med gott resultat. 

Hälsofrämjande arbetsplats  

Ett nytt hälsoteam med hälsoinspiratörer, skyddsombud och enhetschefer arbetar med hälsofrämjande och 

förebyggande insatser. En aktivitetsplan för hälsoarbetet har tagits fram med bland annat hälsokryss, 

lunchpromenader och jogging-grupp. Uppföljning av medarbetarnas hälsoläge har genomförts liksom 

skyddsrond.   

Medarbetarenkäten 2015 visade gott resultat och arbetet har inriktats mot att behålla resultatet. För 

kundtjänst/konsulenter pågår arbete för att minska sårbarhet, skapa balans i tillgänglighet och öka 

arbetstillfredsställelse. Åtgärder för att främja samverkan och gemenskap mellan enheterna har inletts. 

Samtliga planerade åtgärder för enhet teknisk service enligt framtagen handlingsplan är genomförda. 

Uppföljning av mått – periodens utfall liksom föregående år 

 Ackumulerad sjukfrånvaro %  2015 2016 

Total sjukfrånvaro 5,2  7,3 

varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14 2,5 2,4 

andel långtidsfrånvaro över 60 dagar 27,2  56,5 

Män 4,4  4,7 

Kvinnor 5,9  9,6 

Anställda -29 år 3,1  2,7 

Anställda 30 - 49 år 4,2  6,7 

Anställda 50 år - 6,5  8,8 

 

Den totala sjukfrånvaron har ökat till 7,3 % till följd av ökad långtidssjukfrånvaro. Ökningen orsakas av 
planerade operationer, olyckor utanför arbetet och sjukdom. Korttidssjukfrånvaron är låg.  

                                                           
13 Enligt kompetensplatsen 
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  Rehabiliteringsärenden antal14 2015 2016 

Rehabärenden totalt under perioden 17 16 

Avslutade under perioden 14 11 

Ackumulerad frisknärvaro15 % 2015 2016 

Total frisknärvaro 54,8 45,2 

Män 55,6 57,1 

Kvinnor 54,3 35,3 

Arbetsmiljöavvikelser, antal 2015 2016 

Anmälan negativ händelse eller olycka 2 1 

Antal tillbud 2 0 

Antal anmälda risker 2 0 

Totalt 6 1 

Aktiva rehabiliteringsinsatser sker enligt regionens rutin vid sjukfrånvaro. Ergonomiska åtgärder, arbets-
anpassning och schemaläggning har skett utifrån behov och dialog med berörd medarbetare. Antal 
rehabiliteringsärenden har minskat till 16 jämfört med 19 föregående år. Samtidigt har färre 
rehabiliteringsärenden avslutats, 11 jämfört med 14 samma period föregående år. 

Den totala frisknärvaron har minskat från 54,8 % till 45,2 %. Frisknärvaron har ökat för män från 55,6 % till 
57,1 % och minskat för kvinnor från 54,3 % till 35,3 %.  

Åtgärder  
Vi bör intensifiera arbetet med våra långvariga rehabiliteringsärenden. En annan åtgärd är arbete för att 
identifiera ytterligare orsaker till att sjukfrånvaron ökar och inte enbart arbeta med åtgärder. En ny form av 
inventeringsmöten kommer att införas i samverkan med Regionhälsan. 

Vikarieresursen utökas för att upprätthålla en god bemanning och arbetsmiljö. Utökning även på för 

kommunikation på vårdgivarwebb, kompetensplats, säker väg in och allmänt förstärka kommunikationen. 

Förberedelser för överförande av medicinska behandlingshjälpmedel kommer att genomföras med 

resursförstärkning. 

Arbetet med medarbetarpolicy har påbörjats enligt plan, implementering ska ske under 2017. 

Samlad bedömning  

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är väsentligt. Den ackumulerade sjukfrånvaron och antalet 

långvariga rehabiliteringsärenden har ökat och frisknärvaron har minskat. Det noteras att kvinnor står för 

minskningen. Vi behöver fortsätta arbeta aktivt med våra långvariga rehabiliteringsärenden och identifiera 

ytterligare orsaker till att sjukfrånvaron ökar och inte enbart arbeta med åtgärder. Det är viktigt att framtagna 

åtgärder för att minska sjukfrånvaron ger önskad effekt.  

Antal arbetsmiljöavvikelser har minskat, åtgärder kommer att följas upp kontinuerligt i samverkansgrupp. Inga 

ytterligare åtgärder. 

                                                           
14 Rehabiliteringsärenden som överstiger 14 dagar 
15 Andel personer som inte haft mer än 5 sjukdagar för egen sjukdom under kalenderåret  



 
RAPPORT 16 (28) 

Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva  

 2017-02-24 35025-1  

Årsredovisning 2016 - Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum 

Utfärdad av: Joakim Axelsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet 

Godkänd av: Anne-Christine Ahl 
 

Ekonomiperspektiv 

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av genomförda aktiviteter 

Årets resultat – översikt 
Årets redovisade resultat är +1,3 mkr. Resultat före återbetalning till kunder och resultatreglering är 4,2 mkr. 

 

Den samlade kostnaden för hjälpmedelshanteringen  
Den totala kostnaden för Hjälpmedelscentrum under 2015 var 358 kr/invånare jämfört med 

medelvärdet i Nysam som var 409 kr/invånare. Nysamrapporten16 visar för femte året att 

Hjälpmedelscentrum har låga kostnader och hög produktivitet i jämförelse med nio landsting. 

Försvunna hjälpmedel  

En rutin för att bromsa kostnaden för försvunna hjälpmedel infördes 2016 med kostnadsincitament för 

uppföljning av hjälpmedel som försvunnit. Värdet av anmälda försvunna hjälpmedel har sjunkit till 247 tkr i 

jämförelse med 800 tkr 2015. 59 tkr har debiterats kunder. 

Optimerad lagernivå i enlighet med behov  

Inköpsenheten analyserar flera parametrar för skapa en effektiv lagerhantering. Artiklar som används sällan 

eller inte alls på grund av att de utgått ur sortiment tas bort ur systemet eller ändrar status så att lagret 

optimeras till att bestå av en så stor del aktiva artiklar som möjligt.  

Det totala lagervärdet redovisas löpande och påverkas av flera faktorer, ex massinköp av rollatorer och 

breddat sortiment, och ställs mot andra beslutade målvärden, ex reparationer och snabba leveranser.  

                                                           
16 Nysam nyckeltal 2015 Rapport - Hjälpmedelsverksamheten juni 2016 
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Årets resultat– översikt  
Bokslutet visar ett positivt utfall som följd av ökade behov samt god hushållning. Hjälpmedelsnämndens 
arbetsutskott har beslutat att 80 % ska återbetalas enligt fördelningsnyckel och 20 % resultatregleras. 
Dessutom har Västmanlands sjukhus och Vårdvalsenhetens återbetalning reducerats med 446 tkr som 
överförs till resultatreglering enligt beslut i Hälso- och sjukvårdsgruppen 17.  
Sammantaget innebär det att 2 949 tkr har återbetalats och att ett resultat uppvisas på +1 295 tkr. 

 Bokslut 2015 tkr Budget 2016 tkr Bokslut 2016 tkr 

INTÄKTER    

Hyra 88 876,7 91 910 92 504 

Återbetalning av resultat -587,7 0 -2 949 

Försäljning 10 447 10 826 11 596 

Egenavgifter 311 300 322 

Serviceavtal 2 756 2 580 2 836 

Inkontinenssamordning 902 922 922 

Övriga verksamhetsintäkter 938 917 2 203 

SUMMA INTÄKTER 103 643 107 455 107 434 

    

KOSTNADER    

Personalkostnader 32 033 34 799 33 460 

Tekniska hjälpmedel 26 487 26 376 26 969 

Övriga material, varor 156 260 181 

Lokaler 6 273 6 390 5 994 

Frakt och transport 1 171 1 102 1 063 

Avskrivningar hjälpmedel 23 705 24 888 24 138 

Avskrivningar övrigt 714 630 795 

IT-kostnader 3 863 3 985 3 719 

Övriga kostnader 7 047 7 590 8 387 

Finansiella kostnader 2 194 1 435 1 433 

SUMMA KOSTNADER 103 643 107 455 106 139 

RESULTAT 0 0 1 295 

    

 

                                                           
17Hälso- och sjukvårdsgruppen har beslutat att 446 tkr av återbetalningen till Västmanlands sjukhus och Vårdvalsenheten istället överförs till 

resultatreglering och delfinansierar projektledare för överföring av medicinska behandlingshjälpmedel i hemmen till Hjälpmedelscentrum. 



 
RAPPORT 18 (28) 

Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva  

 2017-02-24 35025-1  

Årsredovisning 2016 - Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum 

Utfärdad av: Joakim Axelsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet 

Godkänd av: Anne-Christine Ahl 
 

Utfall i relation till budget  
Intäkterna är 2 928 tkr högre än budget inklusive ersättning för facklig företrädare18.  
Kostnaderna är 1 316 tkr lägre än budget.  

Årets resultat beror framförallt på: 

 Årets beställningsökning medförde att antalet uthyrda individmärkta19 hjälpmedel ökade 

med 5,0 %, antalet uthyrda huvudhjälpmedel ökade med 4,1 % och intäkterna för 

uthyrda hjälpmedel ökade med 4,1 % till 92 504 tkr. Samtidigt medförde det ökade 

behovet av hjälpmedel även ökad försäljning av hjälpmedel. 

 Fr.o.m. 2016 ingår hjälpmedel och innovation som en del av förvaltningen i form av en 

personell resurs. Till det har 300 tkr ianspråktagits av tidigare års resultat. 

 Projektmedel har erhållits för att utbilda samtliga förskrivare av hjälpmedel om nya patientlagen, för 

bidragande med kompetens inom Samhällskontraktets utvecklingsområde hälsoteknik, för arbetet 

med en effektiv och trygg hjälpmedelsprocess för flyktingar samt för deltagande i projektet Dyslexi 

för vuxna. 

 Vakanta tjänster och sjukfrånvaro medför lägre personalkostnader än budgeterat. 

 Antalet returer av hjälpmedel från brukare som inte längre har behov av dem har ökat, vilket har 

medfört en ökning av kassationskostnader främst under första halvåret. Trots ökat behov av 

hjälpmedel har inköpskostnaderna för hjälpmedel inte ökat jämfört med 2015. Det visar att vi 

återanvänder många hjälpmedel. 

 Lokalkostnaderna är lägre p.g.a. en kreditering från hyresvärden avseende lägre mediakostnader (el, 

värme, vatten, markskötsel). 

 P.g.a. personalbrist har vi köpt rekonditioneringstjänster under första halvåret. 

 Internräntan är sänkt från 3,2 % 2015 till 2,0 % 2016. Det tillsammans med en lägre investeringstakt 

medför lägre finansiella kostnader. Även den lägre investeringstakten visar att vi återanvänder 

många hjälpmedel. 
 
Inför budgetarbetet efterfrågades kundernas bedömning om hjälpmedelsbehovet två år framåt 

och svaren bildade underlaget till budgeten.   

Hjälpmedelscentrums hyrespriser är fortfarande lägre än 2012 års priser. Ett omfattande arbete 

med prispressande upphandlingar, effektiv rekonditionering som leder till hög återanvändningsgrad 

och ett bra förskrivningsstöd ger förutsättningar till prisnivån.  

Nysamrapporten20 visar för femte året i rad på att Hjälpmedelscentrum har låga kostnader och 

hög produktivitet i jämförelse med nio landsting/regioner. 

                                                           
18 406 tkr 

19 Hjälpmedel med unik märkning för identifiering av hjälpmedelsprodukt/-artikel för spårbarhet 

20 Nysam nyckeltal 2015 Rapport- Hjälpmedelsverksamheten juni 2016 
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Intäkts- och bruttokostnadsutveckling och utfall i relation till budget   

Resultat 

Intäkter Förändring intäkter 
jmf 2015, tkr           
(Plus: Ökad intäkt, 
 Minus: Minskning) 

Förändring intäkter 
jmf 2015, procent 
(Plus: Proc. ökning, 
 Minus: Proc. minskning ) 

Avvik mot helårsbudget, tkr  
(Plus: Överskott, 

 Minus: Underskott ) 

Försäljning och uthyrning av 
hjälpmedel 4 788,3 +4,8 % +1 386 

Återbetalning av resultat -2 361,3 -401,8 % -2 949 

Övriga verksamhetsintäkter 1 365 29,7 % +1 542 

Totalt intäkter 3 792 3,7 % -21 

    Kostnader Förändring kostnader 
jmf 2015, tkr                   

(Plus: Ökad kostnad, 
 Minus: Minskad kostnad) 

Förändring kostnader 
jmf 2015, procent                

(Plus: Proc ökning,  
Minus: Proc minskning) 

Avvik mot helårsbudget, tkr      
(Plus: Överskott,  

Minus: Underskott ) 

Personalkostnader totalt 1 427 4,5 % +1 338 

Varav lönekostnad egen personal 852 3,9 % +842 

Varav sociala avgifter 400 4,2 % +543 

Varav övr pers.kostn. egen personal 175 31,6 % -47 

Varav inhyrd personal (internt+externt) 68 0 0 

Inköpskostnader tekniska 
hjälpmedel 482 1,8 % -593 

Avskrivningar hjälpmedel och 
övrigt 514 2,1 % +585 

Övriga kostnader 74 0,4 % -14 

Totalt bruttokostnader 2 497 2,4 % +1 316 

Resultat avvikelse mot budget 1 295  +1 295 

    

Förändring arbetad tid Förändring utfall jmf 
2015, timmar 

Förändring utfall jmf 
2015, procent 

Motsv. antal årsarbetare 

Förändring arbetad tid totalt 3 043,21 2,81 % 1,76 

Varav arbetad tid egen personal 3 043,21 2,81 % 1,76 

Den arbetade tiden har ökat med 2,8 % vilket motsvarar 1,76 årsarbetare (från 62 till 64). Den orsakas 

av utökning av chaufför för utökade leveranser, ökade vikarieresurser på teknisk service, resurs för 

utbyte av rollatorer, för uppdrag Hjälpmedel och innovation och till flyktingprojekt. Dock har hög 

sjukfrånvaro medfört att den faktiska arbetade tiden inte har ökat i avsedd grad. 
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Analys av intäkts- och bruttokostnadsutveckling  

Intäkter 

– Intäktsförändring jämfört med 2015 är +3 792 tkr och 3,7 % 
beror framförallt på att fler hjälpmedel är uthyrda samt ökad försäljning. 

– Enligt politiskt beslut ska 80 % av årets resultat återbetalas till kunder enligt fördelningsnyckel 
och 20 % resultatregleras.  Enligt beslut i Hälso- och sjukvårdsgruppen har vi överfört 446 tkr 
av Västmanlands sjukhus och Vårdvalsenhetens återbetalning till resultatreglering för att 
delfinansiera projektledare. Projektledaren ska arbeta med överföring av ansvaret för 
medicinska behandlingshjälpmedel i hemmen från Västmanlands sjukhus till 
Hjälpmedelscentrum. 

– Övriga verksamhetsintäkter består av ersättning för en anställd med fackligt uppdrag samt 
deltagande i olika projekt. 
 

Kostnader 
– Bruttokostnadsförändring jämfört med 2015 är 2 497 tkr och 2,4 % 

och beror framförallt på följande händelser: 
• personalkostnaderna har ökat med 852 tkr, för att kunna möta det ökade behovet av 

hjälpmedel. Även löneöversyn påverkar personalkostnaderna. Ökningen av övriga 
personalkostnader på 243 tkr beror främst på ökade utbildningskostnader. 

• kostnaden för tekniska hjälpmedel har ökat med 482 tkr och beror främst på kassation av 
uttjänta hjälpmedel. 

• avskrivningarna har ökat med 514 tkr, där utbytet av rollatorer med fabrikationsfel 
påverkar kostnaden. 

Genomförda och planerade åtgärder för att hantera avvikelsen mot budget  
För att bromsa kostnaden för försvunna hjälpmedel infördes en ny rutin med debitering av försvunna 
hjälpmedel. Det medförde en ökad returtakt vilket i sin tur har medfört ökade kassationskostnader. 
Förväntningen är att returtakten kommer att avta och stabiliseras på en högre nivå än tidigare år, men en 
lägre takt än 2016. Kassationskostnaderna följs upp månadsvis och åtgärder kommer att vidtas om möjligt 
vid behov. 
 
Förvaltningen har arbetat med lageroptimering, ändrad avskrivningstid för personlyftar, processförbättring, 
upphandling i samarbete med 7-klövern, analys av ökade inköpskostnader och effektivisering av 
rekonditioneringsprocessen samt fördjupad ekonomisk uppföljning. 

Investeringsredovisning hjälpmedel  

Inköpskostnaderna har hållits inom ram trots ökat antal beställningar och utbyte av rollatorer med 

fabrikationsfel. En följd av välplanerad rekonditionering och effektiva ersättningsgrupper för att i första hand 

förskriva från tillgängligt sortiment. Det visar på god hushållning och kostnadseffektivt tänkande i 

verksamheten. Inköp av insulinpumpar har skett i lägre omfattning än förväntat. 

Förvaltningens bilar leasas på fem år, vilket kan jämställas med avbetalningsköp. En servicebil som 

anskaffades 2015 blev felaktigt bokförd förra året och är flyttad till investeringar under 2016. Nya bilar 

kommer att leasas via Regionservice inom Region Västmanland. Dels för att bilarna inte ska påverka 

investeringsramen, dels för att slippa administration och besvär när gamla bilar ska säljas. 
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Investeringar - bokslut 2016-01-01 – 2016-12-31, belopp i tkr 

 

Redovisning av kostnader för inkontinenshjälpmedel för kund21   
Kostnaden för absorberande hjälpmedel har minskat till följd av lägre priser. Kostnaden för urologiskt 
material har ökat på grund av ökad användning av diverse urologiskt material framförallt tappningskatetrar. 

Kostnad för inkontinenshjälpmedel inkl. distribution och frakt, tkr  

År Kommun Landsting Totalt 

2015 14 322 13 266 27 589 

2016 11 071 13 353 24 424 

Förändring - 3 251 + 87   - 3 165 

 

                                                           
21Ingår inte i Hjälpmedelscentrums redovisning då kostnader debiteras direkt till kund från leverantör 

Produkt           2015   2016 
Allt-i-ett           10 852 tkr   9 245 tkr 
Tappningskatetrar      4 921 tkr   6 024 tkr 
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INTERN REFERENS 

Denna rapport behandlades och godkändes av Hjälpmedelsnämnden 2017-02-24, §6  

Diarienummer: RV170279 

BILAGOR 

1. Verksamhetsrapport (länk) 

2. DUVA-bilagor (länk): Resultatrapport, Driftredovisning, Lönekostnader och kostnader, inhyrd personal 

 

 

………………………………… 

Förvaltningschef 

Anne-Christine Ahl 

 

 

http://ledningssystemet/anonym/ViewItem.aspx?regno=35962
http://ledningssystemet/anonym/ViewItem.aspx?regno=35961
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SAMMANSTÄLLNING AV MÅL OCH UPPDRAG I FÖRVALTNINGSPLAN 2016 

 

Medborgare/patientperspektivet 

 

Intention  

Hälsoläget i Västmanland är jämlikt och invånarna upplever att de har en god fysisk och psykisk hälsa och får god vård 

på lika villkor.  

Resultatmål (mäts på landstingstotal nivå) Nuläge Frekvens 

Andel invånare med självupplevd god hälsa ska öka och 2016 uppgå till 74 % 2012: 72 % Vart 4:e år 

Skillnaden i självupplevd hälsa mellan socioekonomiska grupper ska minska och 2016 
uppgå till 12 % 

2012: 14 % Vart 4:e år 

Processmål   

God tillgänglighet till hjälpmedel som ger förutsättning för ökad autonomi och vård på 
lägsta effektiva vårdnivå 

  

Uppdrag   

Hjälpmedelscentrum ska i förvaltningsplan redovisa hur man avser styra verksamheten med 

utgångspunkt i målen ovan och följande styrdokument:  

 Program för sexuell hälsa samt våld i nära relationer (Nytt program för Hälsofrämjande hälso- 
och sjukvård är under framtagande 2016) 

 Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 

 Handlingsplan för HFS-arbetet (Hälsofrämjande hälso- och sjukvård) 

 Handlingsplan för jämlik vård (beslutas av LS i september) 

D, Å 

 

Intention  

 Västmanlands invånare har förtroende för och är nöjda med landstingets tjänster.   

Resultatmål (mäts på landstingstotal nivå) Nuläge  Frekvens 

Invånarnas förtroende för landstingets hälso- och sjukvård ska öka och 2016 
uppgå till 71 % 

2013: 59 % 
2014: 63 % 

Å 

Andelen av befolkningen som anser att väntetiden i hälso- och sjukvården är 
rimliga ska öka och 2016 uppgå till 61 %  

2013: 52,5 % 
2014: 53 % 

Å 

Processmål Nuläge  
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Hjälpmedelscentrums mål för tillgänglighet ska vara: 

- 80 % ska erbjudas tid för utprovning inom 15 arbetsdagar  

 

- 80 % service/reparation ska vara slutförd inom 5 arbetsdagar 

 

- 95 % av telefonsamtalen till kundtjänst ska vara besvarade 

 

- 95 % av beställda lagervaror ska levereras inom 5 arbetsdagar 

 

 

2013: 70,3 % 

2014: 68,7 % 

2013: 75,6 % 

2014: 82,3 % 

2013: 92,2 % 

2014: 92,8 % 

2013: ej mätt 

2014: 94,1 % 

D, Å 

Ökad användning av Mina Vårdkontakter (mäts på landstingstotal nivå) 

Andel invånare som anslutit sig till Mina Vårdkontakter ska öka och 2016  uppgå 

till 40 % (mäts på landstingstotal nivå) 

 

2013: 18 % 

2014: 22 % 

D, Å 

Uppdrag 

Hjälpmedelscentrum ska i förvaltningsplan redovisa hur man avser styra verksamheten med 

utgångspunkt i målen ovan och följande styrdokument:  

 Strategi och handlingsplan för tillgänglighet  

 Program och handlingsplan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 

 Handlingsprogram för barnkonventionen i LTV 2014 

 Landstinget Västmanlands e-hälsoplan 

D, Å 

Hjälpmedelscentrum ska ta fram förslag på processmått/indikatorer för patientens delaktighet vid val 

av hjälpmedel  
 

Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag 

 Antal beställningar 

 Volym uthyrda hjälpmedel 

 Rekonditionering enligt rekonditioneringsplan 

D, Å 

 

 

 

 

 

 

http://ledningssystemet/anonym/ViewItem.aspx?regno=26899
http://ledningssystemet/anonym/ViewItem.aspx?regno=26901
http://www.ltv.se/ImageVault/Images/id_16451/scope_0/ImageVaultHandler.aspx
http://www.ltv.se/ImageVault/Images/id_22706/scope_0/ImageVaultHandler.aspx
http://www.ltv.se/ImageVault/Images/id_23053/scope_0/ImageVaultHandler.aspx
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Processperspektivet 

Intention  

Landstingets verksamheter utförs på rätt nivå i säkra, sammanhållna processer och med god hushållning av 

resurserna 

Resultatmål (mäts på landstingstotal nivå) Nuläge  Frekvens  

Antal patienter som drabbas av allvarlig vårdskada ska minska (Lex Maria) 2014: 53 Å 

Patienterna ska få en större andel av sin öppenvård i primärvård. Öka med 2 % år. 2014: 55,2 % Å 

Landstingets negativa miljöpåverkan ska minska år från år 

(Samlad bedömning av landstingets samtliga 16 miljömål) 

2013: Minskar 

2014: Minskar 

Å 

Verksamheten ska bedrivas effektivt med god kostnadskontroll 

Mått: Andel utvalda processer som når sina mål 

Mäts from 2016 Å 

Processmål (mäts på landstingstotal nivå) 

Alla avvikelser ska vara klassificerade och allvarlighetsbedömda inom 4 veckor för 

händelsen: 

-Andel klassificerade avvikelser22 ska 2016 uppgå till 80 % 

-Andel inom fyra veckor allvarlighetsbedömda avvikelser23 ska 2016 uppgå till  60 % 

 

 

2014: 57 % 

2014: 12 % 

 D, Å 

Uppdrag 

Hjälpmedelscentrum ska i förvaltningsplan redovisa hur man avser styra verksamheten med 

utgångspunkt i målen ovan och följande styrdokument och prioriteringar:  

 Verksamhetsplan för patientsäkerhetsarbete samt för allmän säkerhet, informationssäkerhet, 
kris- och katastrofmedicinsk beredskap och strålsäkerhet 

 Program och handlingsplan för processutveckling 

 Primärvårdsprogrammet 

 Miljöpolitiskt program och handlingsplan  

 Rätt kompetens används för rätt uppgift 

D, Å 

Hjälpmedelscentrum ska i sin förvaltningsplan: 

 Säkerställa patientmedverkan i patientsäkerhetsarbetet på verksamhetsnivå, t ex i form av 

brukarråd/fokusgrupp 

 Säkerställa att verksamheterna har miljöaktiviteter i sina verksamhetsplaner 

D, Å 

Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag 

 Produktion enligt överenskommen specifikationsplan 

 Andel analyserade avvikelser med förbättringsförslag  

 Uthyrningsgrad, mäts via andel hjälpmedel hos kund 

M, D, Å 

                                                           
22 Avser samtliga avvikelser 

23 Avser patientolycksfall 

http://puls.ltv.se/symfoni/ltv_mm.nsf/lupgraphics/Verksamhetsplan_2014_patientsakerhet.ppt/$file/Verksamhetsplan_2014_patientsakerhet.ppt
http://ledningssystemet/anonym/ViewItem.aspx?regno=26321
http://ledningssystemet/anonym/ViewItem.aspx?regno=23085
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Medarbetarperspektivet 

Intention 

Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande arbetsplatser, och en professionell uppdragsgivare 

Resultatmål Nuläge 2014 (2013) Frekvens  

LTV HMC 

Värdet på Nöjd medarbetarindex ska vidmakthållas eller öka 2013: 76 2013: 72 v. a. år 

Minskad sjukfrånvaro 2013: 5,8% 

2014: 6,0%  

2013: 3,9 % 

2014: 4,8 % 

Å 

Ökad frisknärvaro 2013: 54,4% 

2014: 55,0% 

2013: 52,4% 

2014: 50 % 

Å 

Processmål   

Hjälpmedelscentrum ska vara en attraktiv arbetsplats24 - - 

Uppdrag 

Hjälpmedelscentrum ska i förvaltningsplanen redovisa hur man avser styra verksamheten med 

utgångspunkt i målen ovan och följande prioriteringar:  

 Framarbetad medarbetarpolicy 
 Riktlinje för systematiskt arbetsmiljöarbete 

 Kompetensförsörjning 
 Anpassning och förläggning av arbetstider 

D, Å 

Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag 

 Sjukfrånvaro 

 Antal rehabiliteringsärenden  

 Antal arbetsmiljöavvikelser totalt  

 Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (Stickskador, hot/våld)  

D, Å 

D, Å 

D, Å 

D, Å 

 

                                                           
24 Landstinget Västmanlands medarbetarpolicy 

http://ledningssystemet/anonym/ViewItem.aspx?regno=12773
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Ekonomiperspektiv 

Intention 

Den finansiella ställningen ska vara stark så att landstinget långsiktigt klarar en verksamhet av god kvalitet, och inte 

skjuter kostnader på framtida generationer. 

Resultatmål (mäts på landstingsnivå) Nuläge Frekvens 

Det ekonomiska resultatet för landstinget ska uppgå till 100 mkr 2016,  

110 mkr 2017 och 120 mkr 2018 
Prognos april 2015 

100 mkr (2014 83,5 mkr) 

M, D, Å 

Den totala låneskulden får vid utgången av resp. år högst uppgå till 800 mkr april 2015 400 mkr 

(2014: 462 mkr) 

D, Å 

Processmål   

Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget för nämnden. Prognos april 2015  

0,6 mkr (2014: 0 mkr) 

Feb, okt, 

D, Å 

Uppdrag 

Hjälpmedelscentrum ska i förvaltningsplanen redovisa beräknade ekonomiska effekter av åtgärder som 

föreslås under processmål och uppdrag inom övriga perspektiv, för att verksamheten ska bedrivas inom 

fastställd budget.  

D, Å 

Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag 

• Periodresultat och helårsprognos 

– Bruttokostnadsutveckling 

– Utfall jämfört med föregående år  

– Helårsprognos jämfört med budget 

 Investeringar 

Feb, okt, D, Å 

D, Å 

D, Å 

Feb, okt, D, Å 

D, Å 

 

Åtgärder inom de andra perspektiven som syftar till balansering av 
ekonomin 2016 

Beräknad ekonomisk effekt 2016 
Belopp i mkr 

Ökade hjälpmedelsbehov ställer stora krav på Hjälpmedelscentrum och 
medför ökande uthyrd volym och ökad produktion pga. ökade antal 
beställningar. Hjälpmedelscentrum beaktar god försiktighet (enl. 
försiktighetsprincipen) vid värdering av intäkter och kostnader inför budget 
2016. Vid budgetarbetet har också god hushållning beaktats. 
 
Ständigt förbättringsarbete pågår för att öka effektiviteten och därmed 
motverka ökade resursbehov, bl.a. genom att öka återanvändningsgrad och 
optimera rekonditioneringsprocessen. 

Varken försäljnings- eller hyrespris 
höjs 2016 exklusive eventuell 
prishöjning från 
hjälpmedelsleverantör.  
 
 
 
Hyresintäktsökning ska understiga 
volymökning av uthyrda hjälpmedel. 

Optimerad lagernivå för hjälpmedel och reservdelar klart 2016, syftar till att 
klara kvalitetsmål i service mot kund utan att totalt lagervärde ökar. 

Ej beräknad 2016, effekt på 
lagervärde år 2017 

Rekonditionering mot säkerhetslager för vissa kundorderartiklar Uppskattad kostnad: 20 000 kr 
Uppskattad besparing: 50-100 000 kr  

Bidra till att hjälpmedels potential utvecklas som ett stöd för kvarboende Ianspråkstagande av 300 000 kr av 
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och vård och omsorg i hemmet och stödja införande av nya 
hjälpmedel/välfärdsteknologi 

tidigare reglerat resultat för att det 
tidigare projektet Hjälpmedel och 
innovation ska ingå som en del av 
förvaltningen.  
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Datum   

Regionkontoret 
Centrum för administration 
Regionfullmäktige och regionstyrelse 
Lotta Rajahalme, 021-17 18 302, 
lotta.rajahalme@regionvastmanland.se 

2017-01-25   

    

    

  

  

     

Postadress Besöksadress Telefon, vxl Org Nr E-post 

Region Västmanland 
Regionhuset 
721 89 Västerås 

Regionhuset, ing 4 021-17 30 00 232100-0172 region@regionvastmanland.se 
Telefax VAT nr Webbadress 

021-17 45 30 SE232100017201 www.regionvastmanland.se 
   

 

  

 

 

ÅRSBERÄTTELSE FÖR GEMENSAM HJÄLPMEDELSNÄMND 

Den gemensamma Hjälpmedelsnämnden består av 15 ledamöter och lika många 

ersättare. Fem av ledamöterna och ersättarna företräder Region Västmanland och de 

övriga platserna har kommunerna i länet. 

Ordförande i nämnden är regionrådet Kenneth Östberg (S) och vice ordförande är 

Mariette Sjölund (S) från Hallstahammar. Nämndens arbetsutskott består förutom 

ordförande och vice ordförande av Annica Lindholm (V) för Region Västmanland och 

Pernilla Danielsson (M) för Skinnskatteberg. 

Hjälpmedelsnämnden har ett finansierings- och brukarperspektiv och är driftansvarig 
för Hjälpmedelscentrum. 
 
Nämndens uppgift framgår av reglementet och samverkansavtalet som gäller från 
och med den 1 januari 2015. Enligt dessa ska nämnden ansvara för att länets 
invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor, med krav på ett 
effektivt och professionellt omhändertagande i rätt tid, på rätt vårdnivå och att 
förskrivna hjälpmedel håller utlovad funktion och teknisk prestanda.  
 
Nämnden fullgör sitt ansvar inom ramen för gällande lagstiftning och 
policydokument.  
 
Utbud och tjänster ska erbjudas för  

 Daglig livsföring 

 Hjälpmedel för vård och behandling  

 Inkontinenshjälpmedel.  

BESLUT OCH ÄRENDEN 2016 

Hjälpmedelsnämnden har under 2016 haft fem protokollförda sammanträden. 

Arbetsutskottet har haft sex protokollförda sammanträden. 

Under 2016 har 

 en ny hjälpmedelspolicy färdigställts av nämnden och antagits av 
huvudmännen, 

 en översyn av handboken påbörjats, 

 projekt bostadsanpassningsprodukter godkänts och rullstolsgarage kan inom 
projektet förskrivas som hjälpmedel, 

 nämnden tagit beslut om att införa ökad möjlighet till personlig design, 
utsmyckning av manuella rullstolar och taklyftar, 

 nämnden godkänt finansiering av en del av en doktorandtjänst inom 
samhällskontraktet, 



   

 2 (2)  

Datum   

2017-01-25   

   

 

  

  
 

 
 

 årsredovisning, delårsrapport ett och två, planeringsförutsättningar och 
förvaltningsplan fastställts, 

 verksamhetsberättelse för nämnden godkänts, 

 uppdrag till hjälpmedelsstrategen från centrum för hälso- och 
sjukvårdsutveckling om medicinska behandlingshjälpmedel följts, 

 hjälpmedelsstrategen getts i uppdrag att ta fram en utbildning för chefer 
2017, 

 ärendet om rullatorn Futura följts och beslut om utbyte av riskexemplar har 
fattats, 

 beslut om att TENS ska förskrivas kostnadsfritt till personer under 18 år 
fattats, 

 ändringar av handbokstext godkänts, 

 förslag om projekt inom Habiliteringscentrum om förskrivningsrätt till 
specialpedagoger godkänts, 

 information getts om bland annat projekt för nyanlända, upphandling av 
inkontinensmedel, den statliga utredningen om Hjälpmedel, teknik och 
metoder för delaktighet och självbestämmande, barnrättspilotens arbete, 
LTV Innovation, projekt dyslexi hos vuxna, 

 diskussion förts om framtida utmaningar inom hjälpmedelsområdet, samt 

 ordförande företrätt nämnden vid hjälpmedelsrådets möten. 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2017-03-27   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Ny kriskommunikationsplan för Kungsörs 
kommun (KS 2017/114) 
En reviderad krishanteringsplan för Kungsörs kommun antogs av 
kommunfullmäktige i december 2016. Planen ska användas när 
Kungsörs kommun riskerar att drabbas eller drabbas av en 
extraordinär händelse eller en samhällsstörning.  

 
Till planen finns en kriskommunikationsplan. Den har nu gåtts 
igenom, inte minst mot bakgrund av att organisationen för kris-
hanteringen ändrades när den nya krishanteringsplanen antogs. Ett 
förslag till ny plan har tagits fram. 
 
Nuvarande kriskommunikationsplan antogs i september 2012. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-03-16 
med förslag till ny kriskommunikationsplan 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 

 
Kommunfullmäktige antar föreslagen ”Kriskommunikationsplan 
för Kungsörs kommun”. Planen ersätter den tidigare antagna 
planen från 2012. 
 
Antagen plan redovisas som KS-handling nr x/2017. 
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Datum Vår beteckning 
2017-03-16 KS 2017/114 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Avdelningschef Astrid Qvarnlöf  
  
 
 
 

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 

Ny kriskommunikationsplan 
Kommunfullmäktige antog i december 2016 en ny krishanteringsplan för 
Kungsörs kommun. Planen ska användas när Kungsörs kommun riskerar att 
drabbas eller drabbas av en extraordinär händelse eller en samhällsstörning.  
 
Till planen finns en kriskommunikationsplan. Den har nu gåtts igenom, inte 
minst mot bakgrund av att organisationen för krishanteringen ändrades när den 
nya krishanteringsplanen antogs.  
 
Ett förslag till ny kriskommunikationsplan finns nu (bilaga 1). Avsikten är att 
den ska ersätta kriskommunikationsplanen som antogs av kommunfullmäktige 
den 10 september 2012, § 83. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige antar föreslagen ny Kriskommunikationsplan för Kungsörs 
kommun. Den ersätter den tidigare planen antagen av kommunfullmäktige den 10 
september 2012, § 83. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström  
Kommunchef Astrid Qvarnlöf 
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1 Kommunikationsplan för Kungsörs kommun 
Kommunens kommunikation ska i samband med en olycka, samhällsstörning eller 
extraordinär händelse ge korrekt information, snabbt och på ett så målgruppsanpassat 
sätt som möjligt. 
 
Kriskommunikationsplanen, eller delar av den, kan också användas i situationer då 
verksamheter på något sätt är utsatta för hårt tryck eller av andra skäl behöver för-
stärkt och intensifierad kommunikation. 
 
Kommunens interna och externa information samordnas av kriskommunikations-
gruppen. Räddningstjänstens information som berör kommuninvånarna samordnas 
med kommunens övriga information.  
 
Kriskommunikationsplanen kompletterar Krishanteringsplanen i Kungsörs kommun 
och ska vara ett konkret stöd i kommunikationsarbetet. Krishanteringsplanen ska ge 
vägledning och stöd för den övergripande krishanteringsorganisationen som består av 
krisledningsnämnd, inriktning-och samordningskontakt (ISK), krisledningsgrupp/ in-
riktning och samordningsfunktion (ISF), ISF stöd, krisstöd och informationsgrupp, se 
bild nedan. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Kommunfullmäktige 

Krisledningsnämnd 

ISK Krisledningsgrupp/ISF 
 

 

Stöd till 
Krisledningsgruppen-/ 

ISF/Koordinator 
 

U-Sam 
ISF länsnivå 

 

Krisstöd(POSOM) 
 

 
Stödpersoner 

 

• Stöd /servicefunktion  
• Personal 
• Analys- omfall 
• Lägesbild, faktainsamling 
• Uppgiftsberoende verksamhet 

Kriskommunikation 
(informationsgrupp) 

FRG, frivilliga 
resursgrupper 

Strategisk 
nivå  

Normativ 
nivå  

Operativ nivå  
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Kriskommunikationsplanen ska efter aktivering 
- ge stöd till en gradvis nedtrappning, så att kommunen fortfarande är 

handlingskraftig om händelsen skulle blossa upp igen eller övergå i ett nytt skede 

- ge stöd till utvärdering av kriskommunikationsarbetet, bland annat dokumentation 
av förlopp, insatser och erfarenheter. 

 
Kriskommunikationsplanen ska i vardagen 
- ge stöd till kommunikativ riskhantering i händelser som kan leda till kris 

 
 

1.1 Mål med kriskommunikationen 
Kommunens information ska 
- lämnas snabbt 
- vara korrekt, tydlig och entydig 
- vara lättbegriplig, upprepas och följas upp 
- vara målgruppsanpassad 
- värna de drabbades integritet 
- använda och hänvisa till relevanta kanaler 
 
De riktlinjer som är vägledande för kommunens informationsarbete i vardagen ska 
även vara det vid kris, se Kungsörs kommuns informations- och kommunikationspo-
licy. 
 
 
1.2  Målgrupper 
- drabbade 
- allmänhet (här ingår exempelvis föreningslivet) 
- medarbetare 
- näringsliv 
- samverkande organisationer 
- media 
 
Förutom allmän information som riktar sig till bredare grupper behöver vi ofta nå 
speciella grupper med information som har betydelse enbart för dem. Innehållet i 
denna specifika information ska samordnas med den generella informationen. 
 
Det är av största vikt att kommunens medarbetare får kontinuerlig information. Den 
interna informationen är avgörande för en effektiv kriskommunikation. Bristfällig 
eller motstridig intern information kan leda till försvagad krishantering och, i värsta 
fall, förtroendekris. 
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1.3  Talespersoner 
Kommunchef, förvaltningschefer, förtroendevalda, medarbetare med expertkunskaper 
inom aktuellt område och andra nyckelpersoner ska kunna agera talespersoner. Kris-
kommunikationschefen utser talespersoner i samråd med krisledningsgruppen eller 
berörd verksamhet. Vi ska eftersträva att talespersoner har fått utbildning i att möta 
media. 
 
Detta innebär inte någon inskränkning i den grundlagsfästa meddelar- och yttrandefri-
heten som ger medarbetare möjlighet att uttrycka sin personliga åsikt i samtal med 
media. 
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2 Organisation och resurser 
Kriskommunikationschefen ansvarar för ledning och samordning av kommunens in-
terna och externa kriskommunikation. Kommunchefen beslutar om kriskommunika-
tionsplanens organisation ska sättas igång. Kommunchefen fattar även beslut om kris-
kommunikationsgruppen ska förstärkas med extra resurser utöver befintlig organisa-
tion.  
 
Kriskommunikationschefen beslutar om delar av kriskommunikationsplanen ska akti-
veras.  
 
De olika funktionerna är 
- kriskommunikationschef  
- redaktion 
- pressvärd 
- upplysningscentral 

 
 
2.1  Kriskommunikationschef 
Kriskommunikationschef ingår i krisledningsgruppen och svarar för att 
- samordna och leda kommunikation- och informationsverksamheten 

- se till att informationsgruppen som helhet och i sina delar har rätt bemanning 

- om ISF-stödet är aktiverat så samverkar kommunikationschef och koordinator, 
och stödjer varandra i de delar som behövs, se bild på sidan 4 

- analysera behovet av kommunikativa insatser 

- redaktionen får den information den behöver för att fullgöra sina uppgifter 

- upplysningscentralen får den information som gruppen behöver för att informera 
allmänheten 

- växeln blir informerad regelbundet 

- media ges en god service  

- i samråd med kommunchefen avgöra om ett presscenter ska inrättas 

- kriskommunikationsplanen hålls aktuell (Enklare revidering kan göras utan att 
planen på nytt måste antas av kommunfullmäktige)  

- utvärdering sker efter avslutad händelse 
 

Kriskommunikationschefen utser kriskommunikationsorganisationen i samråd med 
berörd förvaltningschef. Vid en skarp händelse har kriskommunikationschefen rätt att 
ta i anspråk de resurser som överenskommits och behövs. 
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I övrigt ansvarar kriskommunikationschef för att kommunen finns representerad i lä-
nets krisinformationsgrupp, och samordnar träffar och utbildningar för de olika 
funktionerna.  
 

 
2.2  Redaktion 
Redaktionen svarar främst för att 
- ta fram och publicera information på kommunens webbplats, intranät, Facebook-

sida, i WIS (Webbaserat Informationssystem, se sidan 11), pressmeddelanden och 
andra aktuella informationskanaler 

- omvärldsbevaka 

- dokumentera kommunens kommunikationsinsatser och beslut som rör kommuni-
kationsområdet 

 
Redaktionen lokaliseras i närhet av krisledningsgruppen. 
 
 
2.3  Pressvärd 
Pressvärden ansvarar främst för att 
- ordna lokaler och eventuell utrustning för presskonferenser och presscenter 

- förmedla medias önskemål, exempelvis om intervjuer, till kriskommunikations-
chef. 

 
Pressfunktionen lokaliseras på lämpligt ställe anpassat efter krisens art och plats.  
 
 
2.4  Upplysningscentral 
Huvuduppgiften för upplysningscentralen är att informera allmänheten via telefon. 
Direktnummer till upplysningscentralen är 0227-60 01 10.  
 
Upplysningscentralen ska 
- besvara frågor från allmänheten via telefon 

- hänvisa samtal från anhöriga om saknade, skadade och omkomna till sjukvård och 
polis 

- ta emot, och helst skriftligt, vidarebefordra upplysningar från allmänheten till kris-
kommunikationschefen 

 
Var upplysningscentralen lokaliseras beror på händelsens art men inriktningen är att 
den sitter nära övriga informationsfunktioner. 
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2.5  Samverkan i länet 
För att minska sårbarheten och säkerställa en fungerande kriskommunikation kan 
kommunikationskompetens lånas in från Arboga, Köping och VMKF (Västra Mälar-
dalens Kommunalförbund).  
 
Planerad samverkan finns även upprättad inom Västmanland genom U-Sam, där 
Länsstyrelsen, Länets kommuner och Räddningstjänstförbund, Polismyndigheten, 
Region Västmanland, SOS Alarm, Sveriges Radio Västmanland och Försvarsmakten 
ingår. En viktig uppgift är att förmedla enstämmig information till allmänhet och 
media via det krisinformatörsnätverk som är kopplat till U-sam.  
 
Krisinformatörsnätverket kan aktiveras när någon av deltagarna i nätverket upplever 
ett behov av samordnad kommunikation om en händelse eller behöver råd och stöd 
inför eller under en händelse.  
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3 Kanaler 
 

3.1  Externa 
- Kommunens webbplats www.kungsor.se 

- Kommunens officiella Facebooksida 

- Pressinformation till media 

- Sveriges radio P4 Västmanland 

- Upplysningscentralen, upprättas efter beslut av kommunchef och kommunika-
tionschef 

- Informationsblad, flygblad, dörrknackning med mera   

- Informationsplatser, se nedan 

- För information på andra språk anlitas Västmanlands Tolkservice. Utanför tjänste-
tid kan tolkhjälp begäras via SOS Alarm. 

- Krisinformation.se 

- 11313 

- VMA - Viktigt meddelande till allmänheten, se sidan 11 
 
 

3.2  Interna 
- Intranät 
- Möten 
- E-post 
- Telefon 

 
 

3.3  För samordning och kommunikation med andra myndigheter 
- Telefon 
- E-post 
- WIS  
- Rakel - i situationer när telefon eller datakommunikation inte fungerar  

 
Informationsplatser 
Vid behov sprids information även via särskilda informationsplatser. Detta sker i 
samarbete med FRG (Frivillig ResursGrupp). 
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I Kungsörs kommun är följande platser informationsplatser: 
- Biblioteket 
- Björskogsskolan i Valskog 
- Granhammars bygdegård 
- Torpa bygdegård 
 
Kommunen kan utse fler informationsplatser om så krävs. 
 
WIS – webbaserat informationssystem 
WIS är ett nationellt webbaserat informationssystem framtaget för att underlätta in-
formationsdelning mellan aktörerna i det svenska krishanteringssystemet före, under 
och efter en kris. WIS tillhandahålls av Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap (MSB). 
 
Med WIS kan aktörerna dela ledningsinformation med varandra för att snabbt få en 
samlad lägesbild vid en kris.  
 
 
Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) 
Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) är ett hjälpmedel för att varna och infor-
mera allmänheten i samband med olyckor och risker för olyckor. Kommuner har be-
hörighet att sända informationsmeddelande vid en samhällsstörning. 
 
Kommunchefen bedömer behovet att begära sändning av viktigt meddelande till all-
mänheten. Kontakt tas med SOS Alarm för sändning av meddelandet. 
 
Meddelandet bör innehålla kort och saklig information om 
- vad som hänt eller kan hända 

- vad som utgör det akuta hotet mot liv, hälsa, egendom och miljö 

- anvisningar om vad människor ska göra för att skydda sig 
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4 Utvärdering och övning 
Efter en händelse där delar av eller alla informationsfunktioner har varit verksamma 
ska arbetet utvärderas. Kriskommunikationschefen tar initiativ och ansvarar för att ut-
värderingen kommer till stånd.  
 
Exempel på utvärderingsaktiviteter 
- insamling av material 

- intervjuer av egen personal och samverkande 

- analys av genomfört arbete och förslag till eventuella förbättringar 

- genomföra beslutade ändringar i planer, åtgärdslistor, övningar med mera. 
 
 

4.1  Övning 
Informationsfunktionerna ska övas och utbildas varje mandatperiod. Kriskommuni-
kationschefen ansvarar för att utbildning och övning genomförs. En planering för ut-
bildning och övning ska finnas för varje mandatperiod med översyn inför varje nytt 
kalenderår. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2017-03-27   
 
 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Organisation förskola, förskoleklass – åk 3 
(KS 2011/28) 
Kommunfullmäktige beslutar beslutade den 9 juni 2014 att det 
fortsatta utrednings- och projekteringsarbetet för ny skola i 
Kungsör skulle genomföras så att: 
- Hagaskolan och Västerskolan blir förskoleklass – årskurs 3-

skolor (F-3 skolor) med vardera två förskoleavdelningar och 
- den nya skolan centralt blir en ny årskurs 4-6 och 7-9 skola. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att detta ändras så Haga-
skolan och Västerskolan blir rena F-3 skolor och att inriktningen 
för förskolan istället ska vara att nuvarande Västergårdarnas och 
Kungsladugårdens förskolor ersätts med annat alternativ. 
 
Till grund för nämndens beslut ligger bl.a. förvaltningens rekom-
mendation att förskoleenheterna inte ska vara för små - inte färre 
än fyra avdelningar per förskola. Det innebär att alternativet med 
tillbyggnad för två förskoleavdelningar på Haga respektive Väster-
skolan inte rekommenderas.  
 
När ärendet behandlades på kommunfullmäktige i januari 2016 
återremitterades det med minoritetsåterremiss då ärendet inte 
ansågs färdigberett. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har kompletterat beredningen 
med en tjänsteskrivelse med bl.a. argumenten för en sammanhållen 
F-3 skola respektive argument för att behålla två F-3 skolor i 
centrala Kungsör. Vilket av alternativen som väljs är en politisk 
fråga. I den närmaste framtiden är det nödvändigt med två F-3 
skolor eftersom det inte finns några andra färdiga alternativ. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-09, § 80  
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2016-11-16, § 63 

jämte tjänsteskrivelse med bilaga 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-12-19, § 260 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-01-16, § 13 (återremiss) 
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• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-
12 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige ändrar sitt beslut från den 9 juni 2014, § 80 

så att det fortsätta planeringsarbetet för F-3 skolornas och för-
skolans organisation istället ska vara: 
- Hagaskolan och Västerskolan ska vara F-3 skolor utan för-

skoleavdelningar 
- Inriktningen för förskolan ska vara att nuvarande Västergår-

darnas och Kungsladugårdens förskolor ersätts med annat 
alternativ 

 
 









 

 
 Sida 1 (12) 

Datum Vår beteckning 
2016-10-25  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
  
  
Vår handläggare  
Fredrik Bergh  
  
 
 
 

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 

 
 
 
 

Underlag inför diskussion om framtida 
planering för förskola, förskoleklass samt 
årskurserna 1-3 i Kungsörs kommun.  
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Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Innehåll 
Innehåll .................................................................................................................................................... 2 

1. Bakgrund .......................................................................................................................................... 3 

2. Synpunkter från föräldrar och personal om framtida förskoleorganisation. .................................... 3 

3. Synpunkter från föräldrar och personal om F-3 i Kungsör. ............................................................. 4 

4. Valskog ............................................................................................................................................. 4 

5. Förskolan .......................................................................................................................................... 4 

5.1. Nuvarande antal barn. ................................................................................................................... 4 

5.2. Prognos över antal barn i framtiden. ............................................................................................. 5 
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6. Yta, elevantal .................................................................................................................................... 6 
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6.3. Nuvarande yta. .............................................................................................................................. 9 

6.4. Prognos över framtida lokalbehov. ............................................................................................. 10 

6.5. Behov av lokaler för att ersätta Västergårdarna och Kungsladugården. ..................................... 10 

7. Haga/Väster .................................................................................................................................... 10 
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 Datum Vår beteckning 
   
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

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

1. Bakgrund 
Byggandet av den Nya skolan i Kungsör pågår för fullt. Om allt går planenligt kommer en ny skola för 
årskurserna 4-6 och 7-9 att vara klar för inflyttning under hösten 2017. Detta dokument är avsett kunna 
användas som ett diskussionsunderlag inför planering och beslut av organisation och lokalförsörjning 
för förskolor, förskoleklasser samt årskurerna 1-3 i Kungsör.  
 
Det finns sedan tidigare ett beslut från kommunfullmäktige om inriktningen för förskoleklass och 
årskurserna 1 till 3. 
 
Beslut från kommunfullmäktige 2014-06-09. 
Kommunfullmäktige beslutar att det fortsatta utrednings- och projekteringsarbetet 
för ny skola i Kungsör ska genomföras enligt alternativ 1 – en ny 4-6 och 7-9 skola – vilket innebär att 
Hagaskolan och Västerskolan blir F-3 skolor med vardera två förskoleavdelningar samt en ny 4-6 och 
7-9 skola centralt. 
 
 
 
2. Synpunkter från föräldrar och personal om framtida 

förskoleorganisation. 
Dialogprocess  
Under senare delen av våren 2016 genomfördes en dialogprocess där föräldrar till barn i 
förskola och årskurserna F-2 (dvs de föräldrar som kommer att ha barn i förskolan, 
förskoleklass och  årskurserna F-3 inom de närmaste åren) samt berörd personal bjöds in. 
Syftet var att berätta om kommande omorganisation för grundskolan samt lyssna på 
synpunkter både gällande förskola, förskoleklass och grundskola. En redovisning av 
inkomna synpunkter gjordes vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i augusti 
2016.   
 
De föräldrar som deltog såg både för- och nackdelar med de olika möjliga scenariers som 
diskuterades. Eftersom det var procentuellt relativt få föräldrar som deltog går det inte att 
dra någon generell slutsats om någon dominarande viljeinriktning. 
 
I personalgruppen var det en majoritet som förespråkade att en ny förskola inte få vara för 
liten. Detta för att kunna få bättre förutsättningar för en tryggare verksamhet samt för att 
underlätta samarbete och utveckling inom förskolan. 
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3. Synpunkter från föräldrar och personal om F-3 i 

Kungsör. 
 

Både inom föräldragrupperna och inom personalgruppen går åsikterna isär som det bästa 
för framtiden är att ha en gemensam skola för årkurserna F-3 eller om det är bäst att ha en 
F-3-skola på väster och en på öster.  
En övergripande sammanfattning av de synpunkter som talar för att ha en gemensam F-3 
skola är att det underlättar och förbättrar möjligheten att kunna organisera stöd- och 
elevvårdsinsatser. Samt att det också blir lättare att effektivt använda skolans resurser och 
att skolutvecklingen får bättre förutsättningar. 
 
Motsvarande sammanfattning av argumenten för att det är bättre med två F-3-enheter (i 
enlighet med beslutet från kommunfullmäktige) är att det då blir närmare till skolan för 
fler elever och att skolan annars riskerar att bli för stor med för många elever både på skola 
och fritidshem. 

 
 

4. Valskog  
Synpunkterna från elever, föräldrar och personal i Valskog var till stor det samstämmiga i de 
diskussioner som föregick organisations- och lokaldiskussionerna 2011 inför det första beslutet i 
kommunfullmäktige om ”Nya skolan”. De ansåg att den bästa lösningen var att ha en skola med 
årskurserna F-6 i Valskog, bland annat för att skoldagen inte skulle bli för lång för eleverna. 
 
Nackdelen med att även ha årskurs 4-6 i Valskog är att grupperna blir alldeles för små vid till exempel 
språkval. Det kommer då att krävas ett väl utvecklat samarbete med årskurserna 4-6 i Kungsör. Det är 
också troligt att man även på andra områden måste hitta lokala lösningar för att tillgodose önskemålet 
om att ha årskurs 4-6 i Valskog, men med tanke på det stora engagemanget som finns i bygden när det 
gäller skolan går det säkert att hitta bra kompromisslösningar som möjliggör detta. 
 

 
5. Förskolan 

5.1. Nuvarande antal barn. 
Antalet barn som har plats inom Kungsörs kommuns förskolor har ökat under det senaste året. En del 
av förklaring kan härledas till en ökad inflyttning av barn i förskoleålder, men det verkar också vara så 
att fler föräldrar väljer att placera sina barn tidigare i förskolan. Den 12/10 2016 var det sammanlagt 
382 barn som var placerade i någon av Kungsörs förskolor.  Ytterligare ca 36 barn står i kö med 
önskemål om plats under januari 2017.  I bilaga 1 finns en sammanställning över antal barn som för 
närvarande är inskrivna i förskolan. 
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5.2. Prognos över antal barn i framtiden. 
Det är svårt att göra en säker framtidsprognos över antal barn i förskolan. De osäkerhetsfaktorer som 
finns är: 

• Hur kommer befolkningsutvecklingen att se ut? 
• Hur stor del av invånarna kommer att välja att skaffa barn? 
• Kommer trenden att skriva in barnen tidigt i förskolan att fortsätta? 
• Hur stor del av föräldrarna kommer att välja andra alternativ än den kommunala förskolan? 

 
Det som vi nu kan se på kort sikt är att det finns ett stort intresse av plats inom förskolan. 
 
 

5.3. Önskvärd struktur på förskoleorganisationen. 
Förskolans uppdrag regleras av både nationella styrdokument som skollag och läroplan samt av lokala 
politiska mål. I Kungsörs kommun finns inriktningsmålen: 

• Attraktiva förskolor och skolor i Kungsörs kommun. 
Förskolor och skolor i Kungsör ska ha så hög kvalitet och upplevas som så attraktiva  
att elever och föräldrar väljer Kungsörs förskolor och skolor framför andra alternativ. 

 
• Förskolan och den pedagogiska omsorgen skall präglas av en pedagogik, där 

 omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. 
 
 Det ryms många faktorer i begreppet kvalitet.  Bland annat hur vi arbetar för att: 

• stimulera barns utveckling och lärande 
• styrdokumentens normer och värden genomsyrar verksamheten 
• utveckla och stärka barns inflytande 
• främja ett gott samarbete mellan förskola och hem 
• utveckla och bibehålla en bra samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet 
• följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten 
• kontinuerligt rekrytera erfaren och kunnig högskoleutbildad personal (Förskollärare) 
• utveckla det pedagogiska ledarskapet 
 

En av de grundläggande förutsättningarna för att ha möjlighet att åstadkomma något av ovanstående är 
att verksamheten upplevs som trygg av barn och föräldrar. Där är den pedagogiska personalen den 
absolut viktigaste faktorn. Men de fysiska förutsättningarna i form av miljö och lokaler har också en 
mycket stor betydelse. Här är en större förskola att föredra (vilket inte ska blandas ihop med storleken 
på barngrupperna)  

• Det är lättare att hitta möjliga lösningar vid personals frånvaro, som för barn och 
vårdnadshavare innebär fortsatt trygghet med känd personal. 

• Det ger bättre förutsättningar för pedagogisk planering, utvecklingsarbeten och rationell 
arbetsfördelning. 

• Förutsättningar för barns lärande och utveckling ökar bl.a. möjligheten att samspela med fler 
kamrater och i tvärgrupper mellan förskoleavdelningar. 
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• Bättre förutsättningar att skapa en mer stimulerande och variationsrik lärmiljö både inne och 
utomhus. 

• En kostnadseffektivare verksamhet. 
 
 
 
6. Yta, elevantal 

6.1. Nuvarande elevantal i skolan, F-9. 
 Aktuellt elevantal 2016-10-25 
Enhet Ej åk 6-år Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Åk 10 Summa 

GRB 
Björskogsskolan 

  18 14 10 14 17 16           89 

GRH 
Hagaskolan 

  47 36 43 41 22 43           232 

GRK 
Kung Karls skola 

              110 88 97 102   397 

GRV 
Västerskolan 

  45 46 42 45 45 38           261 

Totalt i 
området 

  110 96 95 100 84 97 110 88 97 102   979 
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6.2. Prognos över framtida elevantal i skolan F-9. 

Om vi gör en prognos som enbart grundar sig på de barn som för närvarande finns folkbokförda i 
Kungsör får vi som resultat att antalet klasser i årskurs 4-6 och 7-9 i de flesta fall kommer att variera 
från 3 till 4 klasser per årskurs, men i några årskurser börjar vi närma oss gränsen för när det blir 5 
klasser per årskurs.  
 
De osäkerhetsfaktorer som finns är: 

• Hur kommer befolkningsutvecklingen att se ut? 
• Hur stor del av föräldrarna kommer att välja andra alternativ än den kommunala skolan? 

 
Antal elever i grundskolan 

 
Antal elever i grundskolan, F-9 per år från 2012 till 2016. 
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Under de senaste fem åren har befolkningsökningen ökningen i Kungsörs kommun varit större än vad 
som då gick att förutse. I åldersgruppen för elever som nu är 6-9 år är det nu 91 elever fler än vad det 
var för fem år sedan. I åldersgruppen 10-12 år är det 51 elever fler. Det är alltså 142 elever fler i 
grundskolan nu som är folkbokförda i Kungsörs kommun jämfört med vad en extrapolering från 2011 
skulle ha kunnat förutse om man inte tog hänsyn till in- eller utflyttning.  
 
 
 
 

 Preliminär befolkning fördelad på ålder och kön från SCB 

                  Popdatum: 2016-08-31   
 

  Popdatum: 2011-08-31       
   Kommun: 1960 Kungsör 

 
  Kommun: 1960 Kungsör   

      
  

 
  

    
  

 
Födelse-

år åk Ålder årets 
slut Män Kvinnor Totalt 

 

Födelse-
år Män Kvinnor Totalt  

  

Ökning 
från 
2011 
till 

2016 
2016  0 28 23 51 

 
  

 
  

  
    

2015  1 40 36 76 
 

  
    

    
2014  2 49 47 96 

 
  

    
    

2013  3 47 42 89 
 

  
    

    
2012  4 45 46 91 

 
  

    
    

2011  5 39 50 89 
 

  
    

    
2010 F 6 70 42 112   2010 52 28 80     32 
2009 1 7 51 50 101   2009 42 37 79     22 
2008 2 8 44 51 95   2008 31 38 69     26 
2007 3 9 52 45 97   2007 44 42 86     11 
2006 4 10 50 33 83 

 
2006 40 39 79 

 
  4 

2005 5 11 50 47 97 
 

2005 43 37 80 
 

  17 
2004 6 12 61 56 117 

 
2004 57 48 105 

 
  12 

2003 7 13 49 50 99   2003 47 49 96     3 
2002 8 14 50 45 95   2002 45 38 83     12 
2001 9 15 57 53 110   2001 58 49 107     3 
2000 Gy 

1 16 51 45 96   2000 47 47 94     2 

1999 Gy 
2 17 48 46 94   1999 44 41 85     9 

1998 Gy 
3 18 58 57 115   1998 50 47 97     18 

1997  19 47 38 85 
 

1997 46 45 91 
 

    
1996   20 45 45 90 

 
1996 46 41 87       

Tabellen ovan visar i vänstra delen antalet folkbokförda barn och ungdomar i Kungsörs kommun i 
augusti 2016. Högra delen visar det antal med motsvarande födelseår som fanns i Kungsör under 2011. 
Bygger på statistik från statistiska centralbyrån. 
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6.3. Nuvarande yta. 
Verksamhet   Antal m2 
62 Kung Karls skola     
  622 Kung Karl 3 817 
  Ulvesund 3 283 
  Externa moduler 1 613 
63 Skolgemensam 
verksam     

  631 Musikskolan 197 
  635 Fritidsgård/Ungdomsh 197 
64 Område Väster   2 095 
  643 Fritidshem Väster   
  644 Förskoleklass Väster   

  645 Grundskola Väster   
65 Område Öster   2 183 
  654 Fritidshem Öster   
  655 Förskoleklass Öster   

  656 Grundskola Öster   
66 Område Valskog   1 936 
  663 Familjedaghem Valskog   
  664 Fritidshem Valskog   
  666 Grundskola Valskog   
672 Förskoleenhet     
  662 Förskola Valskog 424 
  64123 Kinnekulle 659 
  Externa moduler 288 
  64125 Västergårdarna 1 073 
  64127 Kungsladugården 368 
  64128 Björkliden 666 
  65105 Malmberga 424 
  Externa moduler 288 
  65109 Täcklunda 514 
68 KomVux o vägledning     
  681 KomVux 656 
  Summa: 20 681 
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6.4. Prognos över framtida lokalbehov. 
De framtida lokalbehoven följer naturligtvis prognosen över antalet barn i förskolan och antalet elever 
i skolan. Prognosen för det har, som det beskrivits ovan, några osäkerhetsfaktorer och utvecklingen är 
beroende på vilka övriga insatser som görs inom Kungsörs kommun i syfte att påverka 
befolkningsutvecklingen. Sedan diskussionen om Nya skolan för årskurs fyra till sex och sju till nio 
började har antalet elever i årskurserna för förskoleklass till och med årskurs tre ökat med 91. Antalet 
elever i årskursena fyra till nio har ökat med 51 stycken. 
 
I den nya skolan för årskurs 4-6 samt 7-9 har redan ytan utökats i och med de extra klassrum som nu 
byggs i bottenplanet närmast sporthallen. Om antalet elever skulle öka ytterligare finns det en 
preliminär plan för en möjlig tillbyggnation norr om skolans huvudentré.  
 
De externa moduler som finns vid Malmberga och Kinnekulle förskolor kommer enligt dagens 
prognoser att behöva användas under överskådlig tid. 
 
 
 

6.5. Behov av lokaler för att ersätta Västergårdarna 
och Kungsladugården. 

De förskoleavdelningar som finns på Västergårdarna och på Kungsladugården är ur 
pedagogisk synpunkt mindre lyckade. Västergårdarnas lokaler består av ett antal 
sammanslagna lägenheter, varav endast hälften finns på husets bottenplan. Utemiljön på 
både Västergårdarna och Kungsladugården ger inte samma förutsättningar som vid 
kommunens övriga förskolor. 
Det gäller: 

• Fyra förskoleavdelningar på Västergårdarnas förskola.  
• Två förskoleavdelningar på Kungsladugårdens förskola. 

    
 
7. Haga/Väster 
Västerskolan har en total yta av 2095m2 fördelade på 13 klassrum med en area av 52-60 m2, två rum 
med en area av 67 respektive 93 m2 och några grupprum m.m. 
Hagaskolan har en total yta av 2183 m2. Av det är 136 m2 matsal och 234 m2 gymnastiksal. Det 
återstår 1813 m2 som är fördelade på 12 klassrum med en area på 55-60 m2, 4 rum med en area av 40-
49 m2 och några grupprum samt korridorer m.m. 
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7.1. F-3 samt förskola på både Haga och Väster. 
Om skolorganisationen genomförs så att det finns förskoleklass till och med årskurs 3 på både och 
Haga- och Väster minskar respektive skolas organisation med fyra klasser vardera. Skolorna är i 
dagsläget så trångbodda att en del av det frilagda utrymmet behöver användas av befintlig verksamhet. 
Västerskolans matsal används till exempel för närvarande som undervisningslokal. Den behöver återgå 
till att användas som matsal. Den undervisning som nu bedrivs i matsalen behöver därför flyttas till 
något av de frilagda klassrummen. 
 
Om det ska rymmas två förskoleavdelningar per skola behövs en tillbyggnad av 150-200 m2 och 
ombyggnation av ca 400 m2 både på Haga- och Västerskolan för att lokalerna ska anpassas till 
förskoleverksamhet. Utöver de totalt fyra avdelningar som då blir på de bägge F-3-skolorna behövs det 
ytterligare två avdelningar. Alternativet kanske då blir att behålla Kungsladugårdens förskola. 
 
D.v.s. 

• nybyggnation 300-400 m2  
• ombyggnation 800 m2 

  
 

7.2. Förskola på Haga och F-3 på Väster. 
Nuvarande organisation på Väster rymmer en skola med två paralleller i sex årskurser, d.v.s. 12 
klasser. En samlad F-3-skola på Väster kommer att ha 3-4 klasser per årskurs. D.v.s. 12-16 klasser. 
Under senaste åren har elevantalet ökat. Med det antalet elever och den fördelning som finns mellan 
skolorna i dag så behöver Västerskolan byggas ut med cirka fyra klassrum och tillhörande grupprum. 
 
En ombyggnation av Hagaskolan till förskola innebär att det ryms sju avdelningar där. Befintlig matsal 
och gymnastiksal behöver inte byggas om. 
 
D.v.s. 

• Västerskolan behöver nybyggnation av grupprum 430-500 m2 
• Hagaskolan behöver anpassas till förskoleverksamhet 1800 m2 
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8. Sammanfattning och övervägande 
 
Enligt de aktuella befolkningsprognoser som finns kommer behovet av lokalytor inom överskådlig tid 
att motsvara minst det som finns i dag. Risken finns att lokalbehoven ökar. 

 
För att underlätta arbetet enligt de nya styrdokumenten är det vår rekommendation att skolan 
organiseras enligt stadieindelningarna F-3, 4-6 och 7-9 i enlighet med de beslut som nu har tagits av 
barn- och utbildningsnämnd samt kommunfullmäktige. 
 
För att kunna tillgodose behovet av trygghet, utveckling och kostnadseffektivitet för våra förskolor är 
det vår rekommendation att enheterna inte blir för små, d.v.s. inte färre än fyra avdelningar per 
förskola. Det innebär att alternativet med tillbyggnad för två förskoleavdelningar på Haga respektive 
Västerskolan inte rekommenderas. Både förskoleavdelningarna vid Västergårdarna och 
Kungsladugården finns i lokaler som ursprungligen är byggda för att vara bostäder. Det är önskvärt 
om de avdelningarna får flytta till lokaler som i grunden är anpassade för förskoleverksamhet med 
lämpliga utemiljöer. 
 
Fördelen med att ha F-3 både på Hagaskolan och Västerskolan är att det blir närmare till skolan för 
fler barn. Det behövs inte heller göras några justeringar av lokalerna för att verksamheten ska kunna 
fortsätta på bägge skolorna. Exakt hur mycket högre kostnaden blir för den pedagogiska verksamheten 
är svårt att uppskatta, det beror de aktuella elevantalen som av naturliga skäl kommer att variera under 
åren. 
 
En gemensam F-3 enhet har fördelen att det underlättar ett effektivt utnyttjande av skolans resurser i 
och med att det blir en större flexibilitet, det blir lättare att göra anpassningar för olika stödåtgärder 
och att anpassa elevgrupperna efter de behov som finns. Förutsättningen för skolutveckling ökar 
eftersom det blir fler kolleger att samarbeta med, dynamiken ökar. Det blir också något billigare. Då 
behövs det till exempel bara ett gemensamt mottagningskök för F-3.  
 
Ur pedagogisk, långsiktigt ekonomisk och utvecklingsmässig synpunkt är rekommendationen att den 
framtida inriktningen övergår till en F-3 skola i centrala Kungsör. Det som talar för att behålla 
inriktningen med två F-3 skolor är att fler barn får nära till skolan och att det är ett önskemål från 
många föräldrar. Om antalet elever i åldersgruppen 6-9 år i framtiden ökar ytterligare finns det då 
också en beredskap i form av lokaler som rymmer fler barn. 
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Antal barn i förskolan oktober 2016. 
  
Tabell 1: Aktuell kö till plats i förskola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
När sammanställning av kölistan gjordes fanns det totalt 21 lediga platser inom 
Kungsörs kommuns förskolor. 
 

 
  

  

Barnkö Kungsörs kommun 2016-08-31  
tom aug 2017 

    sep okt nov dec jan feb mar apr maj  jun aug 

Täcklunda       2   1             

Malmberga      4     6 2 1         

Björkliden     2     4             

Kinnekulle           6             

Västergårdarna     1   1               

Kungsladugården     1     2 1           

                          

Valskog/Frida     4     2 1           
Summa:   0 12 2 1 21 4 1 0 0 0 0 
Ackumelerad kö:   0 12 14 15 36 40 41 41 41 41 41 
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Tabell 2. Antal barn per årskull i Kungsörs kommun och om de har plats i 
förskola eller annan pedagogisk verksamhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 3. Totalt antal barn med plats i Kungsörs kommuns förskolor under tiden 
2014 till oktober 2016. Antalet från november 2016 till mars 2017 är en prognos 
som bygger på att de som förnärvarande står i kö kommer att börja på önskad 
tid. 
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Aktuella siffror 2016-10-12 
Födda 
2016 

Födda 
2015 

Födda 
2014 

Födda 
2013 

Födda 
2012 

Födda 
2011 Totalt 

Antal barn i förskoleålder  
som är folkbokförda i Kungsör 
exkl. asyl 65 77 95 89 91 90 507 
Antal barn med plats i 
kommunal förskola i Kungsör 0 37 82 81 89 93 382 
Antal barn med plats i annan 
kommunal förskola 0 0 7 2 0 0 9 
Antal barn med plats i privat 
verksamhet 0 2 3 3 2 2 12 
Antal barn som är 
folkbokförda i Kungsör samt 
saknar plats i förskola 65 42 7 6 0 0 120 
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 Blad 

Kommunfullmäktige 2017-01-16  16 
 
 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Barn- och utbildningsnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 13 
Organisation förskola, förskoleklass – åk 3 
(KS 2011/28) 
Kommunfullmäktige beslutar beslutade den 9 juni 2014 att det 
fortsatta utrednings- och projekteringsarbetet för ny skola i 
Kungsör skulle genomföras så att: 
- Hagaskolan och Västerskolan blir förskoleklass – årskurs 3-

skolor (F-3 skolor) med vardera två förskoleavdelningar och 
- den nya skolan centralt blir en ny årskurs 4-6 och 7-9 skola. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att detta ändras så Haga-
skolan och Västerskolan blir rena F-3 skolor och att inriktningen 
för förskolan istället ska vara att nuvarande Västergårdarnas och 
Kungsladugårdens förskolor ersätts med annat alternativ. 
 
Till grund för nämndens beslut ligger bl.a. förvaltningens rekom-
mendation att förskoleenheterna inte ska vara för små - inte färre 
än fyra avdelningar per förskola. Det innebär att alternativet med 
tillbyggnad för två förskoleavdelningar på Haga respektive Väster-
skolan inte rekommenderas.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-09, § 80  
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2016-11-16, § 63 

jämte tjänsteskrivelse med bilaga 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-12-19, § 260 

 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Mikael Peterson (S) 

bifall till förslaget. 
 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige ändrar sitt beslut från den 9 juni 2014, § 80 

så att det fortsätta planeringsarbetet för F-3 skolornas och för-
skolans organisation istället ska vara: 

• Hagaskolan och Västerskolan ska vara F-3 skolor utan för-
skoleavdelningar 

• Inriktningen för förskolan ska vara att nuvarande Västergår-
darnas och Kungsladugårdens förskolor ersätts med annat 
alternativ 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2017-01-16  17 
 
 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Barn- och utbildningsnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande 

yrkanden: 
- bifall till kommunstyrelsens förslag från Per Strengbom (S) 
- återremiss från Madelene Ericsson (C) och Stellan Lund (M) 

då förslaget inte betraktas som färdigberett. 
 
Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om ärendet ska 
avgöras idag eller senare, dvs. återremitteras och finner att ärendet 
ska avgöras idag. 
 
Votering begärs och ska genomföras.  
 
Ordföranden redogör för tänkt voteringsordning, vilken godkänns. 
Den som röstar för avgörande idag röstar ja. Den som röstar för 
återremiss röstar nej. 
 
Följande ledamöter röstar ja: Marie Norin Junttila (S), Mikael 
Petersson (S), Jasminka Custovic (S), Per Strengbom (S), Dan 
Stigenberg (S), Rigmor Åkesson (S), Rolf Lindgren (S), Elisabeth 
Persson (S), Margareta Johansson, (S), Barbro Jansson (S), 
Monica Lindgren (S), Marita Pettersson (S), Tauno Arbelius (S), 
Christer Henriksson (V), Joel Pettersson (V), Kerstin Åkesson 
(MP), Peter Åkesson (MP), Eva-Carin Sandbom (L), Ulla Eriksson 
Berg (L), Olof Lindberg (L) och Gunilla A Aurusell (S) 
 
Nej röstar: Mats Qvisth (C), Madelene Ericsson (C), AnneMarie 
Andersson (C), Gunnar Karlsson (C), Margareta Barkselius (C), 
Stellan Lund (M), Yvonne Ericsson (M), Hans Carlsson (M), 
Carina Sjölund (M), Niklas Magnusson (M), Maivor Norgren (M), 
Ewa Granudd (M), Jenny Andersson (KD) och Rune Broström 
(SD).  
 
Omröstningen utfaller med 21 ja- och 14 nejröster. Med stöd av 
kommunallagens regler om minoritetsåterremiss har fullmäktige 
beslutat återremittera ärendet. 

 
Beslut Kommunfullmäktige återremitterar ärendet då det inte betraktas 

som färdigberett. 
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Framtida planering för förskolor och F-3. 
  
Bakgrund 
Det finns sedan tidigare ett beslut från kommunfullmäktige om inriktningen för 
förskoleklass och årskurserna ett till tre. Sedan beslutet togs har antalet barn och 
elever ökat. 
 
Beslut från kommunfullmäktige 2014-06-09. 
Kommunfullmäktige beslutar att det fortsatta utrednings- och 
projekteringsarbetet för ny skola i Kungsör ska genomföras enligt alternativ 1 – 
en ny 4-6 och 7-9 skola – vilket innebär att Hagaskolan och Västerskolan blir F-3 
skolor med vardera två förskoleavdelningar samt en ny 4-6 och 7-9 skola centralt. 
 
Dialogprocess  
Under senare delen av våren 2016 genomfördes en dialogprocess där föräldrar till 
barn i förskola och årskurserna F-2 (dvs de föräldrar som kommer att ha barn i 
förskolan och  årskurserna F-3 inom de närmaste åren) samt berörd personal bjöds 
in. Syftet var att berätta om kommande omorganisation för grundskolan samt 
lyssna på synpunkter gällande förskola, förskoleklass och grundskola. En 
redovisning av inkomna synpunkter gjordes vid barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde i augusti 2016.   

 
Beslut från barn- och utbildningsnämnden 2016-11-16 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige om att det 
fortsatta planeringsarbetet: 

• För F-3 ska fortsätta enligt tidigare beslut. 
• För förskolan ska inriktningen mot att befintliga lokaler för 

Västergårdarna och Kungsladugården ersätts med annat alternativ. 
 
Med stöd av kommunallagens regler om minoritetsåterremiss beslutade 
fullmäktige i januari 2017 att återremittera ärendet. 
 
Beslut från kommunfullmäktige 2017-01-16 
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet då det inte betraktas som färdigberett. 
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Övervägande 
Eftersom diskussionen i kommunfullmäktige den 16/1 2017 handlade om det i 
framtiden ska vara en eller två F-3 skolor i centrala Kungsör nämns här inget om 
de framtida behoven för Kungsörs förskolor. De flesta av argumenten för att ha en 
eller två F-3 skolor i Kungsör har ingått i tidigare beslutsunderlag, varför en viss 
upprepning kommer att ske i nedanstående text. 

 
Argument för att ha en sammanhållen F-3 skola i Kungsör: 

• Det underlättar ett effektivt utnyttjande av skolans resurser i och med att 
det blir en större flexibilitet, det blir lättare att göra anpassningar för olika 
stödåtgärder och att anpassa elevgrupperna efter de behov som finns.  

• Förutsättningen för skolutveckling ökar eftersom det blir fler kolleger att 
samarbeta med, dynamiken ökar.  

• Det blir också något billigare. Då behövs det till exempel bara ett 
gemensamt mottagningskök för F-3. Exakt hur mycket lägre kostnaden 
blir går inte att exakt beräkna eftersom det beror på antalet elever, vilket 
varierar mellan åren. Beroende på elevantalet är det sannolikt att den 
ökade kostnaden hamnar någonstans mellan noll och två Mkr per år. 

 
Argument för att behålla två F-3 skolor i centrala Kungsör: 

• Det blir närmare till skolan för fler barn.  
• Det är ett önskemål från många föräldrar. 
• Det behövs inte göras några justeringar av lokalerna för att verksamheten 

ska kunna fortsätta på bägge skolorna. 
• Antalet barn i grundskolan har ökat under de senaste åren. 
• Om antalet elever i åldersgruppen 6-9 år i framtiden ökar ytterligare finns 

det då också en beredskap i form av lokaler som rymmer fler barn. 
 

Antal barn i åldrarna 6 till 9 år under perioden 2006 till 2016. 
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Prognosen nedan utgår från en utveckling som bygger på nuläget, dvs. utan att 
några nya tomter eller bostäder planeras. Enligt den prognosen förväntas inte 
någon minskning av antalet barn i åldrarna 6-9 år. Om fler bostäder tillkommer, 
genom bostadsrätter, hyreslägenheter eller villor, är det mycket sannolikt att 
antalet barn kommer att öka. 
 
 
Prognos för antalet barn i åldrarna 6 till nio år för perioden 2017 till 2015. 

 
 
 
 
Vilket av alternativen som väljs är en politisk fråga där bedömningar om bland 
annat framtida befolkningsprognoser och politiska prioriteringar ingår. I den 
närmaste framtiden är nödvändigt med två F-3 skolor eftersom det inte finns 
några andra färdiga alternativ.  
 
 
 

 
 
Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 
Kungsörs kommun 
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§  
Yttrande till Västerås stad – Samråd av 
Västerås reviderade översiktsplan 2026 med 
utblick mot 2050 (KS 2017/55) 
Västerås stad har arbetat fram ett förslag till revidering av Västerås 
översiktsplan 2026. Förslaget är ute för samråd under tiden 13 
februari – 13 april 2017. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till 
yttrande. Av detta framgår bl.a. att Kungör anser att det 
- är positivt att översiktsplanen lyfter fram betydelsen av god 

regional infrastruktur 
- bör målsättas att samtliga kommuner i länet ska ha goda 

möjligheter att transportera sig med kollektivtrafik till 
regionstaden Västerås. Målet bör inrymma rimlig restid och 
god turtäthet. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Missiv till samrådsremiss 2017-02-10 och samrådshandling 
(övriga delar finns att läsa på Västerås stads hemsida) 

• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till yttrande 2017-02-
23 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till yttrande som 

sitt eget. 
 
 Antaget yttrande redovisas som KS-handling nr x/2017. 



                  
 SAMRÅDSREMISS         Dnr 2016/01125             
Ingrid Legrell Crona 2017-02-10 
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Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 
 – reviderad januari 2017 
 
Ett förslag till revidering av Västerås översiktsplan 2026 har upprättats och skickas nu ut 
för samråd under tiden 13 februari till och med den 13 april 2017.  
 
Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 antogs i december 2012. Kommun-
fullmäktige tog i juni 2016 ställning till översiktsplanens aktualitet. Den samlade bedöm-
ningen var att planen i sina huvuddrag är aktuell och kan tjäna som vägledning för det 
fortsatta samhällsbyggandet. Samtidigt beslutades om att ett arbete med revidering av 
planen skulle inledas.  
Syftet med revideringen är att stärka planen som styrdokument och att stärka strategiernas 
genomslagskraft.  
 
Planeringsinriktningen i gällande plan är 200 000 invånare 2050. För att möta den ökande 
befolkningstillväxten föreslås nu att planeringen ska möjliggöra en befolkningstillväxt 
som motsvarar 230 000 invånare 2050.  Ett tillskott med 80 000 nya invånare motsvarar 
ca 40 000 nya bostäder. Det innebär att Västerås står inför ett omfattande stadsbyggande, 
där målet är alla ska ha en god bostad, att näringslivets utvecklingsmöjligheter ska stödjas 
och att bostadsförsörjningen ska stärka den sociala hållbarheten. 
Planens strategier för hållbar utveckling har bearbetats och fördjupats samt kompletterats 
med en strategi som sätter den sociala hållbarheten i fokus. 
En breddad och fördjupad samverkan med våra grannkommuner är en förutsättning för 
fortsatt utveckling. Vikten av en väl utvecklad regional infrastruktur har lyfts tydligare i 
planen. 
 
Samrådshandlingarna bifogas och finns också på www.vasteras.se där det även finns möjlighet att 
lämna synpunkter. Handlingar finns utställda i Stadshusentrén och på Västerås stadsbibliotek. 
Ett möte i form av ”Öppet Hus” kommer att anordnas i centrala staden. Tid och plats meddelas se-
nare.  
 
Skriftliga synpunkter på förslaget ska senast den 13 april 2017 ha inkommit till   
Stadsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, 721 87 Västerås, eller  
e-post: stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se 
 
Frågor besvaras av 
Ingrid Legrell Crona, projektledare, tel 021-39 15 58, ingrid.legrell.crona@vasteras.se 
 
Efter samrådet kommer synpunkterna att sammanställas och eventuella bearbetningar göras. Därefter 
ställs planen ut för granskning innan den förs till kommunfullmäktige för antagande. När den revide-
rade översiktsplanen antagits av kommunfullmäktige kommer den att vara vägledande för den fort-
satta planeringen i Västerås. 

 
 

KOMMUNSTYRELSEN 
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Medverkande: Planarbetet har bedrivits i projektform. Företrädare för stadens förvaltningar och bolag har med-
verkat i projektgruppen. Arbetet har lett s av en styrgrupp, vars ordförande varit Per Johansson samt from juli 2016 
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Förord
Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 beskriver hur Västerås kan 
växa och utvecklas på ett  hållbart och klimatsmart sätt  – hur vi skapar en 
bra stadsmiljö, hur landsbygden utvecklas samt hur de värden som fi nns i 
naturen och den byggda miljön ska tas tillvara. 

Kommunfullmäktige tog i juni 2016 ställning till översiktsplanens aktualitet. 
Den samlade bedömningen var att  planen i sina huvuddrag är aktuell och 
kan tjäna som vägledning för det fortsatt a samhällsbyggandet. Samtidigt 
beslutades om att  ett  arbete med revidering av planen skulle inledas.

Syftet med revideringen är att  stärka planen som styrdokument och att  stärka 
strategiernas genomslagskraft. 

Dett a är förslaget till reviderad översiktsplan.

Västerås fortsätt er att  växa och utvecklas i sin roll som en att raktiv regionstad. 
En breddad och fördjupad samverkan med våra grannkommuner är en 
förutsätt ning för fortsatt  utveckling. Vikten av en väl utvecklad regional 
infrastruktur har stärkts.

För att  möta den ökande befolkningstillväxten föreslås planeringsinrikt-
ningen vara 230 000 invånare 2050.  Ett  tillskott  med 80 000 nya invånare 
motsvarar ca 40 000 nya bostäder. Det innebär att  Västerås står inför ett  
omfatt ande stadsbyggande, där målet är alla ska ha en god bostad, att näringslivets 
utvecklingsmöjligheter ska stödjas och att bostadsförsörjningen ska stärka den sociala 
hållbarheten.

Utgångspunkten för planeringen i Västerås är en strävan mot hållbar 
utveckling. Planens strategier för hållbar utveckling har bearbetats och 
fördjupats samt komplett erats med en strategi som sätt er den sociala 
hållbarheten i fokus. 

Nu skickas den reviderade översiktsplanen ut på ett  brett  samråd, där vi vill 
höra dina synpunkter på Västerås långsiktiga hållbara utveckling.

 Västerås i januari 2017

För styrgruppen

Håkan Svärd   Ingrid Legrell Crona

Ordförande   Projektledare
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Västerås växer och planeringen ska ge förutsättningar för att antalet invånare kan öka till 230 000 år 
2050. Planen beskriver hur Västerås kan växa och utvecklas på ett hållbart och klimatsmart sätt – hur 
vi skapar en bra stadsmiljö, hur landsbygden utvecklas samt hur de värden som fi nns i naturen och 
den byggda miljön ska tas tillvara.

Sammanfattning

Stads- och samhällsbyggande tar lång tid. Utblicken mot 2050 ska hjälpa oss 
att  göra vägval som leder i riktning mot ett  långsiktigt hållbart Västerås på 
både kort och lång sikt. Planens strategier för en hållbar utveckling sätt er 
människan i centrum och ger Västerås möjlighet att  växa och utvecklas 
samtidigt som utsläppen av växthusgaser minskar och jordbruksmarken 
kan fortsätt a att  användas till odling. Strategierna innebär att  den livsmiljö 
som Västerås erbjuder ska fungera för olika människors behov, underlätt a 
vardagslivet, främja social samvaro och stimulera till aktiviteter. 

Strategierna innebär också att  de värden som fi nns i naturen och i den byggda 
miljön, som är en del av Västerås identitet, tas tillvara när Västerås utvecklas. 

Västerås fortsätt er att  utvecklas i sin roll som en att raktiv regionstad med stort 
utbud av service, arbetsplatser, utbildning, kultur, idrott , evenemang och 
upplevelser. Västerås är också en viktig nod i den expansiva Stockholm-Mälar-
regionen. Befolkningen växer och bostadsbehovet är stort. Bostadsmarknaden 
behöver ses i ett  större sammanhang med samarbete över kommungränser. 
Förbätt rade pendlingsmöjligheter ger större arbetsmarknad. En breddad 
och fördjupad samverkan med våra grannkommuner är en förutsätt ning för 
fortsatt  utveckling. Planen lyfter särskilt behovet av en väl utvecklad regional 
infrastruktur. 

Elbafärjan utanför Lillåudden (foto: Cliff ord Shirley)
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För att  möta den ökande befolkningstillväxten föreslås planeringsinrikt-
ningen vara 230 000 invånare 2050.  Ett  tillskott  med 80 000 nya invånare 
motsvarar ca 40 000 nya bostäder. I nu pågående eller antagna fördjupade 
översiktsplaner, planprogram och detaljplaner fi nns möjlighet att  bygga ca 
25 000 bostäder varav ca 18 000 i tätorten Västerås. Det innebär att  Västerås 
står inför ett  omfatt ande stadsbyggande med fl er bostäder, arbetsplatser, 
att raktiva off entliga miljöer, bra parker, lekplatser, idrott  och kultur samt en 
välfungerande service med bland annat förskolor och skolor. 

Huvuddelen av tillkommande bebyggelse lokaliseras till Västerås tätort – 
staden Det innebär för de närmaste åren en fortsatt  stadsutveckling genom 
komplett ering och förnyelse inom den redan byggda staden – i innerstaden 
likaväl som i de ytt re stadsdelarna. En särskild komplett eringsstrategi tas 
fram med början 2017. Den ska tydliggöra hur strategin ”Bygg staden inåt” 
ska tillämpas i den fortsatt a planeringen för att  skapa en god livsmiljö för alla 
invånare. Den ska också bedöma hur omfatt ande komplett ering som är möjlig 
med bibehållande av den täta stadens kvaliteter.

En levande landsbygd förutsätt er att  möjligheter fi nns att  utveckla bra boende, 
entreprenörskap och företagande. Serviceorterna erbjuder varierade boende-
miljöer och är viktiga för omgivande landsbygd genom att  där fi nns service 
som skola, handel, vård och omsorg samt platser för möten och aktiviteter. 
Sambanden mellan staden, serviceorter, mindre orter och landsbygd stärks 
genom utbyggnad av kollektivtrafi k och cykelvägar. Översiktsplanen har en 
positiv syn på byggande på landsbygden under förutsätt ning att  bebyggelsen 
får en lämplig lokalisering och att  husens utformning och placering anpassas 
till det omgivande landskapet. Utveckling av serviceorterna prioriteras. 
Komplett ering av befi ntliga byar/gruppe r av hus föredras framför spridd 
bebyggelse.

I Västerås fi nns I Västerås fi nns stora möjligheter att  uppleva levande natur- 
och kulturmiljöer. I områdena nära Mälaren, i Svartådalen, Sagåns och Lillåns 
dalgångar prioriteras turism och friluftsliv. Mälarens vatt en är en viktig 
resurs. Det är vårt dricksvatt en och det ger möjligheter till bad och rekreation. 
Planeringen ska bidra till god vatt enkvalitet i Mälaren.

Torggatan (foto: Pia Nordlander)
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Utgångspunkten för planeringen i Västerås är en strävan mot hållbar utveckling. Visionen Västerås 2026 – Staden 
utan gränser anger den framtida inriktningen för hur kommunen ska utvecklas. I översiktsplanen visas hur kommunen 
vill att bebyggelse, trafi k, grönområden med mera ska utvecklas i framtiden – både i staden och på landsbygden. 
Översiktsplanen är ett av fl era verktyg för att förverkliga visionen. Översiktsplanen ska också understödja och verka i 
den riktning som anges i stadens övriga styrande dokument, t ex inom områdena klimat- och miljö, trygghet, integration 
och jämställdhet. 
Samhällsbyggande är långsiktigt och planen blickar därför mot 2050 dvs mer än 30 år framåt i tiden. Det är långt till år 
2050. Mycket kommer att hända, och många saker kommer att se annorlunda ut. Det handlar om att göra vägval som 
leder i riktning mot ett långsiktigt hållbart Västerås både på kort och lång sikt. Vi kan också undvika att göra saker som 
vi skulle ångra i framtiden.

Utgångspunkter och utmaningar

LÄS MER:

Vision 2026
www.vasteras.se/op

VÄSTERÅS

2026

STADEN UTAN GRÄNSER

STADEN UTAN GRÄNSER Nu är vi där.
Vi har nått fram till år 2026 på vår spännande resa in i framtiden.
Från den första elektriska lampans sken, via innovationer, samverkan
och handlingskraft – till staden utan gränser.
Staden där människorna känner att allt är möjligt.
En stad att vara stolt över.
En stad med människorna och tekniken i en framgångsrik symbios.

VÄRLDSLEDANDE KUNSKAP Vårt universitet sätter en ny agenda för vetenskapens roll i samhället.
Vår stabila grund av företagande och affärsmässiga framgångar
attraherar och samlar kompetensen här.
Vi är fortfarande ledande inom elkraft, automation, miljö- och
energiteknik, men också inom många nya teknikområden.
Västerås förmåga att kombinera teknisk utveckling med
mänskliga behov utgör vår unika styrka.

Västerås 2026 – staden utan gränser
”Staden där människorna känner att  allt är möjligt. En stad att  vara stolt över. 
En stad med människan och tekniken i en framgångsrik symbios.”

Världsledande kunskap
Visionen talar om en bra skola, om vårt universitet som bidrar till att  utveckla 
regionen och om stadens stabila grund av företagande och aff ärsmässiga 
framgångar. Innovationer och entreprenörskap präglar staden. Västerås 
förmåga att  kombinera teknisk utveckling med mänskliga behov utgör vår 
unika styrka och skapar möjligheter för ett  gott  liv.

Översiktsplanen ska stödja utvecklingen av ett  kreativt näringsliv. Högskolan 
ska ges möjlighet att  utvecklas. Välbelägna skolor med möjlighet för lek och 
lärande gör Västerås att raktivt att  bo och verka i.

Tillsammans för Västerås
Visionen talar om engagemang, delaktighet och mångfald i hela kommunen – 
i våra bostadsområden, vid Mälaren och på landsbygden. Visionen talar också 
om miljöer och aktiviteter som ger utrymme för spännande och utvecklande 
möten. Västerås som regionhandelsstad har stärkts och Västerås city pulserar 
av liv. Stadsbilden vitt nar om en stad med en stark tro på sin egen utveckling, 
vilket också symboliseras av den karakteristiska arkitekturen. Vår stad är 
rörlig, färgstark och händelserik. Det gör den också till en trygg och harmonisk 
stad att  leva i. 

Översiktsplanen ska skapa förutsätt ningar för ett  bra vardagsliv med 
gemenskap och social sammanhållning, tillgänglighet, jämställdhet, trygghet 
och hälsa samt möjligheter till möten mellan människor i vardagen, i arbetet, 
på fritiden, i staden och på landsbygden. Lyhördhet inför nya stadsbyggnads- 
och arkitekturideal ska främja en god vardagsarkitektur.  Erfarenheter från de 
som bor och verkar i Västerås – kvinnor, män, unga, gamla, människor med 
olika bakgrund och erfarenheter – ska tas tillvara. 
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Den mälarnära staden
Visionen talar om det sjönära lägets betydelse för Västerås expansion 
och utveckling och om Mälaren som en viktig del av vår identitet.  Vi har 
framgångsrikt förenat modern arkitektur med människor behov av närhet 
till vatt net och naturen. Tillgången till Mälaren ökar vår livskvalitet och 
inspirerar till rekreation. 

Översiktsplanen ska visa hur vi tar vara på den resurs Mälaren är för bland 
annat dricksvatt enförsörjning och sjöfart och hur vi kan utveckla möjlig-
heterna till rekreation och friluftsliv och öka tillgängligheten till Mälaren.

Västerås i världen – världen i Västerås
Visionen talar om kreativa samarbeten som skapar mervärden som alla kan 
ta del av. Vi ingår mer än någonsin i ett  större sammanhang; i Stockholm 
mälarregionen, i Sverige, i Europa och i världen.

Öppenhet för det nya idéer, kloka samverkansformer och tekniska landvin-
ningar har bland annat gett  moderna transportsystem som gör det lätt  att  
komma till Västerås. Västerås har utvecklats till en aktiv mötesplats med nya 
mötesformer

Översiktsplanen ska stödja regional samverkan och utvecklingen av goda och 
hållbara kommunikationer till och inom Västerås. Översiktsplanen ska stödja 
en fortsatt  utveckling av näringslivet med bland annat spetsteknologi som gör 
Västerås till en stark internationell utvecklingsarena. 

Handlingskraft och stolthet
Visionen talar om den unika kombinationen av innovationer och mänsklig 
samverkan som gör Västerås till en plats där många vill leva sitt  liv, en stad 
för företagande, en stad att  växa upp i och att  åldras i. Västerås är en stad att  
vara stolt över!

Översiktsplanen ska visa hur Västerås ska fortsätt a att  vara en livskraftig och 
framtidsinriktad kommun och ge förutsätt ningar för näringslivets utveckling 
och för ett  bra vardagsliv för alla - barn, ungdomar och vuxna, de som bott  här 
länge och de som är nyinfl ytt ade. 

Västerås 2050 - Framtidstrender 
Som ett  led i arbetet med revideringen av översiktsplanen har en omvärlds-
workshop genomförts under ledning av Kairos Future AB. Med utgångspunkt 
i aktuella omvärldstrender diskuterades vilka omvärldstrender som är de 
viktigaste för Västerås att  ta hand om/möta inom ramen för översiktsplane-
ringen.  De trender som redovisas här är de som i första hand  bedömdes 
centrala att  arbeta vidare med. Beskrivningen av framtidstrenderna är gjord 
av Kairos Future AB på uppdrag av Västerås stad.

Megatrender 
Det fi nns en rad megatrender som förändrar världen i stadig takt. De har en 
sådan inneboende kraft att  vi i Västerås inte kan låta bli att  ta hänsyn till dem. 
De formar helt enkelt grunden för såväl vår närmiljö som för Sverige, Europa 
och världen som helhet. Vi vill lyfta fram fyra övergripande megatrender av 
avgörande betydelse:
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Ett  ändrat klimat
Sedan många år är det känt att  koldioxidhalterna i atmosfären påverkar 
planetens temperatur och därmed människors och ekosystemens livsvillkor. 
Nu har för första gången på 800000 år koldioxidnivåerna nått  över 400 ppm 
vilket av vetenskapsvärlden anses vara den nivå när den negativa utveck-
lingen inte går att  hejda, endast kompensera för. I kölvatt net kommer vi se 
alltmer extremt väder, mer obeboeliga miljöer och klimatfl yktingar

En globaliserad värld
Sedan mitt en av förra seklet har världens gränser gradvis öppnats för ökad 
rörlighet för människor och handel. Regelverk har förenklats, teknikutveck-
lingen har gjort det möjlighet att  både resa och kommunicera över tidigare 
gränser. Världen är vårt vardagsrum. I möts av samma varumärken vart vi 
än vänder oss, vi tar del av globala nyhetsförmedlingar. Samtidigt växer den 
globala medelklassen med fl era hundratusen personer varje dag. Det innebär 
både nya tillväxtmarknader för våra företag men också ökande migrations-
strömmar från människor som vill söka sig en bätt re tillvaro än den de fött s 
in i.

En urbaniserad värld
Mer än halva jordens befolkning bor för första gången i mänsklighetens 
historia i städer. 2050 beräknas ca 70 procent bo i städer. Det är staden som 
livsform vi måste klara av att  hantera på ett  hållbart sätt . Staden lockar inte 
bara för arbete och försörjning. Staden lockar för att  den ger bätt re framtidsut-
sikter för livet som helhet. Framför allt drar de stora städerna – megastäderna. 
Också i Sverige växer städerna. Små orter och landsbygd som inte ligger på 
pendlingsavstånd från större städer tappar invånare. Samtidigt knyts städerna 
många gånger ihop i en slags ”stad-av-städer”. 

En digitaliserad värld
Den digitala utvecklingen har förändrat samhället rejält de senaste tjugofem 
åren. Ändå har digitaliseringen bara börjat. Den utveckling som ligger 
framför oss är troligen än mer omvälvande. Hitt ills har vi tagit till oss digitala 
verktyg och redskap som förstärkt och eff ektiviserat våra gamla vanor och 
arbetssätt . De kommande decennierna kommer vi se digitala lösningar växa 
fram som radikalt ändrar våra liv och hur vi organiserar gemensamma behov. 
Om digitaliseringen hitt ills varit som när LP-skivorna ersatt es av CD-skivor 
så väntar snarare ett  ”Spotify” som lösning i bransch efter bransch inklusive 
vår gemensamma välfärd. Det digitala skiftet går de kommande tio-femton 
åren in i ett  avgörande skede.

Sju trender som utmanar framtidens Västerås 
Allt fl er människor i vår region 
De kommande tio åren beräknas Sveriges befolkning öka snabbare än 
någonsin tidigare. Ökningen sker till i huvudsak i storstadsregionerna. Enligt 
prognoserna står Storstockholm och resten av Mälardalen inför en ökning på 
närmare en miljon människor de kommande tjugofem åren. Utvecklingen 
förstärks av att  nya pendlingsmönster kortar restiderna och ger möjlighet 
till daglig pendling över större sträckor än förr.  När citybanan i Stockholm 
invigs kortas restiderna samtidigt som avgångarna blir fl er. Än bätt re blir 

Befolkningsutveckling 1980-2015

Årtal

1980
1990
1995
2000
2005
2010
2015

Antal kommuninvånare 

117 487
119 761
123 728
126 328
131 934
137 207
145 218
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det när dubbelspårsutbyggnaden genom Sundbyberg och Järfälla är klar. 
Om inte förr så lär Västerås då vara på väg att  bli en del av en utökad reell 
Storstockholmsregion. Men det blir också lätt are för pendlare i övriga delar 
av Mälardalen att  nå Västerås. 

En ny befolkningssammansätt ning växer fram
Sveriges befolkning ändras sakta men säkert. För det första ökar antalet äldre 
i befolkningen drastiskt de kommande tio-femton åren, inte minst antalet 
personer över 80 år. Vi ser även ökade variationer vad gäller antalet unga 
vuxna. Dagens talrika årskullar i tjugoårsåldern följs av de minsta årskullarna 
vi haft på över än 70 år (födda sent nitt iotal) för att  sedan åter öka när 
nollnolltalisterna når vuxenvärlden. Även den ökad kulturella och etniska 
mångfalden förändrar Sverige. Nära en fj ärdedel av befolkningen är idag 
första eller andra generationens invandrare – och mycket talar för andelen 
kommer fortsätt a med tanke på hur de globala migrationsströmmarna spås 
växa de kommande decennierna. 

Andra aspekter av dett a är de nya familjeformer som växer i omfatt ning. 
Även om den traditionella kärnfamiljen fortfarande dominerar så blir det 
allt vanligare med nya familjekonstellationer såsom stjärnfamiljer, regnbågs-
familjer, särbos, kompisboende och nya kollektivboenden. Vidare påverkas 
utvecklingen av att  en större andel kvinnor tar plats i ledande positioner i 
arbetsliv, näringsliv och off entlig sektor. 

Totalt sett  leder den ändrade befolkningssammansätt ningen och demografi n 
till allt mer skilda världar i Sverige. Det är helt enkelt ökade skillnader inom 
befolkningen vad gäller såväl ekonomiska livsvillkor som sociala faktorer och 
preferenser. Mellan stad och land men också mellan människor på samma 
plats. Fram växer ett  nytt , mer heterogent Sverige än vi haft historiskt.

Nya värderingar och livsstilar
Vi ser förändringar på fl era plan vad gäller de värderingar och livsstilar som 
dominerar i samhället, Sverige präglas allt mer av mångfald, heterogenitet och 
förväntan om individuellt bemötande. Ingen, varken företag eller personer, 
vill vara en del av ett  anonymt kollektiv, alla vill vara unika. Ofta har gruppen 
ersatt s av individen som den centrala enheten. Men idag ser vi en reaktion 
mot dett a. Många har trött nat på den extrema individualiseringen och sker sig 
därför till en grupp som ger tillhörighet och gemenskap. Men dessa gemen-
skaper är i allt väsentligt idag självvalda snarare än tilldelade. Förr utgjordes 
de ofta av släkten eller familjen – idag är det intresse- och värdegemenskaper 
som samlar folk. I en digital tid är det lätt  att  hitt a likasinnade personer som 
man sedan kan umgås med och gärna också bosätt a sig i närheten av. Fram 
växer en värld av mikrokollektiv/gemenskaper som i minskad utsträckning 
har utbyte med människor som lever i andra livsstilar/mikrokollektiv. Den 
här utvecklingen förstärks av värderingsförändringarna hos den unga 
generationen. Dagens unga strävar efter ordning och reda, de fokuserar på 
skötsamhet, familj och boende på ett  sätt  som ungdomar inte gjort på mer än 
ett  kvartssekel.

En annan värderingsförändring som pågår är de ökande kraven och ändrade 
grunderna kring vardagsbeslut. Dagens svenskar nöjer sig inte längre med 
att  tillgodose de grundläggande behoven i livet utan drivkraften är snarare 

Åldersfördelning  2015
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att  ständigt bejaka temporära begär, att  unna sig det lilla extra. Det har lett  till 
att  vi idag har en situation med alltmer krävande och kunniga medborgare 
vilket innebär att  många människor idag ställer större krav på de företag, 
myndigheter och ”leverantörer” som mäter dem i vardagen.

Allt högre hållbarhetsarbetsambitioner 
Idag växer miljö- och hållbarhetsfrågor i betydelse i både samhället som 
helhet och i enskilda branscher. Det handlar inte bara om reell vilja att  lösa 
klimatutmaningarna utan också om att  skapa socialt hållbara samhällen. De 
som driver på är inte bara politiken utan stora delar av näringslivet gör det 
samma. Deras kunder kräver det.

Konkret händer det väldigt mycket just nu. Klimatsmart samhällsbyggnad 
med krav på höjd energieff ektivitet i våra byggda miljöer. En pågående tyst 
global energirevolution där förnybara energilösningar växer snabbare än all 
annan energiproduktion sammantaget. Solceller och batt eribackuper är på väg 
att  bli så billiga att  de till och med lönar sig ekonomiskt på våra breddgrader. 
En omställning av fordonsfl ott an där både gamla och nya fordonstillverkare 
har fullt upp med att  ta fram elektrifi erade fordonslösningar. Både bilar som 
vi är vana vid men också nya typer av fordon ser dagens ljus, såsom själv-
körande minibussar och mellanting mellan bilar och motorcyklar. Vidare ser 
vi att  många företag idag håller på att  förändra sina aff ärsmodeller så att  deras 
produkter och tjänster på allvar ingår i slutna kretslopp, något som ibland 
kallas cirkulär ekonomi. Listan på hållbarhetsambitionerna kan göras lång. 
Och de kommer beröra oss alla.

Kroka arm med maskinerna
En utveckling som kommer förändra samhället radikalt framöver är 
automationsutvecklingen. Maskiner som ersätt er muskelarbete har varit en 
av faktorerna bakom det moderna samhällets utveckling. Nu tyder mycket 
på att  vi står iför samma utveckling av tjänstemanna- och serviceyrken. De 
fl esta repetitiva uppgifter kommer kunna skötas av en robot/maskin. Alltifrån 
etablerade lösningar som självkörande gräsklippare och dammsugare till nya 
lösningar från utveckling av existerande produkter (självkörande bilar och 
torktumlare som återvinner sig själv) till helt nya lösningar (vårdrobotar och 
robotkockar). Dessutom kommer alla form av rådgivning förändras tack 
vare smarta digitalt baserade lösningar som hjälper oss välja rätt  i vardags-
djungeln. De kommer hjälpa oss förstå främmande språk, hjälpa oss tänka 
mer eff ektivt och kreativt och de kommer kunna skapa helt nya lösningar för 
vanliga medborgare.

Utvecklingen innebär att  många av de yrken och arbetsuppgifter vi varit vana 
vid kommer att  försvinna. De kompetenser vi istället ser ett  växande behov 
av är förmågan att  hantera relationer och samarbeten samt förmågan att  tänka 
genuint kreativt. Det mesta av övriga uppgifter lär i varierande grad vara 
automatiserade mot 2050.

Platsoberoende service och arbete 
Den digitala utvecklingen har förändrat människors syn på och användning 
av fysiska rum. Idag håller till exempel gränserna mellan det privata livet och 
det professionella på att  suddas ut. Folk sitt er på caféer och jobba, de sitt er på 
jobbet och planerar sin fritid och de har arbetsmöten hemma i vardagsrummet. 
Alltid tillgänglig. Alltid nåbar. Det viktigaste för folk idag är att  själva kunna 
kontrollera tid och rum. 
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Det här skapar också helt nya lösningar för vardagen. Vi ser nya tjänster dyka 
upp, t ex delade hemmakontor (Hoffi  ce), nya möjligheter till leverans av varor 
hem till kylskåpet (in-fridge-delivery) eller till bilen (in-car-delivery). Dett a 
håller på att  rita om kartan för vardagstjänster. Tack vare digitaliseringens 
möjligheter försöker både etablerade aktörer bredda sina erbjudanden och 
nya aktörer med riskvilligt kapital i bott en etablera sig på marknaden. Till 
exempel skulle kollektivtrafi ken kunna vara helt annorlunda organiserad 
framför allt i de delar där underlaget är svagt för dagens linjenätstrukturer. 

Ska vi dela grejer med varann?
En växande skara människor söker sig till kollektiva lösningar och gruppe-
ringar, om än mer till följd av praktisk gemenskap än 1970-talets ideologiskt 
präglade kollektivrörelse. Det handlar t ex om frivilliga middagsgemenskaper, 
”gåbussar” (gemensam hämtning/lämning på förskolan); gemensamma 
inköpsorganisationer (ex Kundkraft), bilpooler och lånegarderober.

En utveckling som förstärkt dett a är den mängd snabbt växande digitalt 
baserade platt formar för delningsekonomi. Hotellbranschen har förändrats. 
Biltillverkarna skapar egna varianter av bilpoolslösningar.  På samma sätt  
håller det växa fram liknande lösningar för kläder som används sällan, t ex 
balklänningar för studenter eller lånegarderoben för andra festkläder.

Hur kan översiktsplanen möta dessa framtidstrender?
Att  möta dessa trender innebär en rad utmaningar, vilka i olika grad påverkar 
samhällsbyggandet. Motstridiga intressen kan fi nnas och konfl ikter ska lösas. 
Ingen kan förutse vad som kommer att  hända eller i vilken takt. I dett a avsnitt  
diskuteras några av de frågor som kan komma att  påverka samhällsbyggandet 
i framtiden.

230 000 invånare 2050
Översiktsplanen ska ge Västerås möjlighet att  fortsätt a att  växa och utvecklas 
i sin roll som att raktiv regionstad. Planeringsinriktningen i gällande plan är 
200 000 invånare 2050. Befolkningsprognoser är svåra att  göra för en tidpunkt 
så långt fram i tiden. Befolkningsutvecklingen de senaste åren pekar dock på 
att  vi kan bli 200 000 invånare redan före 2050. Den förväntade utvecklingen 
i Stockholm – Mälardalsregionen stärker inriktningen mot en fortsatt  ökad 
befolkningstillväxt. Den nya planeringsinriktningen föreslås vara 230 000 
invånare 2050. 

Nya pendlingsmönster och daglig pendling över större sträckor kräver en 
fortsatt  satsning på utveckling av utbytet med kringliggande kommuner för 
boende, arbete, utbildning och kultur, där det första valet att  transportera sig 
är att  ta kollektivtrafi ken.

Större fl exibilitet
Översiktsplanen ska skapa förutsätt ningar för en livsmiljö som möter 
invånares och besökares olika behov och främjar social samvaro. En utveckling 
mot större social rörlighet och nya livsstilar kan leda till nya förväntningar på 
planeringen och planeringens möjligheter att  skapa förutsätt ningar för hälsa 
och välbefi nnande.

Planeringen ska motverka segregation och skapa förutsätt ningar för nya 
boendemönster och mer fl exibla boendelösningar. Ökad fl exibilitet både vad 
gäller användning av byggnader och nytt jande av off entliga platser möter nya 



VÄSTERÅS ÖVERSIKTSPLAN 2026 16

sätt  att  leva och verka och skapar förutsätt ningar för ett  samhälle som kan 
möta människors krav och önskningar. 

Översiktsplaneringen ska ta vara på erfarenheter från de som bor och verkar 
i Västerås – kvinnor, män, unga, gamla, människor med olika bakgrund och 
olika livsstilsval. Nya västeråsare fl ytt ar in med ny kunskap och nya idéer 
som ska kunna förverkligas.

Hållbara levnadsvanor
Översiktsplanen ska möjliggöra en övergång tillklimatsmarta lösningar som 
gör det enkelt för västeråsarna att  ha hållbara levnadsvanor. Det handlar t ex 
om att  skapa förutsätt ningar för hållbara transporter, eff ektiva och energisnåla 
byggnader, egenproducerad el, eff ektiv avfallshantering och att  planera för 
en anpassning till förändrat klimat. 

Redan idag fi nns funktioner som bilpooler, cykelpooler och gemensamma 
odlingsytor. En utvecklad delningsekonomi ger förutsätt ningar för eff ektivare 
markanvändning och eff ektivare utnytt jande av såväl naturresurser som 
befi ntlig infrastruktur och skapar samtidigt förutsätt ningar för möten och och 
starkare sammanhållning. 

Digitalisering
Den digitala utvecklingen påverkar både utformningen av stadsmiljön och 
utformningen av bebyggelsen. Den har förändrat människors användning 
av fysiska rum. Den förändrar våra konsumtionsmönster. Den kan ge förut-
sätt ningar för utveckling av nya system för transporter och stadens tekniska 
system.  Ökad fl exibilitet och öppenhet för nya lösningar krävs. Det kan 
påverka valet av framtida, hållbara bebyggelsestrukturer och är därför en 
viktig utgångspunkt vid fortsatt a studier av den långsiktiga bebyggelseut-
vecklingen i Västerås. 

Hållbara Västerås 
Det övergripande målet är att  Västerås ska vara en att raktiv och ekologiskt, 
ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbar kommun där vi planerar med 
människan i centrum. Planeringen ska främja en hållbar utveckling som leder 
till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

(foto: Pia Nordlander)

(foto: Ulf Palm)
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Västerås växer, och vi behöver se till att  staden utvecklas till en hållbar stad 
att  vara stolt över, där människorna känner att  allt är möjligt. Vi vill att  Väster-
åsaren ska känna sig delaktig och vilja vara med och bidra till en trygg och 
harmonisk stad. Utifrån det vill vi ha miljöer och aktiviteter där Västeråsaren 
kan hitt a ett  socialt sammanhang att  ingå i. Ett  starkt engagemang gör oss 
nyfi kna på varandra och våra olikheter. Mångfalden är och kommer att  
fortsatt  vara en tillgång till utvecklingen av hela kommunen. Genom kreativa 
samarbeten skapar vi mervärden som alla kan ta del av.

Hållbar utveckling handlar om att  hushålla med våra gemensamma resurser, 
nu och i framtiden. Det innebär till exempel att  använda mark- och vatt en på 
ett  sätt  som stärker naturens bärkraft, skyddar vatt nets kvalitet och utvecklar 
den biologiska mångfalden. 

Hållbar utveckling handlar om att  a vara på de kvalitéer som fi nns i Västerås 
idag och de investeringar som är gjorda. Det kräver respekt för kulturarvet 
och kulturmiljön liksom platsers identitet.  

Ett  hållbart samhälle är robust, fl exibelt och tål de ständiga förändringar som 
omvärlden utsätt er det för.

God tillgång till bra boendemiljöer, ett  väl utbyggt och högkvalitativt utbild-
ningssystem och inte minst utbudet av kultur, idrott , upplevelser och mötes-
platser är avgörande för en orts att raktivitet. Allt behövs för att  Västerås ska 
upplevas som ett  bra ställe att  bo, leva och verka i.

Strategiska utvecklingsområden
Strategiska utvecklingsområden är en särskild kraftsamling från Västerås 
stads fullmäktige för att  uppnå strategiska mål för stadens utveckling under 
innevarande mandatperiod. De strategiska målen innebär utmaningar som 
översiktsplaneringen ska hantera både på kort och lång sikt. 

Stärka den sociala hållbarheten 
Den ökande boendesegregationen gör att  människor med olika bakgrund och 
olika förutsätt ningar tenderar att  möta varandra alltmer sällan i vardagen. 
Tillgången till att raktiva stadskvaliteter är ojämnt fördelad. Översiktsplanens 
inriktning är en stadsutveckling som  minskar de sociala skillnaderna och 
främjar möten mellan människor. En sammanhängande stad gör det natur-
ligare att  röra sig, besöka nya platser och möta nya människor.  Ambitionen 
är också ökad delaktighet och dialog i stadsbyggandet.

Bostadsplanering
Till 2050 ska vi ha en beredskap för drygt 80 000 fl er invånare och motsvarande  
fl er arbetstillfällen.

Målet är alla ska ha en god bostad, att  näringslivets utvecklingsmöjligheter 
ska stödjas och att  bostadsförsörjningen ska stärka den sociala hållbarheten. 

80 000 nya invånare motsvarar ca 40 000 nya bostäder. Översiktsplanen ska 
skapa förutsätt ningar för att  möta dett a bostadsbyggnadsbehov, liksom 
utbyggnad av arbetsplatser och service, infrastruktur, grönområden och 
mötesplatser. Samtidigt är målet att  undvika att  bygga på brukningsvärd 
jord- och skogsbruksmark.

(foto: Pia Nordlander)
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Det fi nns möjlighet att  bygga ca 25 000 bostäder i nu pågående eller antagna 
fördjupade översiktsplaner, planprogram och detaljplaner.  Fördjupade 
studier krävs för att  bedöma hur mycket som kan byggas genom komplet-
tering och förnyelse inom Västerås tätort och i våra serviceorter och hur en 
framtida hållbar bebyggelsestruktur med de kvaliteter som behövs med 
grönområden, skolor, idrott splatser m.m. kan se ut. 

Klimatsmart samhällsplanering
Att  konsekvent och långsiktigt planera för ett  mer hållbart samhälle minskar 
resursanvändningen, klimatpåverkan och utsläppen till luft. Den här typen av 
åtgärder som påverkar alla invånare och deras beteenden är odelat positiva 
för miljön. Och att  bryta den ökande trenden i våra levnadsvanor är grund-
läggande för att  vi ska uppnå ett  hållbart samhälle. 

I Klimatprogrammet samlas stadens klimatarbete när det gäller att  begränsa 
utsläpp av växthusgaser. Klimatprogram 2017 -2020 remissbehandlas nu. 
Klimatprogrammet beskriver Västerås klimatmål på kort och lång sikt samt 
vilka åtgärder som behöver vidtas för att  nå målen till år 2020.

Utsläppen av växthusgaser i Västerås ska år 2020 ha minskat med mer än 60 
procent per invånare jämfört med 1990. Produktionen av el och fj ärrvärme 
ska till 2020 ställas om till 100 procent förnybara och återvunna bränslen för 
hög resurseff ektivitet och minskad klimatpåverkan.

År 2030 ska de samlade utsläppen av växthusgaser i Västerås ha minskat 
med 80 procent per invånare jämfört med 1990. Det innebär att  de samlade 
utsläppen från produktion av el och fj ärrvärme ska vara noll. Utsläppen från 
vägtrafi ken måste vara 80 procent lägre jämfört med 2010 års nivå.

År 2040 ska de samlade utsläppen av växthusgaser per invånare i Västerås 
vara nära noll.

Transportsektorn är en av de svåraste utmaningarna vi har framför oss i det 
framtida klimatarbetet och det är ett  område där det är extra viktigt med 
strategiska och långsiktiga satsningar. Fortsatt a satsningar för att  stödja ett  
hållbart transportsystem krävs. Vi måste våga prioritera ner bilen. Plane-
ringen ska prioritera fotgängare, cyklister och kollektivtrafi k.  Målet är att  
fl ytt a över resor från bil till att raktiva och hållbara alternativ. När cyklisternas 
och kollektivtrafi kens behov sätt s främst fi nns förutsätt ningar att  åstadkomma 
den att itydförändring som leder till förändrade resmönster.

En stor andel av bilresorna sker utanför Västerås tätort. För längre resor där 
kollektivtrafi ken är ett  alternativ behövs regional samverkan för att  fortsätt a 
utveckla att raktiva tåg- och bussförbindelser. Vid många av resorna utanför 
tätorten saknas emellertid alternativ till personbil. För att  minska klimatpå-
verkan och uppnå de nationella målen krävs ökad användning av förnybara 
bränslen och ökad samordning av bilresorna.

Bilinnehav i  Västerås kommun

År 2015
• fanns 66 965 personbilar i trafi k 
• var biltätheten 461 bilar/ 1000 invånare 
• hade ca 90 % av hushållen med två vuxna                                                
 minst en bil
• hade drygt hälften av enpersonshushållen  
 tillgång till bil
• ägdes 2 av tre av bilarna av män
• drevs 93 % av bilarna av fossila bränslen
• drevs 0,8 % av bilarna helt eller delvis av el

LÄS MER:

Klimatprogram 2017-2020
www.vasteras.se/op

KLIMATPROGRAM 2012
Västerås stad

(foto: Cliff ord Shirley)
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Med utgångspunkt i Visionen Västerås 2026, de framtidstrender vi kan se och strävan mot ett hållbart Västerås har 
följande strategier för en hållbar utveckling formulerats. Strategierna sätter människan i centrum och ger Västerås mö-
jlighet att växa och utvecklas samtidigt som behovet av klimatpåverkande transporter och exploatering av brukningsvärd 
mark begränsas. Strategierna innebär också att de värden som fi nns i naturen och i den byggda miljön, som är en del 
av Västerås identitet, tas tillvara när Västerås utvecklas.  

Strategier för hållbar utveckling

Attraktiv regionstad
Västerås fortsätter att växa och utvecklas i sin roll som attraktiv regionstad kän-
netecknad av mångfald. Här erbjuds västeråsare och besökare utbildning, kultur 
och upplevelser. Staden är centrum för näringsliv och handel och en knutpunkt för 
kommunikationer och logistik.  Det förutsätter en breddad och fördjupad samverkan i 
regionen. 
Det innebär t ex:

 - samverka regionalt och nationellt kring frågor som rör bland annat kommunika-
tioner, bostäder, arbetsmarknad, besöksnäring och teknisk försörjning 

 - planera för hög tillgänglighet och utvecklad kollektivtrafi k för ett hållbart resande 
inom hela regionen

 - utveckla Västerås hamn till ett nav för godstransporter
 - skapa förutsättningar för Mälardalens högskola att utvecklas

Kreativt näringslivsklimat
Västerås erbjuder miljöer för både etablerade och nya företag där idéer kan prövas 
och företag kan arbeta tillsammans i nätverk. Entreprenörskap och företagande ger 
en levande landsbygd.
Det innebär t ex:

 -  skapa kreativa miljöer för näringslivet 
 -  säkerställa expansionsmöjligheter för etablerade företag
 -  erbjuda goda etableringsförutsättningar för företag och verksamheter i olika delar 
av kommunen

 -  skapa förutsättningar för hållbara person- och godstransporter
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Hälsa, välbefi nnande och jämlika förutsättningar 
God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla 
potential och att bidra till samhällets utveckling. En förutsättning för hållbar utveck-
ling är att vi även arbetar för att främja ett jämlikt samhälle. Det uppnås när alla har 
lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv. Det handlar om 
en rättvis fördelning av makt, infl ytande och resurser i samhället.
Den livsmiljö som Västerås erbjuder ska fungera för olika människors behov, under-
lätta vardagslivet, främja social samvaro och stimulera till aktiviteter. Den fysiska mil-
jön ska upplevas som jämställd, tillgänglig, hälsosam, säker, trygg och upplevelserik. 
Det innebär t ex:

 -  mötesplatser och arenor där människor kan mötas för att agera och uppleva 
 -  goda och hälsosamma boendemiljöer med parker, grönområden, kultur, service 
och tillgång till kollektivtrafi k

 -  en säker och hälsosam bebyggelsemiljö med frisk luft, ljudnivåer och radonhalter 
under nationella riktvärden och strålningsnivåer som inte är skadliga

 -  tillgång till utemiljöer som inbjuder barnen till lek och äventyr
 - tillgång till goda möjligheter för idrott och friluftsliv
 -  park- och naturområden för alla, med rika och varierade upplevelser
 -  god tillgänglighet för alla 
 -  levande, överblickbara och befolkade stadsmiljöer som ger goda förutsättningar 
för trygghet

 -  öppna och tillgängliga offentliga rum
 -  möjligheter att påverka sin egen miljö, sitt bostadsområde och sin kommun t.ex. 
genom utökad dialog i planeringsprocessen.

Kulturliv ger attraktivitet
Västerås har ett rikt och spännande kulturliv som vitaliserar, väcker intresse och 
lockar till sig kreativa människor och företag. Kulturell spets och mångfald bidrar till 
stadens attraktiva profi l. Kulturen får spridningseffekter och påverkar andra bran-
scher och ekonomin i sin helhet. ”Kulturen är kittet som binder oss samman”
Det innebär t ex:

 -  en offentlig miljö som tillåter spontana kulturaktiviteter
 -  möteplatser och arenor som ger utrymme för ett aktivt kulturliv
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Bostäder för alla
Västerås ska ha plats för fl er invånare – alla som föds här, fl yttar hit för studier eller 
jobb eller
kommer som nyanlända ska ha möjlighet att hitta en bostad. En blandning av olika 
boendeformer, hustyper och upplåtelseformer ger möjligheter för människor i olika 
åldrar och med olika bakgrund och erfarenheter att mötas. 
Det innebär t ex:

 - planera för att ett tillräckligt antal bostäder av varierande slag kan byggas
 - planera för större blandning av hustyper, upplåtelseformer och prisbilder för att nå 
ökad valfrihet i boendet och mindre segregation

 - skapa förutsättningar för nya boendemönster och mer fl exibla boendelösningar
 -  planera för ett varierat utbud av bostäder i såväl Västerås tätort som service-    
orterna

 -  samordna bostadsutbyggnad med utbyggnad av kollektivtrafi k, arbetsplatser och 
lokaler för skola, vård och omsorg

 -  utveckla, vårda och nyttja det stora, befi ntliga bostadsbeståndet på ett bättre sätt

Bygg staden inåt
Vi ska bygga staden inåt, dvs bygga en tätare stad genom att komplettera och förnya 
inom den redan byggda staden. Det handlar inte bara om att förtäta med bostäder, 
utan också med arbetsplatser, grönytor, cykelvägar, skolor och allt det som behövs i 
en stad. En tät stad med korta avstånd ger bra möjligheter att ta sig fram till fots och 
med cykel. En tät stad ger närhet till skola, barnomsorg, butiker och mötesplatser. 
En tät och blandad stad ger mångfald. En tät och grön stad är hållbar och hälsosam. 
I den täta staden är det lätt att leva. Effektiv markanvändning och transporteffektiv 
stadsstruktur bidrar till ökad tillgänglighet och begränsad resursförbrukning. 
Det innebär t ex:

 -  stadsutveckling genom komplettering och förnyelse inom den redan byggda sta-
den – i innerstaden likaväl som i de yttre stadsdelarna

 -  ett mer sammanhängande stadslandskap skapas när stadsdelar kopplas sam-
man

 -  områden som har god tillgång till kollektivtrafi k och är lätta att nå för gående och 
med cykel kompletteras med arbetsplatser och bostäder för att utvecklas mot en 
större blandning och en levande stadsmiljö.

 -  komplettering och förnyelse ska bidra till ökad mångfald och en vitalisering av 
stadsdelarna

 -  vid komplettering och förnyelse ska tillgången till parker och naturområden, ytor 
för lek och idrott och ytor för odling säkerställas 

 -  balanseringsprinciper för natur- och kulturvärden i samband med exploatering 
ska tillämpas



23 VÄSTERÅS ÖVERSIKTSPLAN 2026

Livskraftig landsbygd med starka serviceorter 
De mindre tätorterna i kommunen erbjuder varierade boendemiljöer och fyller en 
viktig roll för omgivande landsbygd genom att erbjuda ett basutbud av service som 
skola, handel, vård och omsorg samt platser för möten och aktiviteter. Bra boende, 
entreprenörskap och företagande på landsbygden kräver en väl utbyggd infrastruk-
tur.
Det innebär t ex:

 -  bidra till ökad mångfald och vitalisering av landsbygden  genom komplettering 
och förnyelse av bebyggelsen inom eller i anslutning till serviceorterna 

 -  skapa förutsättningar för entreprenörskap och företagande på landsbygden      
genom möjligheter till bredbandsanslutning

 -  ge förutsättningar för boende på landsbygden genom att tillskapa möjligheter att 
cykla och resa kollektivt  

Enkelt att gå och cykla
I Västerås är det enkelt att gå och cykla till arbetet, skolan, handelsområden, 
rekreationsområden och andra besöksmål. Planeringen ska gynna gång- och cykel-
trafi k.  Genom medveten planering och prioritering ska cykeln vara ett självklart val i 
Västerås. Goda möjligheter att gå och cykla befrämjar en god hälsa.
Det innebär t ex:

 -  planeringen utgår från den gående och cyklande människan
 -  alla viktiga målpunkter ska vara anslutna till gång- och cykelvägnätet
 -  cykelparkeringar ska fi nnas vid alla viktiga målpunkter
 -  kombinationen cykling och kollektivtrafi k främjas

Kollektivtrafi ken som ryggrad
I Västerås är det lätt att leva utan bil. Kollektivtrafi ken är en viktig utgångspunkt för 
bebyggelseplaneringen såväl i staden som på landsbygden. En kollektivtrafi k med 
hög tillgänglighet och god utformning gynnar nyetablering av bostäder och verksam-
heter samt ger goda förutsättningar för arbetspendling lokalt och regionalt. Kollek-
tivtrafi ken utgör ett attraktivt och självklart val för alla resenärer.
Det innebär t ex:

 -  ”Tänk spår – kör buss!”
 -  kollektivtrafi ken ges prioritet i gaturummet
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Levande innerstad
Innerstaden med stadskärnan är alla västeråsares och besökares naturliga 
mötesplats och kräver ständig förändring och utveckling för att bli än mer attraktiv, 
kreativ, vänlig och välkomnande. 
I en trivsam och fungerande innerstad ska det fi nnas utrymme för bland annat kultur, 
handel, bostäder, verksamheter, grönområden, parker och service. 
Det innebär t ex:

 -  öka tillgängligheten till och inom innerstaden
 -  ta tillvara idéer som berikar innerstaden
 -  ge konst och kultur ökad plats i innerstaden
 -  stärk grönskans och vattnets roll i innerstaden
 -  öka antalet bostäder i innerstaden
 -  förbättra sambanden med omkringliggande stadsdelar och Mälarstranden

Resurs- och klimatanpassning
Ett robust samhälle tål de ständiga förändringar som omvärlden utsätter det för.
Odlingsmark och vatten är viktiga resurser i ett långsiktigt hållbart samhälle. Odling-
smarken används för biologisk produktion och endast i undantagsfall, för att tillgo-
dose viktiga samhällsintressen, för annan användning. Vattnet har god status för 
biologisk mångfald och som dricksvattenresurs.
Klimatförändringen berör många verksamheter inom samhällets olika sektorer. Mäla-
rens vattennivå påverkas liksom nederbördsmönster och fl ödesvariationer. Risken 
för skyfall ökar. Ökad temperatur påverkar bl.a människors hälsa, dricksvattensys-
tem och jordbruket.  Genom medveten planering och samhällsbyggnad samt före-
byggande åtgärder kan samhällets sårbarhet minskas. 
Det innebär t ex:

 - hushålla med naturresurserna
 - planera för skyfall och långvarig nederbörd
 - planera för höga fl öden och vattenstånd
 - planera för högre temperaturer
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Kulturarv och utveckling i samklang
Byggnader, kvarter, parker, gator och torg berättar om stadens historia. Landskapets 
natur- och kulturmiljöer är fantastiska resurser. Landskapet och dess bebyggelsemil-
jöer berättar om landsbygdens historia. Kulturarvet är en resurs när Västerås utveck-
las och förändras. Det som byggs i dag blir en del av stadens framtida kulturarv.
Det innebär t ex:

 -  visa identitetsskapande byggnader, parker och andra miljöer respekt när staden 
utvecklas och förnyas

 -  god arkitektur och gestaltning ska prägla utvecklingen av staden både vad gäller 
byggnader och offentliga rum och platser

 -  planeringen tar hänsyn till och stärker kulturmiljövärden i de utpekade stråken 
med höga landskapsvärden 

Grön och blå identitet
Landskapets natur- och kulturmiljöer är viktiga för den biologiska mångfalden och en 
fantastisk resurs för människorna. Grönska och vatten har stor betydelse för invånar-
nas livskvalitet och hälsa. De gröna och blå miljöerna bidrar till att staden anpassas 
bättre till ett förändrat klimat.
Det innebär t ex:

 -  ta hänsyn till och stärka de unika naturmiljövärden som fi nns i Västerås
 -  säkerställa tillgången till parker och naturområden, ytor för lek och idrott samt ytor 
för odling 

 -  ta tillvara och utveckla ekosystemtjänster 
 -  utveckla Svartåns, Sagåns och Lillåns dalgångar för turism och friluftsliv
 -  öka tillgängligheten till Mälaren och Mälarens stränder
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Planeringsinriktningen 230 000 invånare 2050 innebär att Västerås står inför ett omfattande stadsbyggande med fl er 
bostäder, arbetsplatser, attraktiva offentliga miljöer, bra parker, lekplatser, idrott och kultur samt en välfungerande 
service med bland annat förskolor och skolor. Strategierna ger Västerås möjlighet att växa och utvecklas i riktning mot 
ett hållbart Västerås.

230 000 invånare 2050

Regional samverkan
Västerås fortsätt er att  utvecklas i sin roll som en att raktiv regionstad med 
stort utbud av service, arbetsplatser, utbildning, kultur, idrott , evenemang 
och upplevelser. Det geografi ska läget och kommunikationerna innebär också 
att  Västerås är att raktivt att  arbetspendla till och från och ett  viktigt nav för 
godstransporter. Ett  ökat utbyte med kringliggande kommuner kräver förbätt -
ringar av infrastrukturen och är beroende av investeringar utanför Västerås 
gränser. En breddad och fördjupad samverkan med våra grannkommuner är 
en förutsätt ning för fortsatt  utveckling. 

 Bebyggelseutveckling
Planeringsinriktningen 230 000 invånare 2050 innebär att  Västerås står inför 
ett  omfatt ande stadsbyggande med fl er bostäder, arbetsplatser, att raktiva 
off entliga miljöer, bra parker, lekplatser, idrott  och kultur samt en välfung-
erande service med bland annat förskolor och skolor. 

Ett  tillskott  med 80 000 nya invånare till 2030 motsvarar ca 40 000 nya bostäder. 
Huvuddelen av dessa lokaliseras till Västerås tätort – staden. På landsbygden 
prioriteras utveckling av serviceorterna. 

Det fi nns möjlighet att  bygga ca 25 000 bostäder i nu pågående eller antagna 
fördjupade översiktsplaner, planprogram och detaljplaner, varav ca 18 000 
i tätorten Västerås. Sammantaget motsvarar det behovet minst 15 år framåt 
i tiden. För att  möta behovet därefter måste vi antingen hitt a nya sätt  att  
komplett era bebyggelsen inom den redan byggda staden eller exploatera nya 
områden i stadens utkant. En annan möjlighet är en kraftigare utbyggnad 
inom serviceorterna kopplad till utbyggnad av kollektivtrafi ken. Fördjupade 
studier krävs för att  bedöma hur mycket som kan byggas genom komplet-
tering och förnyelse inom Västerås tätort och i våra serviceorter och hur en 
framtida hållbar bebyggelsestruktur kan se ut.

Den kraftiga befolkningsökningen tillsammans med regionförstoringen har 
också stor betydelse för Västerås näringslivsutveckling. Att  utveckla regionens 
erbjudande gagnar både Västerås och omgivande kommuner genom att  locka 
både verksamheter och människor till regionen. Västerås har hitt ills kunnat 
erbjuda mark och lokaler för näringsverksamheter, men börjar dock få brist 
på mark för större etableringar, och efterfrågan på funktionella arbets- och 
kontorslokaler i pendlingsnära lägen kommer sannolikt att  öka. 
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Västerås fortsätter att utvecklas i sin roll som en attraktiv regionstad med stort utbud av service, arbetsplatser, utbild-
ning, kultur, idrott, evenemang och upplevelser. Västerås är också en viktig nod i den expansiva Stockholm-Mälarre-
gionen. Befolkningen växer och bostadsbehovet är stort. Möjligheterna till snabba personresor och effektiva godstrans-
porter är av stor betydelse för människors valmöjligheter och näringslivets utveckling. Mälaren är en gemensam resurs 
både vad gäller dricksvatten, rekreation och transporter. En breddad och fördjupad samverkan mellan kommuner och 
regioner är en förutsättning för fortsatt utveckling. 

Västerås i regionen

Mälardalsregionen beräknas öka med 1,4 miljoner invånare till 2050. 
Bostadsmarknaden behöver ses i ett  större sammanhang med samarbete 
över kommungränser. Förbätt rade pendlingsmöjligheter ger större arbets-
marknad. En orts tillgänglighet bygger på hög kapacitet och tillförlitlighet 
i såväl trafi kinfrastruktur – väg, järnväg, sjöfart och fl ygtrafi k – som övrig 
infrastruktur som elförsörjning, vatt en, VA och IT-infrastruktur. 

Västerås läge mitt  i Sveriges mesta tillväxtz on där den största delen av landets 
export och import sker medför ett  starkt beroende av godstransporter och 
kompetensförsörjning. Enligt prognoser kommer Sveriges godstranporter att  
öka med 40 % till 2030 och med 70 % till 2050. En väl fungerande infrastruktur 
är avgörande för en hållbar godshantering. 

Arbetspendlingen är redan idag omfatt ande såväl till och från närliggande 
kommuner som Stockholmsområdet. Västerås sjukhus tar emot patienter från 
hela länet och är en stor arbetsgivare. Många gymnasieelever från angränsande 
kommuner söker sig till Västerås och det utbud av olika utbildningsprogram 
som fi nns här. Mälardalens Högskola, med campus i Eskilstuna och Västerås, 
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ger ett  ökat behov av regional pendling. Västerås är en regional handelsstad. 
Det växande handels- och verksamhetsområdet Erikslund har också blivit 
en viktig arbetsplats även för boende i Hallstahammar och Surahammar. 
En långsiktigt hållbar tillväxt förutsätt er att  det ökande resandet sker med 
kollektiva kommunikationer, där järnvägen utgör stommen i ett  storregionalt 
system. 

Regional infrastruktur
För att  uppnå den del av Vision 2026 som talar om ”Västerås i Världen – 
världen i Västerås” är Västerås beroende av att  det fi nns en ändamålsenlig 
infrastruktur som knyter Västerås till sin omvärld. Person- och godstrafi ken 
ska kunna fl öda fritt  utan att  påverka varandra och för att  det ska vara 
möjligt behöver hela infrastruktursystemet användas (sjöfart, fl ygfart, väg, 
järnväg) och kloka investeringar göras för att  trygga kapacitet och robusthet. 
Möjligheten till förbätt rade person- och godstransporter är framförallt 
beroende av investeringar utanför Västerås gränser.

Västerås strävar efter att  ha ett  kraftigt ökande utbyte med kringliggande 
kommuner för boende, arbete, utbildning och kultur, där det första valet 
att  transportera sig är att  ta kollektivtrafi ken. Kollektivtrafi ken är snabb och 
bekväm med hög turtäthet. Målet är maximalt 20 minuters resa till Eskilstuna 
eller Enköping och 30 minuter till Örebro med avgångar var 20:e minut i 
högtrafi k. Till Stockholm, Uppsala och Arlanda ska fi nnas samma turtäthet 
och en restid på max 45 minuter.

Västerås strävar efter långsiktig hållbarhet. Det innebär ett  infrastruktur-
system där sjöfarten får spela en allt större roll för godstransporterna.

Såväl person- som godstranporterna utgår från ”hela-resan-perspektivet”. 
Personresan ska vara enkel och bekväm från dörr till dörr och godstran-
sporterna ska kunna ta den optimala resvägen till sin målpunkt genom att  
använda ett  eller fl era trafi kslag beroende på typ av gods. Dett a utan att  ge 
avkall på hållbarhetsperspektivet.

Det är viktigt att  den fysiska planeringen tar hänsyn till för kommunen och 
regionen viktiga regionala och nationella förbindelser genom markreserva-
tioner och riktlinjer i översiktsplanen.

Prioriterade relationer
Dubbelriktad järnvägstrafi k runt Mälaren
För att  möjliggöra dubbelriktad trafi k Västerås-Enköping-Stockholm-
Strängnäs-Eskilstuna-Västerås krävs att  Svelandsbanan, Mälarbanan och 
banan Västerås-Eskilstuna samt in-, ut och genomfarter i Stockholm är 
kapacitetsstarka och robusta.

• Mälarbanan

Mälarbanan är en viktig länk som knyter Västerås till Stockholm och Örebro. 
Resenärsfl ödet är stort och ökande, en viktig länk för Västerås och regionens 
kompetensförsörjning. Hela Mälarbanan Örebro-Stockholm inklusive 
Västerås resecentrum och bangård behöver nå en standard som medger 
korta restider med hög turtäthet. Fyrspårsutbyggnaden Tomteboda-Kallhäll 
inklusive ny station i Sundbyberg behöver färdigställas snarast. Västerås 
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behöver ha ett  nytt  resecentrum som uppfyller tåg- och bussresenärernas 
behov och bangården behöver byggas om för att  kunna ta emot den ökade 
trafi ken. En översyn av kapaciteten på resterande Mälarbana behöver göras 
för att  den ska överensstämma med planerad och önskad trafi kering. Snabba 
och täta turer till Stockholm innebär även en större tillgänglighet till Arlanda.

• Eskilstuna - Västerås

För Västmanland och Sörmland är det viktigt med fungerande arbets- och 
studiependling mellan de två storregionala kärnorna Västerås och Eskilstuna. 
Utbyggnad av järnvägen stärker utvecklingen mot ett  mer konkurrenskraftigt 
och hållbart alternativ till bilresor. Den nyligen avslutade åtgärdsvalstudien 
för sträckan Eskilstuna - Västerås förordar en ny sträckning öster om riksväg 
56 mellan Dingtuna och Kvicksund. Ett  arbete för att  närmare avgränsa det 
område för ny järnväg som ska reserveras på plankartan pågår.

Bergslagspendeln
Bergslagspendeln är en viktig bana som knyter Västerås till norra Västmanland 
och södra Dalarna. Banan är viktig för såväl persontransporter och det 
kompetensutbyte för arbetsliv och skola som krävs som för godstranporter 
till centrala Mälardalen och Västerås hamn. I dag räcker inte kapacitet och 
bärighet till för den person- och godstrafi k som det fi nns behov av. 

Stråket Enköping - Uppsala
För Västmanland och Uppland är det viktigt med fungerande arbets- och 
studiependling mellan de storregionala kärnorna. En ny järnväg mellan 
Enköping och Uppsala kopplar ihop Eskilstuna-Västerås-Uppsala via 
Enköping. Utbyggnad av järnvägen stärker utvecklingen mot ett  mer konkur-
renskraftigt och hållbart alternativ till bilresor samt stärker och utvidgar 
tillgängligheten till Arlanda med kollektivtrafi k från Mälardalsregionen.

För utvecklade möjligheter till utbyte mellan städerna är det även viktigt att  
hela sträckan för riksväg 56 blir mötesfri. Mälarhamnar AB och Eskilstuna 
Logistik och Etablering AB utvecklar ett  samarbete kring hållbara och trafi k-
slagsövergripande godstranporter och den fortsatt a utvecklingen i dett a 
samarbete är beroende av att  kapaciteten och bärigheten för godstranporter 
ökas väsentligt utan att  inkräkta på utvecklingen för persontrafi ken.

Riksväg 56
Riksvägen går mellan Gävle och Norrköping via Västerås och är en nationell 
stamväg som stärker Mälardalens fl erkärnighet genom en nord-sydlig axel. 
En utökad kapacitet är inte bara till regional och lokal nytt a för invånare 
och näringsliv utan ger hållbara person- och godstranporter genom ökad 
säkerhet, framkomlighet och minskad stopptid. Vägen är en viktig länk för 
utvecklingen av godsfl öden till och från Västerås hamn.

E 18
E18 behöver för säkerhet, framkomlighet och minskade stopptider ha motor-
vägsstandard. Dett a saknas på sträckan Köping-Västjädra med svåra kapaci-
tetsproblem som följd, vilket orsakar många olyckor och långa stopp-tider. 
Genom Västerås håller vägen motorvägsstandard men behöver få en större 
kapacitet kopplad till de olika moten för att  köbildning ska minimeras. E18 är 

Arbeta vidare med:

- Ny järnvägssträckning

   Dingtuna - Kvicksund
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liksom övrig, till Västerås, anslutande landinfrastruktur en viktig länk för att  
stärka Mälarsjöfarten och få ökade godsfl öden i Mälarhamnarna.

På plankartan reserveras mark för ombyggnad av E18 till motorvägsstandard 
på sträckan Västjädra – kommungränsen. 

Mälarsjöfarten
En utökad sjöfart är prioriterat såväl internationellt som nationellt för att  
vi ska kunna transportera godset hållbart. Förutsätt ningarna för Mälarsjö-
farten förbätt ras i och med ombyggnaden av Södertälje sluss och kanal samt 
fördjupning av farleden in till Mälarhamnarna. Åtgärderna medger att  större 
fartyg kan trafi kera Mälaren. Mälarhamnarna, Västerås och Köpings hamnar, 
behöver göra stora anpassningar i hamnbassäng, kajer och hamnytor för att  
fartygen ska kunna anlöpa, angöra och godset hanteras. För att  hela kedjan 
ska fungera är det viktigt att  anslutande landinfrastruktur anpassas så att  
godset eff ektivt kan komma till och från hamnarna. En avgörande faktor är 
även att  Hjulstabron får en ny utformning som medger att  de större fartygen 
kan passera.  Det är av stor vikt för Mälarsjöfarten att  Hjulstabron får statlig 
fi nansiering och åtgärdas snarast.

En fördjupning av översiktsplanen för Hackstaområdet och Västerås hamn 
ochhamnområde är under upprätt ande och väntas bli klar under slutet av 
2017/ början 2018. Dentar sitt  avstamp i Utvecklingsplan för Västerås hamn 
och ska ange en långsiktig inriktning för utvecklingen av hamnen och övriga 
verksamheter med behov av närhet till fl era trafi kslag.

Västerås fl ygplats
Miljötillståndet för Västerås fl ygplats är under omarbetning för att  motsvara 
den trafi kering som sker på fl ygplatsen. Ett  nytt  tillstånd innebär inte i första 
hand fl er fl ygrörelser utan en annan fördelning mellan de olika typerna av 
trafi kering. För fl ygplatsen fi nns det en handlingsplan som styr mot ökad 
lönsamhet. 

Oslo - Stockholm
Utbytet mellan Oslo och Stockholm för framförallt personresor, är ett  av de 
största i Europa. Utbytet sker idag till största delen via fl yg vilket medför 
att  mellanmarknaden inte får samma förutsätt ningar för utveckling, trots 
att  betydande andel av befolkning och näringsliv fi nns där. En järnväg 
som medger restider under tre timmar och ner mot 2,5 timme med stopp i 
nodstäderna gynnar inte bara utbytet Stockholm - Oslo utan även utbytet 
mellan städerna i stråket. Utvecklingen är viktig såväl internationellt, 
nationellt som regionalt. För att  möjliggöra snabba tågresor i stråket behöver 
järnvägen få ökad kapacitet. På sikt kräver det ytt erligare två spår genom 
Västerås delvis i befi ntlig sträckning men även i ny sträckning, vilket även 
stärker Mälarbanan. 

En möjlighetsstudie, som ska beskriva tänkbar sträckning genom Västmanland, 
pågår. När underlag fi nns kommer mark att  reserveras för ytt erligare två spår 
genom Västerås. Under den tiden arbetet pågår tas erforderlig hänsyn i det 
löpande planeringsarbetet.

Arbeta vidare med:
- Ny järnvägssträckning  för ytteligare två spår  genom Västerås

LÄS MER:

Utvecklingsplan för Västerås hamn
www.vasteras.se/op
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Regional samverkan
En breddad och fördjupad samverkan såväl inom länet som i hela Stockholm 
– Mälardalen är av största vikt för fortsatt  utveckling.

Västerås, Enköping, Strängnäs och Eskilstuna utgör med sina drygt 320 
000 invånare Sveriges tredje storstadsregion. Tillsammans växer städerna 
dessutom mer än riksgenomsnitt et och en fortsatt  stark tillväxt är att  vänta. En 
väl fungerande kollektivtrafi k som gynnar arbetspendling ökar möjligheten 
att  utveckla en gemensam arbetsmarknad med god kompetensförsörjning 
och mångfald. Ett  särskilt samverkansprojekt mellan dessa kommuner 
– 4 Mälarstäder – har etablerats. Projektet startade redan 2011 genom ett  
politiskt initiativ. Numera är samarbetet etablerat med ett  årligt gemensamt 
kommunstyrelsemöte och fl era arbetsgrupper inom olika temaområden. 
Utgångspunkterna för samarbetet är att  stärka de fyra kommunerna i regions-
amarbetet och bidra till en gemensam syn på långsiktiga utvecklingsfrågor.

År 2013 antogs en avsiktsförklaring innehållande ått a områden som ansågs 
extra viktiga att  arbeta kring.

• Vi tar hand om vår gemensamma resurs Mälaren.

• Vi utvecklar en gemensam arbetsmarknad med god kompetensförsörjning 
och mångfald.

• Vi satsar på ett  hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt 
Mälaren.

• Vi utvecklar en väl fungerande kollektivtrafi k som gynnar arbetspendling.

• Vi erbjuder att raktiva och trygga boendemiljöer, variationsrik rekreation 
och ett  rikt kulturliv.

• Vi går i täten för en hållbar tillväxt med ett  starkt näringsliv, underlätt ar 
för företagsetableringar  och investeringar.

• Vi utvecklar besöksnäringen.

• Vi verkar för att  minska och eff ektivisera energianvändningen.

Arbeta vidare med:

- Gemensamöversikts

   plan/utvecklingsplan

   för 4M
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Mälardalens Högskola
Mälardalens Högskola med campus i Eskilstuna och Västerås är en drivkraft 
i regionen. Med 1400 studenter och 900 medarbetare är den en av Sveriges 
största högskolor och kännetecknas av nära samarbete med företag och 
off entlig sektor i regionen.  Högskolan är därmed en viktig resurs för 
utbildning och forskning och för att  försörja näringslivet och den off entliga 
sektorn med välutbildad arbetskraft. Västerås ska vara en att raktiv studieort 
med bra tillgång till studentbostäder och förutsätt ningar för en rik fritid. Den 
gemensamma högskolan ger ett  ökat behov av regional pendling

För att  studenterna ska trivas och stanna kvar i Västerås efter avslutade studier 
måste Västerås erbjuda intressanta och utvecklande arbetsplatser, en att raktiv 
miljö, bra bostadsmarknad, bra skola, ett  rikt kulturliv och förutsätt ningar för 
rekreation, idrott  och friluftsliv

Mälardalens Högskola ges förutsätt ningar att  utvecklas vidare. Mark för 
fortsatt  utbyggnad har reserverats i fördjupningen av översiktsplanen för 
högskoleområdet (ÖP 38). Förutsätt ningar att  bygga studentbostäder fi nns i 
högskolans nära omgivning men också inom övriga delar av staden. Utveck-
lingsmöjligheter för nya företag med anknytning till högskolan fi nns bland 
annat i Västerås Science Park i Kopparlunden. 

Handel 
Västerås är en regional handelsstad. Fler handelsetableringar på Erikslund 
och utvecklingen av innerstaden som mötesplats för såväl västeråsare som 
besökare förstärker rollen som regionalt handelscentrum ytt erligare. Denna 
utveckling påverkar givetvis angränsande kommuner både positivt, t ex 
genom att  fl er arbetstillfällen skapas, och negativt, t ex genom inverkan på 
den lokala handeln. Behovet av eff ektiv regional pendling stärks.
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Ängsö slott , Västerås

Vattenfrågor
Vatt enfrågorna blir alltmer regionala och nationella. Vatt enkvaliteten i 
Mälaren är ett  gemensamt ansvar för fl era kommuner i regionen. Samverkan 
kring Mälarens vatt en sker i Mälarens vatt envårdsförbund. Det är också ett  av 
fl era områden för samverkan inom 4 Mälarstäder. En stor del av Svartåns och 
Sagåns vatt en har sitt  ursprung i andra kommuner. Som en del i arbetet med 
Vatt enplanen har vatt enråd för Sagån respektive Svartån inrätt ats.

Vindkraft
Hallstahammars och Köpings kommuner har tillsammans tagit fram en 
vindkraftspolicy. I denna har ett  område nära Lillhärad pekats ut som 
intressant ur vindkraftssynpunkt. I denna har ett  område nära Lillhärad 
pekats ut som intressant ur vidkraftssynpunkt. En samverkan mellan Västerås 
och Hallstahammar i dett a område kan vara möjlig. I Enköpings kommun 
planeras uppförande av vindkraftverk öster om Sagån.

Bredband
Regeringen har i sin bredbandsstrategi för Sverige satt  upp nya långtgående 
mål för Sveriges bredbandsutveckling. Länsstyrelsen har kartlagt IT-infra-
strukturen och tillgången till bredband i länet. 

 Stadsledningskontoret har på kommunstyrelsens uppdrag tagit fram ett  
förslag på program för digital förnyelse 2016-2019. Förslaget är för närvarande 
ute på remiss. Syftet med programmet är att  tydliggöra förhållningssätt , 
principer och inriktningsmål för stadens arbete inom digitalisering för att  
öka organisationens förmåga att  uppnå kommunfullmäktiges mål och vision 
2026. Målet är att  med digital förnyelse möjliggöra utvecklad service för 
västeråsaren och skapa eff ektivitet i våra verksamheter.

Programmet ersätt er tidigare e-policy, e-strategisk handlingsplan och 
bredbandsstrategisk handlingsplan.

Turism
Mälaren med öar och strandområden är en stor tillgång för turism, båtliv och 
andra aktiviteter och en gemensam resurs för fl era kommuner i regionen. 
Möjligheter till utveckling av turistnäringen i samverkan mellan kommunerna 
tas tillvara. De många slott  och herrgårdar som fi nns runt Mälaren kan knytas 
samman i ett  att raktivt turiststråk. Ökad turbåtstrafi k, övernatt ningsmöj-
ligheter på öarna, cykelleder runt Mälaren är andra exempel på aktiviteter 
som kan öka antalet besökare. Svartådalen med intressanta besöksmål för 
bland annat fågelintresserade är en gemensam tillgång för Västerås och Sala. 
Bruksleden, som utgår från Västerås och fortsätt er genom Hallstahammar och 
Surahammar, är viktig för det allmänna friluftslivet i länet.
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I den täta och funktionsblandade staden är det lätt att gå och cykla vilket minskar behovet av bilresande. I den täta 
staden är det nära till skola, barnomsorg, butiker och mötesplatser, vilket ger förutsättningar för ett vardagsliv som 
fungerar bra. I den täta staden spelar grönområden en allt viktigare roll – för avkoppling, upplevelser och möten för 
människorna, som livsmiljöer för stadens växt- och djurliv och som en resurs för att möta effekterna av klimatförän-
dringen.

Västerås tätort - staden

För att  möta bostadsbehovet till 2050 behövs således ca 40 000 nya bostäder. 
Huvuddelen av dessa lokaliseras till Västerås tätort – staden. I nu pågående 
eller antagna fördjupade översiktsplaner, planprogram och detaljplaner 
fi nns möjlighet att  bygga ca 18 000 bostäder i tätorten Västerås. Det innebär 
för de närmaste åren en fortsatt  stadsutveckling genom komplett ering och 
förnyelse inom den redan byggda staden – i innerstaden likaväl som i de ytt re 
stadsdelarna - och att  strategin ”Bygg staden inåt” fortsatt  är vägledande. En 
särskild komplett eringsstrategi tas fram med början 2017. 

Bygg staden inåt 
Att  bygga staden inåt innebär att  området inom tätorten Västerås – staden 
- ska utvecklas till ett  mer sammanhängande stadslandskap samtidigt som 
tillgång till närbelägna grönområden värnas. Det innebär att  marken utnytt jas 
mer eff ektivt och att  natur- och jordbruksmark sparas. Det innebär också att  

Tullplatsen (foto: Pia Nordlander) 

Västerås tätort och serviceorter.
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RIKTLINJER
Möjligheterna att  minska trans-
portberoendet genom att  bygga 
staden inåt och blanda bostäder 
och verksamheter ska vara 
vägledande i planeringen.

Målen om integration ska vara 
vägledande i planeringen, 
som ska inriktas på ett  varierat 
bostadsutbud vad gäller hus-
typer, storlekar och upplåtelse-
former liksom blandning av 
verksamheter och bostäder.

Mark och byggnader ska i möjli-
gaste mån planeras för en fl exi-
bel användning

I de noder och stråk som ut-
pekats som särskilt att raktiva 
ska planeringen säkerställa att  
verksamhetslokaler/butiker 
inryms i bostadsbebyggelsens 
bott envåningar.

Ny bebyggelse som innebär att  
befi ntliga stadsdelscentra kan 
behållas och utvecklas eftersträ-
vas.

Den fysiska miljön ska utfor-
mas så att  personer med funk-
tionsnedsätt ning kan ta del av 
samhällets service, varor och 
tjänster.

Planeringens inriktning är en 
god bebyggd miljö där hänsyn 
ska tas till buller, hälsa och 
säkerhet med mera, se bilagan 
Allmänna intressen.

befi ntlig infrastruktur i form av vägar, ledningsnät, service mm kan utnytt jas 
bätt re. De kvaliteter som fi nns i staden idag tas till vara och utvecklas. 

Den komplett eringsstrategi som ska tas fram ska tydliggöra hur strategin 
”Bygg staden inåt” ska tillämpas i den fortsatt a planeringen för att  skapa 
en god livsmiljö för alla invånare. Den ska också bedöma hur omfatt ande 
komplett ering som är möjlig med bibehållande av den täta stadens kvaliteter.

Staden kan byggas inåt på många olika sätt  t ex genom tillbyggnader, 
påbyggnader eller genom rivning och nybyggnad med högre eller tätare 
bebyggelse. Inriktningen är att  tillkommande bebyggelse ska vara kvalitets-
höjande och ett  positivt tillskott  i befi ntlig miljö, genom att  exempelvis koppla 
samman stadens olika delar, läka trasiga stadsrum, ge större mångfald, öka 
underlaget för service och kollektivtrafi k och skapa tryggare miljöer. Komplet-
tering med ny bebyggelse kan ske såväl inom bostadsområden som verksam-
hetsområden. Större sammanhängande områden, t. ex äldre industriområden, 
kan ges en ny användning. ”Överblivna” och dåligt utnytt jade ytor såsom 
stora gaturum, överstora parkeringsytor med mera kan bebyggas. Noggrann 
planering kan ge områden som tidigare endast fungerat som skyddsområden 
mot exempelvis buller ett  nytt  innehåll. 

En tät och blandad stad
I staden ska fi nnas ett  varierat utbud av bostäder med olika boendeformer, 
hustyper och upplåtelseformer, det vill säga både höga hus och marknära 
bostäder, fl erbostadshus och hus med egna trädgårdar. Målet är en tät stad 
där det är naturligt att  gå och cykla. Stora tomter erbjuds därför i serviceorter 
och mindre orter medan inriktningen inom staden ska vara en tätare småhus-
bebyggelse med mindre tomter.

En tätare stad ger ökade möjligheter till lokalt stadsliv genom komplett ering 
med funktioner som saknas, exempelvis arbetsplatser i bostadsområden och 
bostäder i kontors- och serviceområden. Det är i arbetslivet och vardagsbe-
styren vi möts - på arbetet, i skolan, i butiken. På fritiden umgås de fl esta 
med dem de redan känner. Områden endast ordnade för boende ökar därför 
segregationen i samhället. Blandade hustyper och upplåtelseformer ger 

Köpmangatan (foto: Pia Nordlander)

Arbeta vidare med:
- Kompletteringsstrategi
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förutsätt ningar för barn med olika bakgrund att  mötas i förskola och skola. 
Synliga människor ”dygnet runt” ger tryggare miljöer.Tillskott  med nya 
boendeformer och mer fl exibla boendelösningar ger en blandning av olika 
hushållstyper och stärker integrationen. 

Nya mötesplatser i off entliga och halvoff entliga rum tillskapas.  Barriärer i 
form av trafi kleder byggs bort. Trygga gång- och cykelvägar länkar samman 
områden. När fl er rör sig till fots och med cykel ökar tryggheten i stadsmiljön. 
Det blir lätt are att  röra sig mellan stadens olika delar, vilket ökar möjligheten 
för människor med olika bakgrund att  mötas i vardagen. Stadens olika delar 
med sina olika kvaliteter ska vara tillgängliga för alla invånare. 

Staden ska vara en stad för alla. Den fysiska miljön ska utformas så att  
personer med funktionshinder kan ta del av samhällets service, varor och 
tjänster. Såväl bostäder som off entliga byggnader och lokaler ska utformas så 
att  de kan nås och användas av alla. 

Närhet till service, kultur och fritidsaktiviteter samt möjligheter till fysisk 
aktivitet ger förutsätt ningar för ett  vardagsliv som fungerar bra. Många lokala 
centrumanläggningar tynar idag bort när närservicen konkurreras ut och 
försvinner. Ny bebyggelse som kan skapa förutsätt ningar att  behålla befi ntlig 
service eller etablera ny service och nya mötesplatser är därför prioriterad. 
Det bör vara en strävan att  samordna den off entliga servicen med den 
kommersiella. Bätt re förbindelser mellan olika stadsdelar kan också ge bätt re 
förutsätt ningar för livaktiga stadsdelscentra. 

Vissa verksamheter är inte lämpliga att  integrera med bostäder med hänsyn 
till risken för buller och andra störningar. Även om målet är en blandad stad 
måste därför även behovet av denna typ av områden tillgodoses. Gång- cykel 
och kollektivtrafi kförbindelser ska fi nnas till och inom rena verksamhets-
områden också. Tillgång till gröna områden i arbetsplatsområdenas närhet 
är viktigt.

FUNKTIONSBLANDNING
I noder och stråk som är särskilt 
att raktiva ska planeringen säker-
ställa att  verksamhetslokaler/butiker 
inryms i bostadsbebyggelsens 
bott envåningar.

¯ 0 100 200 300 400 50050 Meter

City- funktionsblandning ska uppnås inom 
varje byggnad.

Förutsättningar fi nns för klustring av verksam-
heter. Funktionsblandning ska möjliggöras, 
bottenvåningar utformas för verksamheter.

Arbeta vidare med:

- “Universell design”
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En tät och grön stad
En att raktiv stadsmiljö som är hållbar och hälsosam är både tät och grön. Med 
fl er människor på samma yta behövs både nya grönytor och utveckling av 
befi ntliga. De naturtyper och livsmiljöer som är särskilt värdefulla för stadens 
växt- och djurliv ska behållas och förstärkas. Tillgängligheten till gröna 
områden ska förbätt ras. 

Vistelse i parker och naturområden har stor betydelse för vårt välbefi nnande. 
Det medverkar till att  motverka stress, öka kreativitet och inlärningsförmåga 
och ger bätt re kondition och immunförsvar. Även den passiva naturupple-
velsen, att  från sin bostad se ut över grönskande träd och glitt rande vatt en och 
lyssna till fågelsång, är viktigt för folkhälsa och rehabilitering.

Alla västeråsare ska ha tillgång till ett  brett  utbud av gröna områden av god 
kvalitet i anslutning till sin bostad, arbetsplats och skola. En god standard 
innebär tillgång till mindre park- och skogsområden nära bostaden och 
arbetsplatsen, till stadsdelsskogar, till större parker i stadens centrala delar 
och till naturområden som ger möjligheter till längre vistelser och strövtåg. 

Stadsdelsskogarna är en unik tillgång i Västerås och därför särskilt viktiga 
att  värna om. Målet är att  alla ska ha ett  grönområde inom 5 – 10 minuters 
promenad (eller ca 300 m) från sin bostad eller arbetsplats för att  bland annat 
kunna uppleva lugn och ro, ostördhet och avkoppling. Barn behöver bra 
utemiljöer som inbjuder till lek och äventyr. Det är viktigt att  anpassa bebyg-
gelsemiljön efter barnens behov och skapa miljöer som gör att  barnen kan röra 
sig, leka och uppleva utifrån sina egna förutsätt ningar. Områden för odling i 
bostadsområdena tillskapas. Idrott splatser liksom ytor för spontanidrott  ska 
fi nnas väl fördelat över staden.

Grönområden och vatt endrag, off entliga platser, parker och mellanrum spelar 
en allt viktigare roll i en tätare stad. Förutom att  de utgör miljöer för möten 
och rekreation samt stråk för gående och cyklister bidrar de till att  staden 
bätt re anpassas till ett  förändrat klimat. 

RIKTLINJER
Trygga och tillgängliga park- 
och naturområden av god 
kvalitet och med olika funk-
tioner ska fi nnas.

Vid prövning av tillkommande 
bebyggelse eller annan förän-
dring av markanvändningen 
ska hänsyn tas till såväl männi-
skornas behov av naturupplev-
elser som förutsätt ningarna 
att  bevara och stärka växt- och 
djurlivet.

Vid planering av ny bostadsbe-
byggelse och vid stadsdels-ut-
veckling ska möjligheten att  
anordna områden för odling 
utredas.

Vid planering och byggande 
ska riktlinjerna i ”Grönstruk-
turplan för Västerås tätort”, 
2004, tillämpas. (se bilagan 
Allmänna intressen.)

(foto: Pia Nordlander)
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Grönområden infi ltrerar regnvatt en och kan vid häftiga skyfall tjäna som 
översilningsytor, dvs kan ta emot och behålla vatt net under en tid. De skyddar 
från skadligt UV-ljus, renar luften, dämpar buller och sänker temperaturen 
under sommarens varma dagar. Grönområden och vatt endrag med länkar 
till stadens omland stödjer och utvecklar den biologiska mångfalden i staden.

Utredningen ”Grönstrukturplan för Västerås tätort” innehåller riktlinjer 
för hur de gröna värdena ska beaktas i planeringen.  En översyn av grönst-
rukturplanen pågår. Intentionerna är att  ett  förslag till ny grönstrukturplan 
ska remissbehandlas parallellt med förslaget till reviderad översiktsplan. I 
avvaktan på att  den nya grönstruktur planen antagits ska de mål och riktlinjer 
för planering och byggande som fi nns i ”Grönstrukturplan för Västerås tätort” 
vara utgångspunkt för planeringen. Se även bilagan Allmänna intressen.

LÄS MER:

Grönstrukturplan för Västerås tätort
www.vasteras.se/op

GRÖNSTRUKTURPLAN
FÖR VÄSTERÅS TÄTORT

REKREATION - BIOLOGISK MÅNGFALD
SEPTEMBER 2004

BILAGA TILL ÖP54
ÖP UTR 2001:1

to: Pia Nordlander) 

Levande innerstad
Innerstaden har en speciell och överordnad roll i kommunen. Den spelar en 
viktig roll för vår identitet och den är vår mest aktivitetstäta plats med bra 
lägen för handel, nöjen, kultur, kontor och bostäder. Många vill etablera sig, 
arbeta, bo eller vistas i Västerås innerstad och det är högt tryck på nybygg-
nation. Många intressenter fi nns med andra ord som ställer krav på att raktion 
och utveckling av området. Vi står alltså inför många utmaningar när vi blir 
fl er invånare i staden och Västerås innerstad ska fortsätt a utvecklas till en 
att raktiv mötesplats med ett  sjudande stadsliv. Arbete med att  ta fram en 
målbild för innerstaden pågår i projektet Tyck om din innerstad.

Innerstaden ska vara välkomnande, trygg och lätt illgänglig för alla. Ett  ökat 
inslag av kultur/nöjen och icke-kommersiella mötesplatser ökar innerstadens 

Arbete pågår med:

- Grönstrukturplan

  (se bilagan 

   Allmänna intressen)

(foto: Pia Nordlander) 
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att raktivitet. Innerstaden ska vara en plats där vi känner inspiration och där 
det fi nns plats för kreativitet och skapande i olika former. Västerås innerstad 
ska vara vacker och välskött . Stor omsorg ska ges off entliga platser och 
byggnader.  I innerstaden fi nns utrymme för identitetskapande nya utt ryck.  
Fler besökare i olika åldrar ger ökad trygghet. Sambanden med Mälaren och 
de nya stadsdelarna längs Mälarstranden, i Kopparlunden och på Ängsgärdet 
utvecklas.

Nya bostäder och ökad mångfald av verksamheter bidrar till en levande 
innerstad under dygnets alla timmar och en säkrare miljö. De gröna lungorna 
i form av parker och små oaser utvecklas och komplett eras för att  bli naturliga 
mötesplatser och inbjuda till samvaro och utevistelse. Lekplatser för barnen 
blir naturliga mötesplatser för barnfamiljer.  Det ska det fi nnas gott  om mötes-
platser för alla. 

(foto: Pia Nordlander)

Kreativt näringslivsklimat
Tillgång till mark och lokaler för både etablerade och nytillkomna företag 
är en viktig förutsätt ning för ett  blomstrande näringsliv. Stor vikt läggs vid 
kreativa miljöer, möjligheter att  hyra lokaler med en blandning av stora och 
små företag samt goda kommunikationer med omvärlden. 

Planeringen ska tillgodose behovet av tomter av varierande storlek och med 
geografi sk spridning. Närhet till järnväg och hamn ger förutsätt ningar för 
näringslivet att  använda hållbara person- och godstransporter.

Mälardalens högskola är en mycket viktig källa för näringslivet i sökandet 
av kvalifi cerade medarbetare med akademiska examina, även på forskarnivå. 
Högskolan är också viktig när det gäller innovationer och nya kunskapsin-
tensiva företag.

Viktigt är också god tillgång till bra boendemiljöer, ett  väl utbyggt och 
högkvalitativt utbildningssystem och inte minst ett  rikt utbud av kultur, 
idrott , upplevelser och mötesplatser. 

Ett  nytt  näringslivsprogram har nyligen remissbehandlats. Näringslivspro-
grammet utt rycker Västerås stads vilja och ambitioner vad gäller närings-
livsutvecklingen i kommunen. 

Arbete pågår med:
- Målbild innerstaden
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En mänsklig och miljövänlig trafi kmiljö
En av de kvalitéer som kännetecknar staden är närhet – att  det är nära till 
centrum, till arbetsplatser, till naturen, till Mälaren. När vi bygger staden inåt 
fi nns förutsätt ningar att  bibehålla närheten till olika målpunkter, det vill säga 
på gång- och cykelavstånd. En tätare stad ger också förutsätt ningar för en 
bätt re kollektivtrafi k.

Fler människor i staden ökar sannolikt antalet bilar i staden. Det kan på sikt 
leda till trängseleff ekter och risk för mer buller och luftföroreningar. Det är 
därför viktigt att  så stor andel som möjligt av de korta resorna inom staden 
sker till fots, med cykel eller kollektivtrafi k. Att raktiva gång- och cykelstråk 
prioriteras liksom utbyggnad av kollektivtrafi ken. Lokalisering av ny 
bebyggelse i anslutning till kollektivtrafi k prioriteras. 

Enkelt att gå och cykla 
Det ska vara enkelt att  gå och cykla genom att  det fi nns trygga, gena, väl 
underhållna och vackra gång- och cykelstråk. I planeringen ska möjligheten 
att  skapa att raktiva gång- och cykelstråk vara en viktig utgångspunkt liksom 
att  ansluta väl till befi ntligt gång- och cykelvägnät. Det ska också vara möjligt 
att  cykla till rekreationsområden och andra besöksmål inom staden och i 
omgivande områden.

Vi kan planera för ökad fysisk aktivitet genom att  skapa förutsätt ningar att  
röra sig i vardagen, för rekreation och friluftsliv. Dit hör att  prioritera gång- 
och cykelvägar och att  erbjuda god tillgång till olika typer av grönområden 
och platser för lek och idrott .

Biltrafi ken har medverkat till att  barnens rörelsefrihet har minskat. För barnen 
är det viktigt att  det fi nns ett  tryggt och säkert nät av gång- och cykelvägar 
som leder till skolor, idrott sanläggningar mm.

För att  det ska vara lätt  att  cykla krävs ett  sammanhängande cykelvägnät med 
god framkomlighet. Cykeln har många likheter med bilen. Cyklisten värde-
sätt er liksom bilisten friheten i att  själv kunna planera och genomföra sin resa. 
Cyklisten har liksom bilisten anspråk på framkomlighet och komfort, men är 
dessutom en oskyddad trafi kant vilket ställer krav på säkra cykelvägar och 
passager. Genom att  ta fasta på cyklistens behov kan cykelvägnätet utvecklas, 
t ex med expresscykelvägar och vägkorsningar och passager där cyklisterna 
är prioriterade. 

Behovet av cykelparkering vid viktiga målpunkter såsom i innerstaden, 
stationsområdet, handelsområden, idrott sarenor mm ska prioriteras. Cykel-
parkeringar i anslutning till busshållplatser förbätt rar möjligheterna till 
kombinerade cykel- och bussresor.

En miljö som är trygg och säker under dygnets alla timmar ska eftersträvas 
för såväl cyklister som gående. Konfl ikter kan uppstå mellan gående och 
cyklister, varför det är motiverat att  skilja dem åt i vissa fall. Behovet av skilda 
gång- och cykelbanor är särskilt stort där trafi ken är livlig eller där cyklis-
ternas hastighet är hög. 

RIKTLINJER
En trygg och säker trafi kmiljö 
med god tillgänglighet för alla 
trafi kantgrupper ska efter-
strävas.

Trafi kmiljön ska utformas så 
att  trafi kens miljöbelastning 
minimeras.

Vid såväl planering av ny 
bebyggelse som förändringar 
inom befi ntliga bebyggelse-
områden ska gående och 
cyklister prioriteras.

Gång- och cykeltrafi k separe-
ras där många gående och 
cyklister rör sig samtidigt.

I områden med blandtrafi k ska 
de gåendes behov av separata 
gångbanor(trott oarer) tillgodo-
ses.

Ny bebyggelse planeras med 
god anslutning till befi ntliga 
gång- och cykelstråk.

Lokalisering av ny bebyggelse 
i anslutning till kollektivtrafi k 
prioriteras.

Inför val av åtgärder som in-
nebär förändring av transport-
systemet ska fyrstegsprincipen 
användas

LÄS MER:

Handlingsplan för ökad och säker 
gång- och cykeltrafi k 2015-2019
www.vasteras.se/op
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LÄS MER:

Smartkoll
www.vasteras.se/op

 

   

SmartKoll  
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Förslag till ny kollektivtrafik  
med sikte på 2013 och 2020 

 
 

 

(foto: Cliff ord Shirley) 

Kollektivtrafi ken som ryggrad
Kollektivtrafi ken är en viktig utgångspunkt för bebyggelseplaneringen. Den 
nya kollektivtrafi ken SmartKoll startade i augusti 2013 och har gett  ett  ökat 
bussresande. Stomlinjenätet i SmartKoll är en utgångspunkt för översikts-
planen. Planeringen med stomlinjer som kör rak och gen väg, öppnar också 
upp möjligheter för spårtrafi k i en framtid. ”Tänk spår – kör buss”. 

De starka stråken för biltrafi ken inom staden sammanfaller med busstrafi kens 
stomlinjer. För att  ge kollektivtrafi ken prioritet i gaturummet är det viktigt att  
bussarna inte hamnar i samma köer som bilarna. Dett a åstadkoms t ex genom 
särskilda busskörfält och trafi ksignaler som prioriterar bussar.

Kollektivtrafi kmyndigheten i Västmanland och Västerås stad har beslutat 
att  inleda en förstudie av hur den framtida kollektivtrafi ken i ett  växande 
Västerås kan se ut.

RIKTLINJER
Stadens identitet ska förstär-
kas och utvecklas genom att  
identitetsskapande byggnader, 
parker och andra miljöer visas 
respekt och ges en ökad be-
tydelse.

Utblickar mot Mälaren ska tas 
tillvara och förstärkas.

Att raktiva mötesplatser för 
gemenskap och kultur ska 
skapas.

Planeringen ska främja allas 
rätt  till staden. 

Vid planering och byggande 
ska riktlinjerna i utredningen 
“Det byggda kulturarvet”, 
1950- och 1960-tal ,Västerås 
tätort, 2004, tillämpas. (se bila-
gan “Allmänna intressen”)

Utveckla stadens identitet och karaktär
Bilden av Västerås varierar naturligtvis från person till person, men vissa 
platser, stråk, byggnader och inslag i stadsbilden blir viktigare än andra. 
Stadens identitet kan också förknippas med olika företeelser. Västerås är för 
många idrott staden, för andra dansstaden, musikstaden, handelsstaden eller 
industristaden. Västerås är Mälarstaden.

Stadens entréer är viktiga för upplevelsen av Västerås, både när man kommer 
med tåg och med bil Möjligheterna att  göra stadens entréer tydligare och 
vackrare uppmärksammas i den fortsatt a planeringen. 

Stadsbebyggelsen avtecknar sig i landskapet med byggda torn med starkt 
symbolvärde. Domkyrkan, ASEA-tornet, stadshustornet och Skrapan tillhör 
stadens kända siluett . Även andra landmärken som kraftvärmeverket, det 
gamla ångkraftverket – Kokpunkten – och stadens vatt entorn ger staden 
identitet. Den nya bebyggelsen vid Mälaren har gett  staden en ny siluett  och de 
höga husen i Östra hamnen och vid Öster Mälarstrand blir nya landmärken. 

Rocklunda är stort och välkänt idrott sområde med nästan två miljoner besök 
per år. Rocklunda utvecklas för såväl fl er idrott er som fria aktiviteter och blir 
än viktigare som mötesplats.

Fyrstegsprincipen

Fyrstegsprincipen syftar till att öka hushållningen 
med resurser och att minska vägtransportsys-
temets negativa effekter. Principen är tänkt att 
användas vid all planering inom vägtransport-
systemet. 
1.    Tänk om
2.    Styr om
3.    Bygg om
4.    Bygg nytt
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Det fl acka mälarlandskapet med sina vassklädda stränder begränsar 
utblickarna mot vatt net. De få platser där möjlighet till utblickar fi nns är 
därmed extra viktiga att  slå vakt om och utveckla.

Västerås har ett  rikt kulturarv i byggnader, kvarter, parker, gator och torg. 
Varje tidsepok skapar sina särskilda karaktärsdrag som framträder tydligare 
i hela miljöer än i enstaka objekt. Identitetsskapande byggnader, parker och 
andra miljöer visas respekt och ges en ökad betydelse när staden utvecklas 
och förändras.

God arkitektur och gestaltning ska prägla utvecklingen av staden både 
vad gäller byggnader och off entliga rum och platser. Dessa är viktiga som 
mötesplatser, för överföringen av traditioner, vardagsrutiner och erfarenheter 
mellan generationerna, liksom för kulturlivet i staden. Gator och platser måste 
därför formas för lång tid så att  de tål förändringar i stadsliv och livsmönster 
och ändå kan vara kvar.

Att  bygga staden inåt och samtidigt vara en att raktiv och grön stad är en stor 
utmaning. Det gäller såväl planering och formgivning av byggnader som av 
off entliga miljöer och stadsrum. En stadsbyggnadspolicy ska tas fram. Den 
ska vara ett  stöd i arbetet med den kvalitativa stadsutvecklingen i bland annat 
program- och planarbeten, bygglov, markanvisningar mm, och ge alla aktörer 
en gemensam platt form för det fortsatt a arbetet. 

Innerstaden är en gemensam mötesplats för alla västeråsare, i stadsdelarna är 
hemmakänslan och delaktigheten viktig. Platser för spontana möten och för 
föreningsliv och andra aktiviteter ska fi nnas i alla delar av staden.

Klimatsmarta stadsdelar
Utmaningen är att  utveckla miljövänliga och klimatanpassade bebyggelse-
områden såväl genom utveckling av befi ntliga områden som vid planering 
av ny bebyggelse. Eff ektiva och energisnåla byggnader, egenproducerad el, 
gröna tak, rening av dagvatt en, eff ektiv avfallshantering, laddstationer för 
elbilar och mycket mer kan ingå när stadsdelar med miljöprofi l utvecklas. Här 
är gång- och cykeltrafi k prioriterad och komplett eras med bra kollektivtrafi k. 
Här fi nns gröna områden för lek, vila och möten och möjligheter till egen 
odling. Det ska vara enkelt för de boende att  ha hållbara levnadsvanor.

Bebyggelseutveckling till 2026
Idag fi nns antagna detaljplaner för ca 2500 bostäder och detaljplanearbete 
pågår för ytt erligare 5000. Huvuddelen av dessa är lokaliserade till Västerås 
tätort.

Fram till 2026 kommer bebyggelseutvecklingen framför allt ske med stöd av 
översiktliga planer och program som redan antagits eller där arbete pågår. 
I dett a avsnitt  beskrivs aktuella stadsutvecklingsprojekt och de behov av 
ytt erligare studier som har identifi erats.

Möjligheter att  komplett era med ny bebyggelse fi nns i princip inom hela 
staden där det fi nns ”överblivna” eller dåligt utnytt jade ytor. Inriktningen 
är att  den tillkommande bebyggelsen ska vara ett  positivt tillskott  i befi ntlig 
miljö ur såväl social som ekonomisk synpunkt genom att  exempelvis koppla 
samman staden, ge större mångfald i stadsdelen, öka underlaget för service Växthus vid Mimers framtidslägenhet 

på Vallby (foto: Per Groth)

LÄS MER:

Det byggda kulturarvet
www.vasteras.se/op
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Stadsbyggnadskontoret

Arbeta vidare med:

-  Stadsbyggnadspolicy
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Kartan visar bebyggelseutveckling i 
Västerås tätort till 2026.

och kollektivtrafi k och skapa tryggare miljöer. Inom kvartersmark kan 
exempelvis överstora parkeringsytor tas i anspråk, till- och påbyggnader 
göras, vindar inredas och stora tomter delas. Befi ntliga arbets- och verksam-
hetsområden utvecklas utifrån sina förutsätt ningar och med hänsyn till 
olika verksamheters särskilda behov. Komplett ering med bostäder kan vara 
positivt. Hänsyn till risk för buller och andra störningar beaktas.

Vid prövning av tillkommande bebyggelse ska riktlinjerna i denna plan ge 
vägledning.

Att  förutom bostäder bygga nya skolor, förskolor, arbetsplatser, parker, 
off entliga rum, idrott splatser, lokaler för service kultur och föreningsliv mm, 
dvs allt det som kännetecknar en väl fungerande stad, är en självklar del i 
stadsutvecklingen. Den komplett eringsstrategi som tas fram ska tydliggöra 
översiktsplanens intentioner om hur strategin Bygg staden inåt ska tillämpas 
i den fortsatt a planeringen.

Som underlag för bedömning av enskilda projekt bör särskilda stadsdels-/
områdesstudier göras för att  synliggöra de värden som fi nns i stadsdelen/
området och behovet av och möjligheter till komplett ering med ny bebyggelse. 
Arbetet bör samordnas med kraftsamlingen kring ökad social hållbarhet, som 
också har stadsdelsutveckling som utgångspunkt.

Lillåudden från Mälartorget            
(foto: Cliff ord Shirley)

Arbeta vidare med:
- Kompletteringsstrategi
- Stadsdelsanalyser
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Att  staden växer och vi blir fl er invånare ställer krav på att  innerstaden 
anpassas till det ökade antalet människor.  Innerstaden kommer att  förtätas 
med nya bostäder, service, off entlig verksamhet mm. Off entliga miljöer såsom 
parker och torg kommer att  behöva utvecklas. 

Arbete med att  ta fram en målbild för innerstaden pågår i projektet Tyck om 
din innerstad. Dett a projekt kommer att  följas upp i mer detaljerade planer 
och projekt för att  ytt erligare ta fram riktlinjer för innerstadens utveckling.

Projektet 3B – Bygga Bort Barriärer - är ett  är ett  mycket viktigt strategiskt 
stadsbyggnadsprojekt med syfte att  utveckla stationsområdet. Målet är att  
koppla ihop City med Mälaren och göra stationsområdet händelserikt och 
tryggt.  I stadsdelen som fått  namnen Kungsängen ska fi nnas plats för kontor, 
service och bostäder. En fördjupad översiktsplan för Stationsområdet antogs 
2013. Detaljplanearbete för resecentrum mm pågår. 

Kopparlunden vidareutvecklas till en stadsdel med såväl bostäder som 
arbetsplatser och kulturlokaler. Ett  planprogram som ska vara vägledande för 
den fortsatt a utvecklingen godkändes av kommunfullmäktige i oktober 2016.

Kopparlunden (foto: Pia Nordlander)

Arbete pågår med:

- Målbild för innerstaden

Illustration: BIG (2015)
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Ängsgärdet utvecklas från ett  storskaligt verksamhetsområde till att  bli en 
att raktiv, grön och hållbar stadsdel nära sammanlänkad med innerstaden där 
den mänskliga skalan och barn- och ungas behov ges stor tyngd i planeringen. 
Intentionen är att  utveckla Ängsgärdet till en grön och levande stadsdel med 
en mångfald av funktioner, verksamheter och bostäder där det ska vara gott  
att  leva för såväl gamla som unga. Arbetet med en fördjupning av översikts-
planen har inlett s. Samtidigt pågår detaljplanearbete för delar av området. 

Sätraområdet utvecklas till en ny stadsdel med en blandning av bostäder 
med olika bostadstyper, storlekar och upplåtelseformer. Inriktningsmålen för 
Sätra är att  det är lätt  att  leva hållbart, invånarna är stolta över sin stadsdel och 
känner gemenskap samt att  det är tryggt och tillgängligt. Sätra blir en naturlig 
del av Västerås med god tillgänglighet, inte minst med gång- och cykeltrafi k 
och kollektivtrafi k, till Erikslund och andra närliggande stadsdelar, samt till 
centrum. Kommersiell service fi nns på Erikslund, men off entlig, och eventuellt 
i mindre omfatt ning kommersiell service, kommer att  tillkomma i Sätra för 
främst stadsdelens behov. Arbete med en fördjupning av översiktsplanen för 
Sätraområdet pågår.

Arbete pågår med:Fördjupningar avöversiktsplanen för- Sätra 
- Ängsgärdet- Hacksta - Hamnen- Hälla

- Erikslund

• BILD på något på sidan

I planprogrammet för Östra Västerås ges förutsätt ningar för ytt erligare 700 
bostäder i ett  nytt  område med övervägande fl erbostadshus vid Björnövägen 
- Hamregatan. En byggnation i dett a område förutsätt er att  Hamre ridcenter 
fl ytt as. Nytt  läge för ridskolan har studerats i översiktsplanen för Badelun-
daåsen och ridanläggning, ÖP62, vilken antogs 2013. 

Erikslund utvecklas till ett  blandat område där bostäder och verksamheter 
komplett erar den hitt illsvarande huvudinriktningen handel. Områdets läge 
ger god tillgänglighet till Hallstaskogen med bland annat vandringsleden 
Bruksleden. De närmare förutsätt ningarna för utvecklingen av Erikslund 
studeras i en fördjupning av översiktsplanen (Översiktsplan för Erikslund, 
Öp 63), med beräknat antagande under 2017.

Hälla är ett  område med såväl att raktiva butiker som outnytt jade verksam-
hetslokaler och obebyggda tomter och är ett  område som har utvecklingspo-
tential. Den framtida utvecklingen inom Hällaområdet studeras i pågående 
målbildsarbete.  

Fortsatt  utbyggnad av Västerås tätort inom Johannisbergsområdet har tidigare 

Sätra Foito: Bergslagsbild
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bedömts lämplig med hänsyn till närheten till de stora arbetsplatsområdena 
i västra delen av staden. Utvecklingen av hamnområdet påverkar möjlig-
heterna till utbyggnad. En förutsätt ning är också att  Johannisbergs fl ygfält 
läggs ned. Det mälarnära området är prioriterat för rekreation och turism. 
Ett  ställningstagande till fortsatt  utbyggnad inom Johannisbergsområdet bör 
avvakta kommande studie av hur en framtida hållbar bebyggelsestruktur kan 
se ut.  

Kvastbruket i norra delen av Västerås utgör en förbindelselänk mellan staden 
och Hökåsen och en utbyggnad här gör att  Hökåsen på ett  naturligt sätt  blir en 
del av tätorten Västerås. Området är i gällande översiktsplan utpekat som ett  
område med både bostäder och verksamheter. En ny detaljplan för utveckling 
av området med endast verksamheter har nyligen antagits, varför en blandad 
stadsdel inte längre är aktuell.  

Hackstaområdet utvecklas till ett  logistikcentrum i nära anslutning till 
Västerås hamn. Arbete pågår med en fördjupning av översiktsplanen för 
Hackstaområdet och Västerås hamn och hamnområde.  Den tar sitt  avstamp 
i Utvecklingsplan för Västerås hamn och ska ange en långsiktig inriktning för 
utvecklingen av hamnen och övriga verksamheter med behov av närhet till 
fl era trafi kslag.

E18 förbinds med Hackstaområdet via Västerleden. Vid anslutningen mellan 
Västerleden och E18 har ett   s k truck-stop byggts med service och övernatt -
ningsmöjligheter. Västerledens förlängning söderut studeras i pågående 
översiktsplanearbete för Hacksta där en anslutning mot Sjöhagsvägen 
prioriteras. 

För Långängarna och Gilltuna längs Västerleden och Norra Tunbytorp 
fi nns planlagd mark för verksamheter. Möjligheter till planläggning för 
verksamheter fi nns också inom norra delen av Finnslätt enområdet och 
vid Lundaleden. Behov av ytt erligare mark för verksamheter fi nns i öster. 
En lokaliseringsstudie som klarlägger behoven och föreslår hur ytt erligare 
verksamhetsområden kan utvecklas påbörjas 2017.

Området kring det framtida Anundshögsmotet vid E18 utvecklas med 
hänsyn till att  det kommer att  utgöra entré till staden med förankring i det 

Arbeta vidare med:

- Mark för näringslivet

Hacksta Foto: Bergslagsbild
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historiska landskapet kring Badelundaåsen och Anundshög. Områdets läge 
ställer stora krav på eventuell framtida bebyggelse både vad gäller placering 
och utformning. 

Bebyggelseutvecklingens påverkan på trafi kmiljön
Gatunätet i staden är väl utbyggt. Stora delar av dygnet är trafi ksystemets 
kapacitet tillräcklig eller till och med överdimensionerad.   Den befolknings-
tillväxt som planen beskriver förutsätt er en ökad andel  cykel- och kollektiv-
trafi k. Risk fi nns annars att  vissa genomfartsgator på sikt kan få försämrad 
framkomlighet. Trängselproblem uppstår där trafi kströmmar korsar 
varandra. Kapaciteten i trafi ksystemet avgörs därför av hur väl korsningarna 
klarar av att  hantera trafi ken.

Trafi kplan 2026 antogs av kommunfullmäktige 2014. Trafi kplanen samman-
fatt ar utgångspunkter, planeringsprinciper och framtidsvisioner för trafi ken 
i Västerås. 

Mängden bilar som får plats i en att raktiv stad är begränsad. Ju tätare staden 
blir, desto viktigare blir prioriteringarna mellan olika sätt  att  använda den 
tillgängliga marken. Vägar och parkeringsplatser är ytkrävande anläggningar 
med låg yteff ektivitet.

Befi ntliga parkeringar måste nytt jas bätt re och vid nybyggnad måste höga 
krav på yteff ektivitet ställas. Parkeringsbehovet varierar stort över dygnet och 
veckan. Ett  ökat samnytt jande av parkeringsplatser förordas. Nya parkerings-
riktlinjer antogs 2015. Närhet till och plats för cykelparkering vid bostäder, 
butiker, idrott sarenor och andra att raktiva besöksmål prioriteras framför 
närhet till bilparkering.  

LÄS MER:

Parkeringsriktlinjer
www.vasteras.se/op

E18 är en viktig länk i stadens trafi ksystem. Den är samtidigt en barriär i 
staden, vallar och plank bryter siktlinjen, det är en bullrig passage och en 
kännbar höjdskillnad för gående och cyklister. En överdäckning av E18 på 
vissa sträckor skulle minska barriäreff ekten och ge möjligheter att  komplett era 
med ny bebyggelse i sådana lägen som idag är bullerstörda.

Utblick mot 2050
Komplett ering och förnyelse inom den redan byggda staden prioriteras även 
efter 2026. 

Den komplett eringsstrategi som ska tas fram kommer att  bedöma hur 

LÄS MER:

Trafi kplan
www.vasteras.se/op
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Kartan visar bebyggelseutveckling i 
Västerås tätort 2026 - 2050. Komplet-
tering och förnyelse prioriteras även 
efter 2026. Fördjupade studier krävs 
för att  bedöma hur omfatt ande 
komplett ering som är möjlig och hur 
en framtida hållbar bebyggelsestruktur 
kan se ut. 

omfatt ande komplett ering som är möjlig med bibehållande av den täta stadens 
kvaliteter. Den kommer också att  bedöma behovet av fördjupade studier av 
hur en framtida hållbar bebyggelsestruktur kan se ut. 

Omvandling av gamla verksamhetsområden till områden med blandad 
bebyggelse är långa förändringsprocesser och den utveckling som påbörjas 
före 2026 fortsätt er sannolikt också efter 2026. Det gäller t ex Stationsområdet 
Kungsängen,  Kopparlunden och Ängsgärdet. 

Även utbyggnaden av områden som Sätra och Erikslund är långsiktiga 
projekt som kommer att  pågå under många år. 

Tunbytorpsområdet är relativt glest bebyggt och möjligheter fi nns att  utveckla 
området med fl er verksamheter. 

Under förutsätt ning att  avloppsreningsverket fl ytt as kan dess nuvarande 
område ges en ny användning. Området är särskilt intressant då det utgör en 
förbindelselänk mellan Stationsområdet Kungsängen och Öster Mälarstrand. 
En studie av nytt  läge för avloppsreningsverket har påbörjats.

Ett  inriktningsbeslut att  avloppsreningsverket ska ha fl ytt at till 2030 förbereds.
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En levande landsbygd förutsätter att möjligheter fi nns att utveckla bra boende, entreprenörskap och företagande. Ser-
viceorterna erbjuder varierade boendemiljöer och är viktiga för omgivande landsbygd genom att där fi nns service som 
skola, handel, vård och omsorg samt platser för möten och aktiviteter. Sambanden mellan staden, serviceorter, mindre 
orter och landsbygd stärks genom utbyggnad av kollektivtrafi k och cykelvägar. 

RIKTLINJER
Inom serviceorterna efter-
strävas ett  varierat bostadsut-
bud och blandning av verk-
samheter och bostäder.

Vid all lokaliseringsprövning 
ska inriktningen vara god 
mark- och resurshushållning.

Utanför befi ntliga tätorter prö-
vas enstaka bostadshus, eller 
mindre grupper om upp till 
fem hus, genom s.k. förhands-
besked om inte detaljplan 
krävs av andra skäl. 

För en grupp om sex bostad-
shus eller fl er sker prövningen 
genom upprätt ande av de-
taljplan. Vid prövningen ska 
inriktningen vara god mark- 
och resurshushållning. 

Mindre komplett ering av 
befi ntliga byar /grupper av 
hus kan prövas med förhands-
besked om inte detaljplan 
krävs av andra skäl.

Behov av närströvområden 
och mötesplatser ska tillgo-
doses inom samtliga orter och 
nya bebyggelsegrupper.

Trygga och säkra gång- och 
cykelvägar ska fi nnas inom 
samtliga orter och nya bebyg-
gelsegrupper samt mellan 
dessa och staden.

Serviceorter och landsbygd

Bebyggelseutveckling
Översiktsplanen har en positiv syn på byggande på landsbygden under förut-
sätt ning att  bebyggelsen får en lämplig lokalisering och att  husens utformning 
och placering anpassas till det omgivande landskapet. Utveckling av service-
orterna prioriteras. Komplett ering av befi ntliga byar/grupper av hus föredras 
framför spridd bebyggelse.

Serviceorterna Skultuna, Dingtuna, Barkarö, Tillberga, Irsta, Tortuna, Orresta 
och Kvicksund  erbjuder varierade boendemiljöer och fyller en viktig roll för 
omgivande landsbygd genom att  där fi nns skolor och förskolor, äldreboenden 
och viss kommersiell service (i Kvicksund främst på Eskilstunasidan). Dessa 
serviceorter komplett eras med blandad bebyggelse så att  de kan behålla 
och utveckla kommersiell och kommunal service. Ett  varierat bostadsutbud 
med olika hustyper och upplåtelseformer ska eftersträvas. Därigenom ges 
möjligheter för äldre att  bo kvar när de lämnar villan, möjligheter att  bo kvar 
vid förändrade familjeförhållanden etc. 

Vid sidan av serviceorterna fi nns även mindre orter. Där skola fi nns ger ny 
bebyggelse förutsätt ningar att  behålla och kanske öka elevunderlaget. 

Utanför befi ntliga tätorter prövas enstaka bostadshus, eller mindre grupper 
om upp till fem hus, genom s.k. förhandsbesked om inte detaljplan krävs 

Skultuna centrum (foto: Pia Nordlander)
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av andra skäl. För en grupp om sex bostadshus eller fl er sker prövningen 
genom upprätt ande av detaljplan.  Vid prövningen ska hänsyn tas till målen 
om god mark- och resurshushållning, exempelvis behovet av utbyggnad av 
vägnät, möjligheter att  cykla och åka kollektivt, närhet till samhällsservice, 
möjligheter till bredbandsanslutning samt planens riktlinjer rörande jord- och 
skogsbruksmark. Nya bostäder som kombineras med lokal verksamhet och 
bidrar till en levande landsbygd prioriteras.

Samtliga orter ska ges en tydlig egen identitet och att raktionskraft, där 
ortens kulturmiljövärden kan vara en särskild tillgång. Behovet av närströv-
områden, odlingslott er, ytor för lek och idrott , platser för spontana möten och 
för föreningsliv och andra aktiviteter ska tillgodoses. Befi ntliga mötesplatser 
t ex idrott splatser, fritidsgårdar och bygdegårdar utvecklas. Trygga och säkra 
gång- och cykelförbindelser ska fi nnas inom orterna. Bra förbindelser med 
staden är viktigt. Förutom snabba kollektivtrafi kförbindelser mellan staden, 
serviceorterna och de mindre orterna måste det fi nnas att raktiva cykelvägar 
till olika målpunkter. Vid planering av nya bebyggelsegrupper ska trygga och 
säkra gång- och cykelförbindelser fi nnas exempelvis till närmaste busshållplats 
och till närmaste tätort och staden. Också här ska fi nnas närströvområden, 
ytor för lek och idrott  och mötesplatser. 

Barkarö
Dingtuna
Irsta
Kvicksund
Skultuna
Tillberga
Tortuna
Orresta
Gäddeholm

Befolkning i serviceorter 2014

1 203
989 

2 775
1 152
3 319
2 131

440
73

187

Arbeta vidare med:
-  Ortsanalyser
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Så kan Irsta utvecklas
Utbyggnadsmöjligheterna 
i Irsta beskrivs i ett  
planprogram som godkändes 
som underlag för fortsatt  
planering av kommunfull-
mäktige i maj 2009. Planpro-
grammet visar hur Irsta kan 
växa och fortfarande v ara 
en ort med sammanhållen 
bebyggelse kring befi ntligt 
vägnät. De nya områdena 
lokaliseras med rimliga 
gångavstånd till busslinje 
för att  möjligheten att  nytt ja 
kollektivtrafi k ska fi nnas. 

-

0 250 500 750 1 000125
Meter

¸
Ortsanalyser med utvecklingsförslag ska göras för i första hand befi ntliga 
serviceorter, men även för övriga mindre orter, för att  synliggöra de värden 
som fi nns och för att  utreda möjligheterna till komplett ering med ny 
bebyggelse (bostäder och verksamheter). En särskild analys av tillgången 
till gröna områden för närrekreation ska också göras liksom analys av 
kulturmiljövärdena.

En ortsanalys för Skultuna har genomförts och ett  fördjupat underlag för 
planering och byggande, vilket godkänts av byggnadsnämnden, har tagits 
fram.

Arbete med att  ta fram en ortsanalys och en handlingsplan för Kvicksund 
pågår tillsammans med Eskilstuna kommun.

För att  förtydliga innebörden av översiktsplanens intentioner och riktlinjer och 
hur de ska användas i byggnadsnämndens arbete har riktlinjer för byggande 
på landet tagits fram och godkänts av byggnadsnämnden (2014). Riktlinjerna 
i denna plan har anpassats till dessa.

I Västerås tätorts närmaste omland är bebyggelsetrycket stort. Samtidigt fi nns 
här behov av rekreationsområden, områden för närodling etc. Inom dett a 
område ska i princip all ny bebyggelse prövas genom detaljplanläggning. 

I befi ntliga fritidshusområden pågår en omvandling till året-runt-boende. 
I takt med att  vatt en- och avlopp byggts ut har större byggrätt er tillåtits i 
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många av områdena. Idag fi nns inte behov av särskilda fritidshusområden. 
All ny bostadsbebyggelse prövas som året-runt-bostäder. 

Gällande översiktsplan för Gäddeholm, Öp60, medger en utbyggnad med 
5000 bostäder med olika upplåtelseformer och med möjligheter till rekreation 
och friluftsliv. Utbyggnaden inom den andra etappen, Malmen, har påbörjats 
och fortsatt  detaljplanering förbereds. Gäddeholmsvägen har öppnats och 
en fortsätt ning mot Frösåker har studerats i Planprogram för ny väg från 
Gäddeholm till södra Kärrbolandet (2015). En förskola har öppnats och i takt 
med att  utbyggnaden fortsätt er kommer förutsätt ningarna att  etablera skola 
och annan social och kommersiell service att  öka. 

Levande landsbygd
En bra utbyggd infrastruktur (väg, data- och telekommunikation) är 
nödvändig för att  utveckla bra boende, entreprenörskap och företagande på 
landsbygden. I serviceorterna ska behovet av planlagd mark för verksamheter 
tillgodoses. 

RIKTLINJER

Nya bostäder i kombination 
med lokal verksamhet bedöms 
positivt med hänsyn till att  de 
bidrar till en levande lands-
bygd 

RIKTLINJER

Brukningsvärd jord- och sk-
ogsbruksmark används i första 
hand till biologisk produktion, 
där speciellt jordbruksmarken 
ska prioriteras.

Byggande av enstaka bostäder 
eller grupper av småhus på 
brukningsvärd jordbruksmark 
ska inte anses vara ett  väsent-
ligt samhällsintresse.

Jord- och skogsbruksmark
Skyddet för jord- och skogsbruksmark fi nns reglerat i miljöbalken. 
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anlägg-
ningar endast om det behövs för att  tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och dett a behov inte kan tillgodoses på ett  från allmän synpunkt tillfreds-
ställande sätt  genom att  annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har 
betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som 
kan påtagligt försvåra ett  rationellt skogsbruk.

Vid bedömningen av vad som ska anses vara brukningsvärd jordbruksmark 
ska hänsyn tas till om marken används, eller nyligen använts, för jordbruk, 
främst åkermark och betesmark men även ängsbruk samt till möjligheterna 
att  nytt ja marken för rationellt jordbruk. 

Med produktiv skogsmark avses skogsmark som enligt vedertagna bedöm-
ningsgrunder kan producera i genomsnitt  minst en kubikmeter virke per 
hektar och år ( källa: Skogsstyrelsen ).
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I direkt anslutning till serviceorterna är ny bebyggelse möjlig att  pröva även 
om det innebär ett  avsteg från grundprincipen rörande brukningsvärd jord- 
och skogsbruksmark. Syftet är att  skapa förutsätt  ningar för utveckling av 
serviceorterna, vilket ska anses vara ett  väsentligt samhällsintresse.

Hänsyn till landskapsvärden
Vid lokalisering av ny bebyggelse ska hänsyn tas till de unika landskaps-
värden som fi nns i Västerås. 

Komplett eringen ska ske varsamt och med stor hänsyn till landskapsbild, 
natur- och kulturmiljö och det allmänna friluftslivet. 

Historiskt har bebyggelsen på landsbygden framför allt förlagts som spridd 
ensamgårdsbebyggelse eller mindre byar i skogsbryn och på morän- och 
bergshöjder där man hitt at stabil grund och god dränering. De bördiga och 
ofta leriga jordarna på slätt er, i sänkor och dalgångar har lämnats obebyggda.

De värden i landskapet som är att raktiva för rekreation och friluftsliv är ofta 
också att raktiva för bebyggelse. Utblickar över öppna landskap, t ex odlings-
landskap och vatt en, från skogsgläntor, bryn och utsiktspunkter på höjder och 
klippor värderas högt, liksom tillgång till stränder där vi kan promenera och 
bada. Kulturmiljöer som t ex äldre bebyggelse- och industrimiljöer, parker och 
trädgårdar samt fornlämningsområden väcker nyfi kenhet och ger möjlighet 
till förankring i Västerås historia. Okänslig placering och utformning av ny 
bebyggelse kan snabbt och ofta oåterkalleligt påverka ett  känsligt landskap 
negativt.

Lokalisering av ny bebyggelse eller annan ändring av markanvändning 
ska föregås av en landskapsanalys. I landskapsanalysen identifi eras olika 
landskapstyper och karaktärsområden och den ger underlag för att  bedöma 
landskapets känslighet och utvecklingsmöjligheter och är ett  underlag för att  
diskutera förändringar. 

Landskapsanalysen förklarar hur landskapet ser ut och fungerar, och varför 
det ser ut/fungerar som det gör. Landskapsanalysens omfatt ning och detalje-
ringsgrad varierar beroende på omfatt ningen och karaktären av tillkommande 
bebyggelse.

RIKTLINJER

Vid lokalisering av ny bebyg-
gelse eller annan ändring av 
markanvändningen ska hän-
syn tas till landskapsbild, na-
tur- och kulturmiljövärden och 
det allmänna friluftslivet (se 
bilagan Allmänna intressen).

Lokalisering av ny bebyggelse 
eller annan ändring av mar-
kanvändning ska föregås av 
en landskapsanalys.
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De värdefulla natur- och kulturmiljöerna, till vilka hänsyn ska tas vid 
planering och byggande, går att  läsa om i bilagan ”Allmänna intressen” samt 
i kartt jänsten på www.vasteras.se/op.

Inom de områden som utpekats som de mest betydelsefulla och intressanta 
natur- och kulturstråken (se avsnitt et Landskapsvärden och naturresurser) 
ska rekreation och friluftsliv prioriteras. Enstaka bostäder, eller en mindre 
grupp om upp till fem hus, kan prövas även inom dessa områden. Bostäder 
för de som driver/planerar att  driva verksamheter som utvecklar turism och 
friluftsliv eller natur- och kulturvärden är därvid prioriterade då boendet 

skapar förutsätt ningar för förenklad drift och tillsyn och bidrar till en levande 
landsbygd. 

Med hänsyn till att  friluftslivets intressen prioriteras vid Mälaren med öar 
och strandområden liksom i Svartådalen och i Lillåns och Sagåns dalgångar 
har inga särskilda LIS-områden pekats ut i översiktsplanen. Komplet-
tering i anslutning till befi ntliga bebyggelseområden, för att  bidra till att  
upprätt hålla serviceunderlaget, är möjlig utan att  strandskyddat område tas 
i anspråk. Åtgärder för att  utveckla rekreation och friluftsliv i strandnära 
lägen, exempelvis kanotuthyrning vid Svartån eller en yrkesfi skares butik 
vid Mälaren, är möjlig att  pröva även inom strandskyddat område utan att  
området är utpekat som LIS-område. 

Områden med höga landskapsvärden berör även befi ntliga och framtida 
serviceorter. Befi ntliga serviceorter ska ges möjligheter att  utvecklas även 
inom sådana områden. Särskild hänsyn ska därvid tas till  natur- och kultur-
miljövärdena. I översiktsplanen för Gäddeholm, som ger förutsätt ningar för 
utveckling av Gäddeholm till en framtida serviceort, har hänsyn tagits till 
natur- och kulturmiljövärdena.

Utblick mot 2050
Utbyggnaden av Gäddeholm fortsätt er med stöd av gällande översiktsplan.  
Till 2050 är det möjligt att  Gäddeholm har utvecklats till en serviceort. 

LIS-områden

LIS, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, 
är en möjlighet att göra avsteg från gällande 
strandskydd i syfte att främja landsbygdsutveck-
ling. Med landsbygdsutveckling avses bland 
annat sådana åtgärder som långsiktigt kan an-
tas ge positiva sysselsättningseffekter och som 
kan bidra till att upprätthålla serviceunderlaget i 
landsbygdsområden.
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Det fi nns möjlighet att  bygga ca 25 000 bostäder i nu pågående eller antagna 
fördjupade översiktsplaner, planprogram och detaljplaner, varav ca 18 000 
i tätorten Västerås. Sammantaget motsvarar det behovet minst 15 år framåt 
i tiden. För att  möta behovet därefter måste vi antingen hitt a nya sätt  att  
komplett era bebyggelsen inom den redan byggda staden eller exploatera nya 
områden i stadens utkant. En annan möjlighet är en kraftigare utbyggnad 
inom serviceorterna kopplad till utbyggnad av kollektivtrafi ken. Fördjupade 
studier krävs för att  bedöma hur mycket som kan byggas genom komplet-
tering och förnyelse inom Västerås tätort och i våra serviceorter och hur en 
framtida hållbar bebyggelsestruktur kan se ut.

Utveckling av regionaltågstrafi k med stationer i Kvicksund, Dingtuna, 
Hacksta, Västerås C, Stenby, Hökåsen, Tillberga och Tortuna skulle ge ökade 
möjligheter till arbetspendling med tåg och förutsätt ningar för en kraftig 
utveckling av de serviceorter som har eller kan få järnvägsstation. En sådan 
utveckling bedöms inte möjlig inom befi ntligt spårsystem, utan kräver en 
utbyggnad av detsamma liksom att  ett  nytt  spår anläggs mellan Tillberga och 
Tortuna.

Så kan Gäddeholm utvecklas

Översiktsplanen medger 
en utbyggnad med 5000 
bostäder som samlas i två 
större enheter, en i de högre 
belägna skogspartierna i 
norr och en i området söder 
om herrgården. Den nya 
vägen till Gäddeholm är nu 
utbyggd.

I området närmast Mälaren 
föreslås nya gång- och cykel-
vägar, utsiktsplatser, bad- 
och båtplatser samt på sikt en 
gång- och cykelbro till södra 
Björnö. 
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Landskapets natur- och kulturmiljöer är fantastiska resurser. Världen över har människans resursutnyttjande lett till att 
arter, naturtyper och ekosystem försvinner i allt snabbare takt och Västerås är inget undantag. Ett långsiktigt beva-
rande och utvecklande av dessa resurser kräver inte bara att särskilt värdefulla eller sällsynta områden skyddas. Det 
krävs en helhetssyn, en förståelse för landskapets karaktär, och att planeringen tar hänsyn till och stärker de unika 
landskapsvärden som fi nns i kommunen.
Västerås är rikt gynnat på viktiga naturresurser, vilka är angelägna att bibehålla och utveckla för ett långsiktigt hållbart 
samhälle. 

Landskapsvärden och naturresurser

RIKTLINJER
Mångfalden av miljöer och 
arter i landskapet ska skyddas 
och utvecklas.

Lokalisering av ny bebyggelse 
eller annan ändring av mar-
kanvändning ska föregås av en  
landskapsanalys.

Turism och friluftsliv med be-
varande av natur- och kultur-
miljövärden prioriteras inom: 

 ₋ Mälaren med öar och strän-
der

 ₋ Svartåns, Sagåns och Lillåns  
dalgångar

 ₋ Badelundaåsen

Stärk landskapsvärdena
Målet är att  skydda och bevara natur- och kulturmiljövärden och att  utveckla 
och nyskapa miljöer som är viktiga för biologisk mångfald och för människans 
trivsel och upplevelser i landskapet.  Målet är också att  möjliggöra en 
hänsynsfull bebyggelseutveckling på landsbygden. 

Den europeiska landskapskonventionen
Landskapskonventionen understryker att  landskapet är en gemensam 
tillgång och ett  gemensamt ansvar. I landskapet möts många olika värden och 
tillgångar - kulturella, ekologiska, estetiska, sociala och ekonomiska. Genom 
att  förstå landskapets karaktär kan vi försäkra oss om att  framtida utveckling 
är väl anpassad till de unika landskapsvärdena i kommunen och genomförs 
med en känsla och hänsyn till platsen som bidrar till att  stärka ekologiska, 
sociala, kulturella och ekonomiska sammanhang. 

Skydda och utveckla landskapsvärdena
Att  bygga upp kunskap om de natur- och kulturmiljövärden som fi nns 
i kommunen, samt att  sköta och skydda dem, bygger på långsiktighet och 
samverkan. I handlingsplanen för natur- och kulturmiljön fastställs mål och 
åtgärder för att  öka kunskapen, skötseln och skyddet av dessa värden. 

En stor del av de natur- och kulturmiljöer som fi nns i Västerås behöver 
kontinuerlig skötsel för att  inte förlora sina värden. I skötseln ingår även att  
restaurera, utveckla och nyskapa miljöer som krävs för att  mångfalden av 
miljöer och arter i landskapet inte ska gå förlorad.

Övergripande natur- och kulturstråk
I Västerås fi nns stora möjligheter att  uppleva levande natur- och kultur-
miljöer. Ett  antal stråk med särskilt höga landskapsvärden har identifi erats.  
I dessa områden fi nns stor biologisk mångfald, värdefull odlingsmark, 
att raktiva vatt en- och strandmiljöer, höga kulturella värden samt estetiska 
och rekreativa kvaliteter. Dessa stråk är även mycket viktiga för ekologisk 
spridning och mångfald och den stora andelen obebyggd och varierad yta 
stärker miljöns motståndskraft mot klimatförändringar. Stråken är även 
viktiga ur ett  regionalt perspektiv då de går över kommun- och länsgränser.

Europeiska landskapskonven-
tionen

Konventionens syfte är att förbättra skydd, för-
valtning och planering av europeiska landskap. 
Den syftar också till att underlätta samarbete 
kring landskapsfrågor och till att öka allmän-
hetens delaktighet i arbetet. Konventionen är 
ingen lag som beslut kan prövas mot utan den 
fungerar genom att varje land arbetar in den i 
sina egna lagar och regelverk. Konventionen 
innefattar alla typer av landskap, både stad och 
landsbygd.
Landskapskonventionen trädde i kraft 1 maj 2011 
i Sverige efter att Sverige ratifi cerat den.
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De särskilt utpekade stråken är: 

• Mälarnära – innefatt ar Mälaren med öar och stränder. I dett a område 
ingår bl.a  Stora Ekeby, Rytt ernevägen – Fiholm, Vikhus, Tidö-Asköviken, 
Fullerö,  Johannisberg, Önstensborg, Björnön, Gäddeholm, Kärrbolandet, 
Frösåker och Ängsö

• Svartåns, Lillåns och Sagåns dalgångar 

• Badelundaåsen och Badelunda socken (inkl Anundshög) 
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Utveckla möjligheterna till rekreation och friluftsliv
Goda möjligheter till friluftsliv kan både minska stress och inbjuda till ökad 
fysisk aktivitet. Forskning visar att  det fi nns ett  tydligt samband mellan 
människors tillgång till natur och deras välbefi nnande. De övergripande 
stråk med höga landskapsvärden som identifi erats är, eller har stor potential 
att  utvecklas till, värdefulla utfl yktsmål för rekreation, turism och rörligt 
friluftsliv. Friluftslivets intressen prioriteras därför i dessa områden. 

Mälaren med öar och strandområden är en stor tillgång för Västerås. Mälaren 
förser oss med dricksvatt en, är av riksintresse för fi ske, är viktig för sjöfarten 
och inte minst en stor tillgång för rekreation och friluftsliv. Ridö- och Ängsö-
arkipelagerna är skyddade som naturreservat och är utpekade som Natura 
2000-områden, dvs ingår i ett  omfatt ande europeiskt nätverk av miljöer med 
särskilda värden eller prioriterade arter. Särskilda bevarandeplaner för dessa 
områden har upprätt ats av länsstyrelsen. 

Mälarens stränder är bitvis otillgängliga genom att  det saknas vägar öppna 
för allmänheten och att  bland annat den rikliga vassväxten gör det svårt att  
nå vatt net. Inriktningen är att  öka tillgängligheten till Mälaren och Mälarens 
stränder för allmänheten. Åtgärder för att  öka tillgängligheten kan vara 
iordningställande av gång- och cykelvägar, allmänna bryggor, natur- och 
parkmark i strandnära lägen med anknytande kollektivtrafi k, båtförbindelser 
till och mellan öar samt parkeringsmöjligheter. Värmestugor, vindskydd och 
grillplatser gör stränderna att raktiva under fl era årstider. Aktiviteter som 
plogning av isar, uthyrning av utrustning (skridskor, kanot och kajak etc), 
evenemang, festivaler och verksamheter på och i vatt en och is uppmuntrar till 
ett  ökat rekreations- och friluftsliv vid Mälaren även vintertid. 

Tillgängligheten till Mälaren inom stadsbygden förbätt ras. V id Öster Mälar-
strand har ett  färjeläge för Elbafärjan byggts. Visionen om ”Vågholmarna” 
visar nya öar utanför pirarna, vilka ska fungera som vågskydd och samtidigt 
bli ett  trevligt friluftsstråk med promenadvägar och sitt platser.  Den första 
holmen är påbörjad och där ska bli ett  friluftsstråk med promenadvägar, 

LÄS MER:

Handlingsplan för natur- och kultur-
miljön
www.vasteras.se/op

Antagen i kommunstyrelsen 
den 18 augusti 2010 

Vågholmarna  - 
e   ny   inslag i Västerås stadssilue  
Vid Öster Mälarstrand anläggs en ny småbåtshamn 
och i anslutning till denna en större brygga som 
erbjuder en anhalt för färjetrafi ken i Mälaren. En ny 
småbåtshamn kräver vindskydd och avgränsning mot 
Mälarens hårda vindar. Istället för att  bygga en tradi-
tionell vågbrytare skapas här Vågholmarna, Västerås 
nya landmärke. Från holmarna har du hela Mälaren 
framför dina fött er och kan få en upplevelse oavsett  
väder och vind.

Öarna och deras länkar av bryggor och broar blir ett  
unikt landmärke, inte bara för Öster Mälarstrand utan 
för hela Västerås. 

(Bild: Mälark AB)



65 VÄSTERÅS ÖVERSIKTSPLAN 2026

utegym, fi skeplatser och kanotangöring.  Resterande holmar är planerade 
men ett  förverkligande ligger några år fram i tiden.

Strandområdet vid Stadsträdgården utvecklas till en för staden viktig och 
att raktiv målpunkt för västeråsarna med den nya Bäckparken, förädling av 
Tegeluddsparken, nya spännande spänger i vassen vid Mälarens vatt en, samt 
nya park- och gångstråk.

Björnö naturreservat är stadens mest besökta rekreationsområde. En 
utveckling av Björnön pågår. Ett  planprogram för Björnön godkändes 2010. 
Planprogrammet beskriver hur Björnöns funktion som stadsnära frilufts- och 
rekreationsområde ska stärkas och utvecklas samt hur öns naturvärden ska 
säkras och skötas. Åtgärder för att  bland annat öka tillgängligheten planeras. 

Naturreservatet Ängsö är en viktig tillgång för att  utveckla Mälaren med dess 
öar. Projektet ”Uppsving Ängsö” , som nu är avslutat, var en satsning för att  få 
fl er människor att  besöka Ängsö under alla årstider. Förslag som kommit upp 
är upprustning av vandringsleder, anläggande av grillplatser samt förbätt rad 
information om området. 

Mälararkipelagen är en stor tillgång för turism, båtliv och andra aktiviteter. 
Utökad turbåtstrafi k till att raktiva besöksmål i Västerås och angränsande 
kommuner, t ex Ängsö, Sundbyholm, Grönsöö, ger möjligheter till regional 
samverkan. Nya att raktiva övernatt ningsmöjligheter, t ex vandrarhem och 
övernatt ningsstugor, går att  utveckla på öarna. 

Svartådalen föreslås utvecklas regionalt för turism, friluftsliv och bygdeut-
veckling samtidigt som unika natur- och kulturvärden bevaras. Möjligheten 
att  bilda ett  naturreservat i området mellan Svanå och Hällsjön bör utredas. 
Åtgärder kan vara iordningställande av sammanhängande vandringsleder, 
paddlingsmöjligheter, gång- och cykelvägar i ånära lägen, fritidsfi ske från 
bryggor, anknytande kollektivtrafi k, mötes- och rastplatser samt infor-
mations- och guidningsmöjligheter vid särskilt värdefulla och intressanta 
destinationer. 

LÄS MER:

Handlingsplan för frilu  slivet
www.vasteras.se/op
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Arbeta vidare med:

-  Handlingsplan för 

   Badelundaåsen

(foto: Pia Nordlander) 

Även Lillåns och Sagåns dalgångar görs tillgängliga för rekreation och 
friluftsliv på motsvarande sätt .

Badelundaåsen föreslås också utvecklas för rekreation och rörligt friluftsliv 
genom att  åsens värdefulla natur- och kulturmiljöer stärks och tillgängligheten 
för besökare förbätt ras. 

Det Mälarnära området och ådalarna är också områden med den bästa 
åkermarken i kommunen. Utvecklingen av det rörliga friluftslivet ska ske i 
samverkan med jordbrukets behov och ger möjligheter till ökad sysselsätt ning 
på landsbygden. 

Utveckla vattendrag och våtmarker
Vatt enmiljöer är en viktig resurs för biologisk mångfald och har unika värden 
som rekreationsmiljö. Förutom möjlighet att  utöva en rad olika vatt enakti-
viteter så gör vatt en på olika sätt  starkt intryck på människor. Vatt en upplevs 
också som den mest livgivande och avstressande inslaget i en park och 
naturmiljö. 

Sjöar och vatt endrag påverkas av mänskliga verksamheter. Många av vatt en-
dragens naturvärden beror på naturliga fl öden och variation av vatt ennivå. 
Dett a står ofta i konfl ikt med vatt enreglering, rensningar, exploateringar. 
Även utsläpp av miljögifter, näringsämnen eller försurande ämnen får konse-
kvenser för livet i vatt net och vår möjlighet att  utnytt ja resurserna knutna till 
vatt net. 

Åtgärder som särskilt lyfter fram vatt nets rekreationsvärde och bevarar och 
stärker biologisk mångfald uppmuntras i fortsatt  planering. 

Våtmarker restaureras eller skapas. Våtmarker kan i vissa fall vara multifunk-
tionella ytor, dvs de kan vara våtmarker för fauna (fågelsjöar) samtidigt som 
de fungerar som näringsfällor, vilket minskar övergödningen.

För att  återställa den biologiska mångfalden i vatt endragen (Svartån, Lillån, 
Sagån) föreslås att  vandringshinder tas bort och att  mer död ved ska fi nnas i 
vatt net för skuggning och som matförråd. En fi sktrappa planeras i anslutning 
till Turbinbron i centrala staden.

Läs mer om vatt en i avsnitt et om naturresurser.
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Hushålla med naturresurserna
Användningen av råvaror och andra resurser ska kontinuerligt minska. 
Utnytt jandet skall vara så eff ektivt som möjligt och i enlighet med kretslopps-
principen. Det innebär att  man varken skall förgifta naturen eller utnytt ja 
den mer än vad den långsiktigt tål. Vad som utvinns ur naturen skall på ett  
uthålligt sätt  kunna användas och återanvändas och återvinnas eller slutligen 
omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning.

Mark
Åkermarken inom Västerås har generellt sett  mycket goda produktionsförut-
sätt ningar. Även vid en nationell jämförelse anses Mälardalens jordbruksbygd 
ge en hög avkastning per ytenhet. 

Stora delar av markerna består av näringsrika lerjordar som har hög produk-
tionskapacitet och god motståndskraft mot försurning. Odlingsmarken 
kan, förutom livsmedel, producera en mängd förnyelsebara råvaror som ett  
långsiktigt hållbart samhälle behöver, exempelvis energi, oljor, fi brer och 
basmaterial till kemisk och medicinsk industri. 

Även merparten av moränmarkerna i Västerås innehåller näringsrika fi nse-
diment. I de nordvästra delarna fi nns däremot näringsfatt igare moräner 
på naturligt sura bergarter. Det är marker som har låg motståndskraft mot 
luftföroreningarnas försurande eff ekter.

Markernas produktionsförmåga kan på sikt komma att  minska på grund 
av luftföroreningar och andra kemiska belastningar, fysisk påverkan samt 
igenväxning. 

RIKTLINJER
Brukningsvärd jord- och skogs-
bruksmark används i första 
hand till biologisk produktion, 
där speciellt jordbruksmarken 
ska prioriteras.

RIKTLINJER
Inom områden utpekade som 
potentiella bergtäkter prior-
iteras möjligheten att  bryta 
berg framför annan markan-
vändning. 

Grus och berg
Åsgruset i kommunen är snart slut. Krossat berg, återvunnet material och 
alternativa material är nödvändiga att  använda. Även högkvalitativt berg är 
en begränsad resurs som på sikt kan bli en bristvara. 

Brytbart naturgrus fi nns idag enbart i norra Badelundaåsen. I denna del av 
åsen fi nns också de största grundvatt enmagasinen. Skyddet av grundvatt net 
och eventuella förutsätt ningar för konstgjord grundvatt enbildning prioriteras 
framför utt ag av grus. 

Sex kommuner i Västra Mälardalen och berörda länsstyrelser arbetade för 
ca femton år sedan i ett  gemensamt projekt med materialhushållningen 
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i regionen. Målet med projektet var att  bidra till en långsiktigt hållbar 
användning av grus- och bergmassor i regionen. Resultatet redovisas i 
rapporten Hushållning med berg och grusmassor – Planeringsunderlag för 
Västra Mälardalen, augusti 2001. Nio områden i Västerås har pekats ut som 
intressanta ur transport- och bergkvalitetsperspektiv (se karta i kartt jänsten på 
www.vasteras.se/op). Inom dessa områden prioriteras möjligheten att  bryta 
berg framför annan markanvändning. Någon ny motsvarande utredning är 
för närvarande inte aktuell.
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RIKTLINJER
I fördjupade översiktsplaner 
och detaljplaner ska beskrivas 
om över- eller underskott  av 
massor uppkommer och hur 
överskott smassor ska återvin-
nas.

RIKTLINJER
Planeringen ska medverka till 
att  mängden näringsämnen 
och miljögifter som tillförs våra 
vatt en minskar 

Grundvatt entillgångarna i 
åsarna skyddas

Möjligheten till konstgjord 
infi ltration i Badelundaåsen 
skyddas

Planeringen ska säkerställa att  
dagvatt net tas om hand lokalt.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer är juridiskt bindande styr-
medel och anger de lägsta acceptabla föro-
renings- eller störningsnivåerna. Syftet är att 
skydda människors hälsa och miljön. Idag fi nns 
miljökvalitetsnormer för olika föroreningar i utom-
husluften, olika parametrar i vattenförekomster, 
olika kemiska föreningar i fi sk- och musselvatten 
samt omgivningsbuller.

Masshantering
Det är angeläget att  ta tillvara och återvinna schaktmassor på ett  miljömässigt 
riktigt sätt . Beroende på kvalitet kan massorna användas för landskapsmo-
dellering, bullerskyddsvallar, återfyllning, återanvändning för byggande av 
ledningar, gata, hårdgjord yta, parkmark, mm. 

I första hand ska massor återvinnas i det område där de har uppkommit, 
i andra hand i närområdet och i de fall dett a inte är möjligt bör det fi nnas 
anvisade platser inom kommunen där massor behövs. 

Vatten
I vatt enplanen, som antogs av kommunfullmäktige i oktober 2012, beskrivs 
hur vatt enresurserna ska skyddas och utvecklas för att  nå god status. En 
revidering av Vatt enplanen kommer att  göras, men har avvaktat beslut om 
Vatt enmyndighetens åtgärdsprogram.  

Västerås vatt en ska ha god status
Miljökvalitetsnormerna för vatt en utt rycker den kvalitet - status - en vatt enfö-
rekomst ska ha vid en viss tidpunkt. För att  nå god status krävs att  mängden 
näringsämnen från jordbruksmark och avloppsvatt en minskar. Mängden 
miljögifter till Mälaren behöver också minska. För att  behålla livskraftiga 
populationer av vatt enlevande organismer bör vandringshinder, i form av 
dammar och kraftverk, byggas bort. 

Västerås stads VA-policy och VA-utvecklingsplan antogs 2013 och är ett  steg i 
arbetet med att  förbätt ra vatt enmiljön. VA-utvecklingsplanen klarlägger vilka 
områden som i framtiden bedöms utgöra nya verksamhetsområden. Syftet 
är också att  tydliggöra vilka krav som ställs på fastighetsägare avseende 
VA-frågor utanför verksamhetsområde. Av VA-policyn framgår att  så långt 
det är tekniskt, ekonomiskt samt miljömässigt möjligt ska lokala kretslopp 
prövas.

En stor del av utsläppen som når Mälaren kommer via dagvatt en, t ex 
regnvatt en som för med sig föroreningar från hustaken och trafi ken, 
näringsämnen från jordbruksmarken mm. Den eff ektivaste reningsmetoden 
är att  ta bort föroreningar vid källan, därefter att  rena dagvatt net innan det når 
Mälaren. En d agvatt enpolicy och en handlingsplan för dagvatt enhantering 
antogs under 2014.

Vid planering och byggande tillämpas nu lokalt omhändertagande av 
dagvatt net. Metoderna för att  minska mängden näringsämnen och miljögifter 
behöver utvecklas.

Som ett  komplement till det lokala omhändertagandet av dagvatt en föreslås 
att  större vatt enparker anläggs. Vatt enparken är en anläggning där vatt net 
renas med naturens hjälp. Vatt enparken ska också vara en vacker plats som 
ger möjligheter till promenader och upplevelser. En vatt enpark som kan ta 
hand om dagvatt net från de västra stadsdelarna planeras i dagsläget i Johan-
nisbergområdet. En vatt enpark för de östra stadsdelarna anläggs i anslutning 
till Hamrebäcken. I anslutning till Limstabäcken vid Hässlö föreslås våtmarker 
för att  minska kväveläckaget från omgivande åkermark. 

Även om vatt enparker skapas måste reservkapacitet i form av t ex översil-
ningsytor fi nnas för att  ta hand om dagvatt net vid extremt höga fl öden. 

Verksamhetsområde för allmän 
VA-anläggning

Ett geografi skt avgränsat område inom vilket vat-
ten- och avloppsförsörjningen ska ske genom en 
allmän VA-anläggning. Inom Västerås kommun 
ägs de allmänna VA-anläggningarna av Mälar-
energi. 

LÄS MER:

Dagva  enpolicy och Handlingsplan för 
dagva  en
www.vasteras.se/op 
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Ytt erligare fokus på dett a kommer att  krävas utifrån de förändringar av 
klimatet som förutspås. 

Dricksvatt en
Nu och i framtiden ska fi nnas förutsätt ningar att  producera ett  bra dricks-
vatt en. Därför behöver de kvarvarande möjligheterna till infi ltration i 
Badelundaåsen skyddas. Mälarens vatt en, som vi idag är beroende av för 
dricksvatt enproduktionen, ska vara av tillräckligt bra kvalitet och skyddas 
från negativ påverkan på lång och kort sikt. Nytt  vatt enskyddsområde och 
nya skyddsföreskrifter för vatt entäkten i Västeråsfj ärden och Badelundaåsen 
fastställdes av länsstyrelsen 2011-05-19. 

Va  enpark i Enköpings kommun
Nära centrala Enköping fi nns Vatt en-
parken - en anläggning som renar hälften 
av stadens dagvatt en på ett  naturligt sätt  
med fördröjningsmagasin och vatt enväxter 
som reducerar kväve, fosfor och tungme-
taller för att  minska igenväxten i våra sjöar 
och hav. Vatt enparken fungerar inte bara 
som en vatt enreningsanläggning utan har 
också utvecklats till ett  rekreationsområde 
där många vistas. Skolor och förskolor gör 
ofta studiebesök för att  lära mer om vatt en-
rening och djurliv.

Källa: Enköpings kommun  Foto:  Louise Boisen

INSPIRATION

Vatt enverken ( anläggningarna) har under 2016 utpekats som riksintresse för 
dricksvatt enförsörjningen. 

Grundvatt en fi nns i berggrunden och i grundvatt enförande jordlager. De 
största utt agsmöjligheterna fi nns i Badelundaåsen och Strömsholmsåsen. För 
att  kunna ta vara på den naturliga grundvatt enbildningen och skydda grund-
vatt net från eventuella föroreningar ska de orörda delarna av Badelundaåsen 
förbli intakta. Att  ha verksamheter på åsen medför risk för att  grundvatt net 
förorenas. I före dett a grustäkter är det extra riskabelt, då det korta avståndet 
ner till grundvatt ennivån gör att  en förorening snabbare kan nå grundvatt net. 

Inom kommunen fi nns även ett  antal enskilda vatt entäkter som försörjer 
grupper av fastigheter. Behovet av skydd för dessa behöver utredas. 

Arbete pågår med reservvatt enplanering. En sammankoppling med 
Surahammar har genomförts, vilket ger viss reserv. Samtal kring reservvat-
tenförsörjning pågår också med Eskilstuna och Enköping.

En nödvatt enplan har antagits. LÄS MER:

Va  enplan
www.vasteras.se/op 

LÄS MER:

VA-policy och VA-utvecklingsplan
www.vasteras.se/op 
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Översiktsplanen är kommunens viktigaste strategiska instrument för den långsiktigt hållbara fysiska planeringen. För 
att kommunen inte ska få för många program och handlingsplaner att arbeta efter är det naturligt att den kommunom-
fattande översiktsplanen blir den sammanhållande handlingen, där samtliga strategier och riktlinjer som berör den 
fysiska mark- och vattenanvändningen samlas. 

Genomförande

Översiktsplanen – en strategisk plan
Översiktsplanen är kommunens viktigaste strategiska instrument för den 
långsiktigt hållbara fysiska planeringen. Västerås ska vara en att raktiv hållbar 
stad att  bo, leva och verka i. 

Samhällsbyggandet är komplext, långsiktigt och förutsätt er att  vi som 
kommun tydligt redovisar hur vi konkret arbetar efter uppsatt a strategier och 
mål för nå upp till visionen ”Västerås 2026 - Staden utan gränser”. Det kräver 
att  resurser avsätt s i budgeten för åtgärder som på kort och lång sikt är viktiga 
för den långsiktiga utvecklingen.

Strategierna i planen innebär bland annat att  vi kommer att  bo tätare och att  
stadslivet blir intensivare. Det ställer högre krav på tillgängliga och inbjudande 
off entliga platser och grönområden. Samtidigt måste den off entliga servicen, 
närheten till kollektivtrafi k samt trygga och gena cykelvägar förstärkas.

Det är långt till år 2050. Ingen kan förutse vad som kommer att  hända eller i 
vilken takt. Det är trots det viktigt att  redan nu påbörja arbetet med fl era av 
planens förslag, eftersom stads- och samhällsbyggande tar och ska få ta lång 
tid för att  ett  bra resultat ska uppnås. Omvandling och utveckling inom den 
redan byggda staden kommer att  kräva ett  aktivt arbete från stadens sida och 
en bred medverkan från boende, fastighetsägare och verksamhetsutövare.

Tillväxt- och utvecklingstakten kommer att  variera över tiden beroende på 
konjunktur, efterfrågan, stadens möjlighet att  erbjuda spännande områden/
miljöer, näringslivets expansion och inte minst investeringsviljan hos 
marknadens aktörer. 

Strävan mot en hållbar utveckling präglar planeringen. Ett  brett  samarbete 
mellan kommunen, fastighetsägarna, byggherrarna, näringslivet, Mälardalens 
högskola och framför allt de boende är nödvändigt för att  intentionerna ska bli 
verklighet. Kommunen ser gärna att  förslag och initiativ till olika utvecklins-
projekt kommer från olika håll och att  de är i samklang med översiktsplanens 
strategier. Det är lika nödvändigt att  kommunen tar egna initiativ till olika 
utvecklings- och förändringsprojekt och att  fi nansieringsfrågorna tidigt lyfts 
fram.

Samband med andra planer
Översiktsplanen håller samman den fysiska planeringen och synkroniserar 
aktuella planer inom miljö, infrastruktur, vatt en och avlopp, riskhantering, 
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bostadsbyggande m.m. Planer som var och en är viktiga för kommunens 
långsiktiga utveckling och verkar i samma riktning som översiktsplanen.

För att  översiktsplanens långsiktiga strategier och planeringsinriktningar 
ska få en bred förankring och genomslag i kommunen är det nödvändigt att  
de strategiska utvecklingsområden, som  kommunfullmäktige kraftsamlar 
kring med mandatperiodens fyraårsperspektiv, är baserade på samma förut-
sätt ningar. Det är också nödvändigt att  se bortom de närmsta fyra åren för 
att  få kontinuitet i samhällsbyggandet och en trygg och tydlig inriktning i 
planeringen. Långsiktigheten ger aktörerna på marknaden och näringslivet 
en tydlig och klar signal om kommunens vilja att  utvecklas i en bestämd 
riktning.

Kommunens program med riktlinjer för bostadsförsörjningen innehåller 
mål med indikatorer. Till programmet hör en handlingsplan som innehåller 
åtgärder som bidrar till att  målen i programmet uppfylls, analyser om befolk-
ningsutveckling och bostadsbyggande samt framtida behov och utmaningar 
inom bostadsplaneringen. Handlingsplanen presenterar även möjligt 
bostadsbyggande på kort och lång sikt.

Rullande översiktplanearbete
Att  ta fram en översiktsplan till antagande är ofta ett  långt och tidskrävande 
arbete med en omfatt ande medborgardialog och politisk hantering. Målet är 
att  översiktsplanen ska aktualitetsförklaras under varje mandatperiod och 
också revideras i de delar som är inaktuella.

För att  översiktsplanen ska bli det strategiska instrument som Plan- och 
bygglagen signalerar och att  strategier och riktlinjer genomsyrar efterföljande 
planering är det viktigt att  översiktsplanen är känd, att  planens intentioner 
följs upp och att  den hålls aktuell.

Ett  rullande översiktsplanearbete ger möjlighet till korrigeringar och komplet-
teringar och innebär att  planen kan hållas levande. Aktuella frågor kan fångas 
upp löpande och behandlas i ett  förenklat planarbete i form av så kallade 
tematiska skikt eller som en ändring av översiktsplanen för ett  avgränsat 
geografi skt område.

Ett  rullande översiktsplanerarbete ger också förutsätt ningar för att  regel-
bundet påminna allmänhet, politiker och tjänstemän om planens innehåll och 
strategier.

Organisation av översiktsplanearbetet
Den översiktliga planeringen leds av Styrgrupp Samhällsplanering, som till 
sitt  förfogande har en särskild arbetsgrupp (ÖP kärngrupp), vars uppgift är 
att  löpande ta initiativ till komplett eringar/förändringar av planen, ta fram 
metoder för uppföljning samt att  planera hur översiktsplanens strategier 
och planeringsriktlinjer ska kommuniceras. För att  förstärka planeringens 
inriktning mot hållbar utveckling krävs samordning mellan förvaltningar 
och bolag. För dett a ändamål har även en förvaltningsövergripande samord-
ningsgrupp inrätt ats.  Uppföljning och återkoppling sker till kommunsty-
relsen, som beslutar om nya övergripande uppdrag m.m.

En handlingsplan som beskriver och prioriterar  översiktliga planprojekt tas 
fram för beslut i kommunstyrelsen. 
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Uppföljning
Det är angeläget och viktigt att  följa upp hur översiktsplanens strategier och 
riktlinjer får genomslag i den kommunala planeringen och vilka konsekvenser 
den har på den långsiktiga utvecklingen. Ger planen tillräcklig vägledning 
och stöd i vår strävan efter det hållbara samhället med förbätt rade livsbe-
tingelser och livskvalitet?

Nämnder och styrelser ska dessutom i sina projekt, utredningar m.m. som 
berör översiktsplanen beskriva hur strategierna tas tillvara och leder fram till 
det hållbara samhället.

Uppföljningsarbetet delas in i följande tre delar:

I verksamhetsberätt elsen/årsredovisningen görs en kort sammanfatt ning 
av översiktsplanens styrverkan på gjorda planer och projekt.

I samband med aktualitetsförklaringen görs mer omfatt ande och 
summerande uppföljning. Uppföljningen ska signalera om planen 
behöver revideras och i så fall i vilken omfatt ning.

För större projekt/planer beskrivs på vilket sätt  projektet/planen lever 
upp till översiktsplanens strategier och riktlinjer. Ett  exempel kan vara 
att  i varje nytt  planuppdrag till byggnadsnämnden bifoga en checklista, 
som redovisar hur detaljplanen klarar eller inte klarar strategierna m.m.

 Vad är viktigt för att lyckas?
Översiktsplanens strategier och riktlinjer måste vara kända och accepterade 
hos nämnder och styrelser. Marknadens aktörer och näringslivet är centrala 
för utvecklingen och ska ha kännedom om kommunens långsiktiga mål 
och intentioner. Västeråsarna ska känna förtroende för kommunens vilja att  
förbätt ra livskvaliten och göra livet lätt are att  leva i Västerås. 

Det är också nödvändigt att  planens bärande strategier är långsiktiga och 
klarar fl era mandatperioder med små ändringar.

I planen föreslås en kraftfull satsning på nya bostäder i form av komplett ering 
inom den redan byggda staden där kommunen i begränsad omfatt ning är 
markägare. Det krävs då att  kommunen är aktiv och bland annat förvärvar 
fastigheter, som behövs för ett  smidigt genomförande av olika åtgärder. Ett  
långsiktigt markstrategiskt arbete skapar förutsätt ningar för en snabbare och 
eff ektivare plan- och genomförandeprocess. 

En långsiktighet i planering och genomförande kräver att  fi nansierings- och 
investeringsfrågorna tidigt lyfts in i projekten för att  tydliggöra kommunens 
vilja och uthållighet.

Arbeta vidare med:

- Handlingsplan för

   översiktsplaneringen

- Kommunikationsplan

   för översiktsplanering

- Uppföljning - metod

   utveckling

- Markstrategi
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Allmänna intressen
I planeringen ska hänsyn tas till och avvägningar göras mellan olika allmänna intressen. Det handlar exempelvis om 
hänsynstagande till utveckling av bostadsbeståndet, natur- och kulturmiljöintressen och sådant som kan innebära risk-
er för människa eller miljö. Vissa intressen är av sådan art att de är av nationell betydelse, s k riksintressen. De tekni-
ska försörjningssystemen är också en viktig grund för planeringen. I bilagan ”Allmänna intressen” fi nns en översiktlig 
sammanställning av allmänna intressen, kartor samt riktlinjer för hur hänsyn ska tas till dessa intressen. Kartorna fi nns 
också att se i karttjänsten på www.vasteras.se/op. 

Bostadsförsörjning
För att  tydliggöra kopplingen mellan planläggning och möjligheterna att  
tillgodose det kommunala bostadsförsörjningsbehovet har bostadsbyggandet 
förts in som ett  allmänt intresse i plan- och bygglagen.

Bostadsplaneringen i Västerås delas in i två delar - Program med riktlinjer 
för bostadsförsörjningen samt Handlingsplan för bostadsförsörjningen. 
Programmet antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod och handlings-
planen antas för en tvåårsperiod. Program med riktlinjer för bostadsförsörj-
ningen i Västerås 2014 – 2017 antogs av kommunfullmäktige 4 sept 2014 med 
målet 4000 bostäder under planperioden, dvs i genomsnitt  1000 bostäder per 
år. Kommunstyrelsen har beslutat att  en översyn av programmet för bostads-
försörjningen ska göras. Den kraftigare befolkningstillväxt som kan väntas 
leder till att  behovet av bostäder nu är större, vilket ställer ännu högre krav på 
en fungerande bostadsförsörjning. Ett  program med nya mål och indikatorer 
samt en handlingsplan med nya åtgärder för 2018 och framåt ska därför nu tas 
fram och anpassas till de nya förutsätt ningarna.

Enligt tidplanen ska båda dokumenten vara antagna senast i dec 2017.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Kungsängsverket har kapacitet för att  ansluta fl er bostäder och arbetsplatser.  
Arbetet med att  ansluta områden som idag har enskilda avlopp till det 
kommunala avloppsnätet pågår. Västerås stads VA-policy och VA-utveck-
lingsplan antogs 2013. VA-utvecklingsplanen klarlägger vilka områden som 
i framtiden bedöms utgöra nya verksamhetsområden. Den tydliggör också 
vilka krav som ställs på fastighetsägare avseende VA-frågor utanför verksam-
hetsområde. Av VA-policyn framgår att  så långt det är tekniskt, ekonomiskt 
samt miljömässigt möjligt ska lokala kretslopp prövas.

En ny avloppsreningsanläggning diskuteras. En studie av nytt  läge för 
avloppsreningsverket har påbörjats och ett  inriktningsbeslut att  avloppsre-
ningsverket ska ha fl ytt at till 2030 förbereds.

Ny vatt enreservoar ( vatt entorn eller lågreservoar) behöver byggas i västra 
Västerås före 2025.

LÄS MER:

I planens bilaga Allmänna intressen 
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Allmänna intressen
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Klimat, miljö, hälsa och säkerhet
Riksintressen
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Energianläggningar
Fjärrvärmesystemet dominerar idag i Västerås tätort. Även framtida 
bebyggelse inom Västerås tätort förutsätt s anslutas till fj ärrvärmenätet. En 
samförbränningspanna där både avfall och biomassa kan användas som 
bränsle byggdes 2014. För att  förnya kraftvärmeanläggningen och produk-
tionskapaciteten samt fasa ut användningen av kol och olja planeras ännu 
en ny panna, block 7, med planerad byggstart 2020. Förutsätt ningar för lokal 
småskalig el- och värmeproduktion ska fi nnas. Som exempel kan nämnas 
användningen av jordbrukets takytor för solvärme och spannmålstorkar för 
lokal värmeproduktion. Lokala gemensamma energilösningar eftersträvas 
exempelvis i Gäddeholm. Användning av solvärme stimuleras. 

Sveriges största solföljande solcellspark invigdes i februari 2014 och ligger 
utmed E18 strax öster om Västerås. 

Kraftledningar
Stamnätet för el i Sverige förstärks och förnyas vilket innebär att  nya ledningar 
och transformatorstationer planeras. En ny 400-kV-ledning norr om Västerås 
tätort liksom en ny transformatorstation i anslutning till denna har disku-
terats. Inga underlag för markreservationer fi nns för närvarande.

Befi ntliga luftledningar går idag igenom stadsbebyggelsen i väster och norr. I 
samband med att  förnyad koncession behandlas ska alternativa lokaliseringar 
alternativt kablifi ering övervägas där så bedöms lämpligt med hänsyn till 
pågående och planerad markanvändning.

Vindkraft
Kommunen är positiv till såväl småskalig som storskalig vindkraftproduktion. 
Vid lokalisering av vindkraftverk ska hänsyn bland annat tas till påverkan på 
landskapsvärdena. 

Mälarenergi har utrett  förutsätt ningarna för etablering av vindkraftverk. 
I utredningen konstateras att  förutsätt ningarna är mycket begränsade med 
hänsyn till vindförhållandena. I de områden där det blåser mest fi nns också 
stora natur-, kulturmiljö och rekreationsvärden. Ny teknik, exempelvis högre 
master, kan ge andra möjligheter. Om förutsätt ningarna för etablering av 
vindkraftverk förändras ska en särskild vindkraftutredning göras. En sådan 
kan göras som ett  tillägg till översiktsplanen. 

Hallstahammars och Köpings kommuner har tillsammans tagit fram en 
vindkraftspolicy. I denna har ett  område nära Lillhärad pekats ut som 
intressant ur vidkraftssynpunkt. En samverkan mellan Västerås och Hallsta-
hammar i dett a område kan vara möjlig. 

Avfall
Gryta avfallsanläggning togs i drift av renhållningsverket i Västerås år 1969. 
En utredning om det långsiktiga deponeringsbehovet i regionen resulterade 
i att  en utvidgning av avfallsupplaget vid Gryta förordades. Den första delen 
av den nya deponin togs i bruk i januari 2009 och den beräknas motsvara 
behoven de närmaste femtio åren, kanske det dubbla. 

Den gamla deponin har tagits ur bruk och terrassering och slutt äckning pågår. 

Fotomontage: 

Scheiwiller Svensson Arkitektkontor
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Biogas framställs i den rötningsanläggning, som ligger inom Gryta avfalls-
anläggning.  Planer fi nns att  utöka den befi ntliga anläggningen med en 
torrötningsanläggning för att  ytt erligare kunna tillvarata resurserna i avfallet 
och möta den ökande efterfrågan på biogas. Swedish Biogas International AB 
har uppfört ytt erligare en biogasanläggning inom området. Den togs i bruk 
hösten 2013. 

En stor del av hushållens avfall är grovavfall som lämnas på Återbruken och 
på fl era av dessa är det idag brist på utrymme. En översyn av återbruken 
kommer att  göras inom ramen för arbetet med den regionala avfallsplanen.

I den utredning om det långsiktiga deponeringsbehovet i regionen som 
föregick lokaliseringen av den nya deponin till Grytaområdet fanns en 
alternativ lokalisering till Kallmora norr om Lillhärad. Dett a område är en 
framtida reserv för lokalisering av ny deponi. 

Ny renhållningsordning inklusive avfallsplan för Västerås stad är antagen 
och gäller för perioden 2014 – 2019.

IT-infrastruktur
I en nationell och regional jämförelse har Västerås kommun totalt sett  en väl 
utbyggd digital infrastruktur och god tillgång till bredband. Skillnaden i 
anslutningsgrad är dock stor mellan tätorten Västerås och landsbygden. 

En bredbandsstrategisk handlingsplan för Västerås stad 2012-2015 godkändes 
av kommunstyrelsen den 8 maj 2012. Handlingsplanen beskriver stadens 
strategiska mål och insatser inom bredbandsområdet. Avvaktar ny info

En bra utbyggd infrastruktur (väg, data- och telekommunikation) är 
nödvändig för att  utveckla bra boende, entreprenörskap och företagande på 
landsbygden. Framtidens utbyggnad av bredbandsinfrastruktur måste kunna 
hantera överföring av hög kapacitet. 

Det är väsentligt att  all IT-infrastruktur för telefoni och data, oavsett  media, 
hanteras sammanhållet. Det innebär att  även telestationer, GSM-master 
etcetera ska ingå. Planeringen av IT-infrastrukturen bör lämpligen samordnas 
med planeringen av övrig infrastruktur såsom vägar, fj ärrvärme, biogas, 
vatt en och avlopp.

Natur- och kulturmiljövärden
Planeringen ska ske med utgångspunkt i de natur- och kulturmiljövärden 
som fi nns i den byggda miljön och i landskapet. Natur- och kulturmiljö-
värdena fi nns dokumenterade i olika inventeringar och rapporter både hos 
länsstyrelsen och kommunen. En del av dessa fi nns översiktligt redovisade 
i bilagan ”Allmänna intressen”. Kartor fi nns tillgängliga i kartt jänsten på 
www.vasteras.se/op.

Miljö, hälsa och säkerhet
I Västerås, liksom i de fl esta städer, fi nns verksamheter som hanterar farliga 
eller miljöstörande ämnen och material. Denna typ av verksamheter och 
transporter genom bebyggelsen är förenade med risker för omgivningen. Det 
handlar både om risk för olyckor och katastrofsituationer och om risker för 
människors hälsa och miljön på lång sikt genom exponering av farliga ämnen, 

LÄS MER:

Handlingsplan för natur- och kultur-
miljön
www.vasteras.se/op

Antagen i kommunstyrelsen 
den 18 augusti 2010 
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strålning eller liknande. Att  förebygga risker innebär att  tänka efter före, att  
förebygga problem i en fungerande infrastruktur, att  skapa förutsätt ningar 
för en hälsosam livsmiljö.

En handlingsplan för förorenade områden fi nns. Handlingsplanen beskriver 
hur Västerås stad ska verka för att  misstänkt förorenade områden undersöks 
och vid behov åtgärdas.

Buller i tätorter är ett  stort folkhälsoproblem och orsakar exempelvis 
sömnproblem, irritation och stress. Buller kan också orsaka hörselskador 
och eff ekter på hjärt- och kärlsystemet. De största bullerkällorna är väg- och 
järnvägstrafi k och fl yg samt industrianläggningar. Planeringsstrategin om en 
tät och funktionsblandad stad innebär att  konfl ikter som rör risken för buller-
störningar inte är ovanliga. Enligt EU-direktiv ska städer med fl er än 100 000 
invånare göra en bullerkartläggning och beräkna hur många invånare som 
exponeras för olika bullernivåer samt ta fram ett  åtgärdsprogram. Kartlägg-
ningen har genomförts och åtgärdsprogrammet antogs 2014. En ny buller-
kartläggning för hela kommunen ska genomföras och vara klar sommaren 
2017. Åtgärdsprogrammet kommer därefter att  justeras och ska vara klart 
sommaren 2018.

Människan exponeras kontinuerligt för elektriska och magnetiska fält. Det 
kan vara fält som fi nns naturligt i omgivningen, till exempel statiska fält som 
jordens magnetfält ger upphov till, eller fält som förekommer i samband med 
teknisk utrustning, till exempel fält med frekvenser som används för radio- 
och TV-sändningar och mobil telekommunikation. 

Långvarigt förhöjd exponering för magnetiska fält bör undvikas där det 
är praktiskt och ekonomiskt försvarligt, vilket ska beaktas i planeringen. 
Människor som har hälsobesvär av elektromagnetiska fält har behov av 
elsanerat boende. En kartläggning av lågstrålande område inom kommunen 
har gjorts.

Klimatförändringar
Planeringen ska medverka till att  utsläppen av växthusgaser minskar, men 
måste också ta hänsyn till de klima  örändringar vi redan märker av idag och de 
som vi inte kan förhindra i fram  den. De handlar t ex om ökad risk för skyfall, 
risk för översvämningar och därav följande risker för skred, erosion mm samt 
risk för ett  varmare stadsklimat. Genom medveten planering och samhällsbyggnad 
samt förebyggande åtgärder kan samhällets sårbarhet minskas. 

I handlingsplanen för klimatanpassning i Västerås 2016 - 2019 har ett  stort 
antal åtgärder tagits fram för att  begränsa kommunens sårbarhet för framtida 
klimatpåverkan utifrån de sårbarheter som fi nns i kommunen.

Risk- och sårbarhetsanalyser för Västerås kommun görs kontinuerligt och 
den senaste godkändes av kommunstyrelsen i mars 2016. Analysen fokuserar 
på stora olyckor och extraordinära händelser. 

Västerås är väl rustat för stigande vatt ennivåer i Mälaren. All byggnation är 
sedan slutet av 1990-talet anpassad efter en vatt ennivå som med god marginal 
överstiger den vatt ennivå som i genomsnitt  beräknas inträff a vart 100:e år. 
Samhällsviktiga funktioner som vatt enverket, avloppsreningsverket, kraft-
värmeverket och eldistributionen klarar ännu högre vatt ennivåer innan de 
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slås ut. En utbyggnad av slussen i Stockholm kommer dessutom att  minska 
risken för höga vatt ennivåer ytt erligare.  Länsstyrelserna kring Mälaren har 
2015-03-04 beslutat om rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå 
för ny bebyggelse vid Mälaren med hänsyn till risken för översvämning. 
Riktlinjerna i denna plan följer dessa rekommendationer.

På längre sikt, efter år 2100, väntar fl er utmaningar. Klimatförändringarna 
förväntas medföra att  Östersjön stiger, vilket påverkar möjligheten att  tappa 
av Mälaren. 

I bilagan ”Allmänna intressen” redovisas hur hänsyn till risken för skyfall, 
översvämning, skred, ökad värme mm ska beaktas vid planering och 
byggande. 

Stadens ställningstaganden till riksintressen
Att  ett  område eller en funktion betecknas som riksintresse innebär att  staten 
anser att  det är intressen eller funktioner som är av nationell betydelse. I 
översiktsplanen ska kommunen ta ställning till statens riksintresseanspråk 
och visa hur hänsyn ska tas till riksintressena i fortsatt  planering. Översikts-
planen blir genom det en överenskommelse mellan staten och kommunen om 
hur riksintressena ska tillgodoses. 

En beskrivning av samtliga riksintressen och hur hänsyn tas till dessa fi nns 
i bilagan ”Allmänna intressen”. I dett a kapitel redovisas Västerås stads ställ-
ningstaganden till statens riksintresseanspråk i de fall staden har avvikande 
mening beträff ande avgränsning eller innehåll eller då stadens beskrivning 
av hur hänsyn ska tas till riksintresset har förändrats. Även nytillkomna 
riksintresseanspråk redovisas här.

Riksintressen för kulturmiljövård
Västerås 
Länsstyrelsen har i rapporten ”Industrialismens samhällsbyggande i Västerås 
stad – från 1800-talets slut till 1900-talets början” redovisat vilka delar av 
den byggda miljön som faller inom ramen för ”industrialismens samhälls-
byggande under 1800-talets slut och 1900-talets början” samt ”institutions-
byggnader och annan bebyggelse som hör samman med funktionen som 
förvaltningsstad. Industri- och bostadsbebyggelse från 1900-talets början 
samt parkzonen vid järnvägen”. Perioden 1890 -1930 har valts som tidsmässig 
avgränsning med hänvisning till att  det är den historiska period som varit 
avgörande för Västerås moderna utveckling. 

Redovisningen i rapporten ”Industrialismens samhällsbyggande” är endast 
en tidsmässig avgränsning och innefatt ar inte någon ytt erligare kultur-
historisk värdering. En värdering av byggnaders eller bebyggelsemiljöers 
kulturhistoriska värde krävs innan det är möjligt att  ta ställning till den 
föreslagna avgränsningen. Länsstyrelsen för en dialog med Västerås stad om 
preciseringar och gränsbestämningar och har i samverkan med kommunen 
och Västmanlands läns museum tagit fram ett  fördjupat kunskapsunderlag i 
form av en bebyggelsekaraktärisering. Dett a utgör underlag för bedömningar 
i diskussionen om en ny avgränsning. Arbetet med det fördjupade kunskaps-
underlaget är uppdelat i två delar och inleddes 2012 med en studie av bebyg-
gelseutvecklingen inom Västerås stad åren 1930-40. Som ett  andra steg har 

LÄS MER:

Risk och sårbarhetsanalys
Finns på Stadsledningskontoret 



81 VÄSTERÅS ÖVERSIKTSPLAN 2026

LÄS MER:

Industrialismens samhällsbyggande i 
Västerås stad

www.vasteras.se/op 

en områdesvis bebyggelsekaraktärisering gjorts med syfte att  ge underlag till 
kvalitativa bedömningar för en ny riksintresseavgränsning.  Bebyggelseka-
raktäriseringen inkluderar även Västerås modernistiska centrum.

Stadens ställningstagande
Staden är positiv till arbetet med att  defi niera de värdebärare som fi nns 
för riksintresset Västerås och att  även Västerås modernistiska centrum har 
inkluderats. Staden avvaktar kommande beslut angående ny riksintresseav-
gränsning, men ser att  bebyggelsekaraktäriseringen redan nu kan fungera 
som ett  underlag för den kommunala planeringen.

Svartåns dalgång
I översiktsplanen från 1998 godtog inte staden den av länsstyrelsens hävdade 
avgränsningen av riksintresset Svartåns dalgång. En utredning som beskriver 
motiven för och konsekvenserna av föreslagen avgränsning efterfrågades. 
Underlag för att  ändra stadens tidigare ställningstagande saknas ännu. 
Länsstyrelsen ser ett  behov av översyn av riksintresset och kommer att  föra 
en dialog med kommunen. 

Trafi kslagens riksintressen
Västerås hamn är av riksintresse för sjöfart enligt Sjöfartsverkets beslut 2001. 
Staden har inga invändningar mot det, men konstaterar att  den avgränsning 
av riksintresset som tidigare gjorts blivit inaktuell med hänsyn till hamnens 
utveckling.

Arbete pågår med en fördjupning av översiktsplanen för Hamnen-Hacksta 
där hänsyn tas till mer och ny kunskap om utvecklingen av Västerås hamn. 
I arbetet med fördjupningen av översiktsplanen studeras en förändrad 
avgränsning för riksintresset för trafi kslagen för att  tillgodose framtida 
anspråk på mark- och vatt enområden. 

Sträckan Västerås – Eskilstuna utgör riksintresse för järnväg. En åtgärds-
valstudie (ÅVS) som belyser möjligheten att  korta restiden har nyligen 
genomförts. ÅVS:sen förordar en sträckning öster om RV56. Staden förordade 
i Översiktsplan 2026 en sträckning i anslutning till riksväg 56. En fördjupad 
analys, som ska möjliggöra att  järnvägsreservatet preciseras, pågår. Dett a 
kommer att  ersätt a nuvarande reservat längs riksväg 56.

Behovet av fl ygplatskapacitet för att  säkerställa framtida utveckling av 
utrikestrafi ken i Mälardalen motiverar att  Västerås fl ygplats är ett  utpekat 
riksintresse. Riksintresset gäller inte bara det som fysiskt fi nns på marken. 
Till ”funktionen fl ygplats” hör också tre typer av infl uensområden.

• Infl uensområde med hänsyn till fl yghinder

• Infl uensområde med hänsyn till fl ygbuller

• Infl uensområde med hänsyn till elektromagnetisk störning

För att  säkerställa att  funktionen luftfartsanläggning inte skadas ska även 
dessa omgivande infl uensområden skyddas. 

Trafi kverket arbetar med riksintressepreciseringar, vilket innebär fördjupade 
planeringsunderlag som visar de värden som riksintresset avser att  skydda 

LÄS MER:

Karaktärisering av centrala bebyg-
gelseområden i Västerås

(Länsmuseet 2013)
www.vasteras.se/op 
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och som bör beaktas i den fysiska planeringen. Någon sådan utredning har 
ännu inte gjorts för Västerås fl ygplats. Nuvarande fl ygbullerzon godkändes 
av kommunfullmäktige 2006. Den tar hänsyn till fl ygplatsens utvecklingsmöj-
ligheter och utgår från den trafi k som är tillåten enligt gällande miljötillstånd. 
Västerås fl ygplats har för avsikt att  hos miljödomstolen ansöka om nytt  
tillstånd. De fl ygbullerutredningar som görs inom ramen för denna ansökan 
kan komma att  utgöra underlag för en översyn av fl ygbullerzonen. Tills 
vidare gäller fl ygbullerzonen från 2006. 

Riktlinjerna i planen föreskriver hur hänsyn ska tas till risken för bullerstör-
ningar liksom till de höjdbegränsningar som fi nns kring fl ygplatsen. Riksin-
tresset är därigenom tillgodosett . 

Vattenförsörjning
Under år 2016 beslutades att  följande anläggningsdelar för produktion av 
dricksvatt en omfatt as av riksintresse för anläggningar för vatt enförsörjning: 

• Hässlö och Fågelbackens vatt enverk inklusive infi ltrationsområden 

• Distributionsanläggningar 

Dessa anläggningar och områden ska betraktas som ett  sammanhängande 
riksintresse eftersom de tillsammans behövs för att  säkra en god vatt enkvalitet 
och vatt entillgång för Västerås stad.

Mälaren som vatt enresurs är en förutsätt ning för Västerås stads dricksvat-
tenanläggningar och Mälarens status är därför av allra högsta vikt. Som 
lagstiftningen är utformad är det dock endast anläggningar som kan utgöra 
riksintresse, inte själva vatt enresursen.

Dett a är ett  nytt  riksintresseanspråk och har inte tidigare redovisats i den 
kommuntäckande översiktsplanen. Staden har inga invändningar. Mälarens 
roll i vatt enförsörjningen behandlas i Vatt enplanen. 

Karttjänst och planeringsunderlag
Den kartt jänst, som skapats som del av översiktsplanen, och som fi nns på 
översiktsplanens webbplats www.vasteras.se , visar kartbaserad information 
som därmed kan hållas uppdaterad och vara lätt illgänglig i fortsatt  planering. 
Text som beskriver innehållet är kopplad till den geografi ska informationen.

I översiktsplanen hänvisas till andra rapporter, program och planeringsun-
derlag. För att  dessa ska vara lätt illgängliga nås de via länkar från webbplatsen.

Arbeta vidare med:

-  Fortsatt utveckling 

    av karttjänsten

För mer detaljerad information    
hänvisas till karttjänsten på                

www.vasteras.se 

w  w w
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Hållbarhetsbedömning
Hållbarhetsbedömningen, inklusive miljöbedömning, har genomförts av Tyréns AB på uppdrag av Västerås stad. 
Bedömningen avser de delar av översiktsplanen som har ändrats. Den beskriver i vilken utsträckning planen förväntas 
medverka till eller motverka en utveckling som är hållbar ur ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt perspektiv. 
Den kompletterande hållbarhetsbedömningen i sin helhet fi nns i bilaga. Detta är en sammanfattning i form av den 
samlade bedömning som görs i detta dokument.

Den hållbarhetsbedömning som nu gjorts är en komplett ering till ”Hållbar-
hetsbedömning” (2012) och fokuserar endast på att  bedöma de delar av 
översiktsplanen som har ändrats. Rapporten bör därför läsas tillsammans 
med ”Hållbarhetsbedömning” (2012).  

I den samlade bedömning som görs konstateras att  revideringen av översikts-
planen generellt bygger på att  Västerås stad har kommit längre fram i vissa 
planeringsprocesser samt att  riktlinjer gällande allmänna intressen har 
uppdaterats. Förändringarna i den reviderade översiktsplanen bedöms 
generellt ge liten förändring i konsekvenser. Bedömningarna i Hållbarhets-
bedömning (2012) anses därför kvarstå i stort och vara fortsatt  aktuella för 
översiktsplanen i sin helhet.

Strategierna för en hållbar utveckling har utvecklats och preciserats. De 
utvecklade strategierna omfatt ar tydligare exempel och riktlinjer och har 
i vissa fall integrerats i varandra. Exempelvis har social hållbarhet, hälsa 
och naturresurser i form av ekosystemtjänster, samt klimatanpassning lyfts 
fram i strategierna. Förändringen i strategierna bedöms kunna förbätt ra 
möjligheterna att  leda vägen mot översiktsplanens vision, och för att  styra 
planeringen mot en hållbar utveckling i Västerås.

Planeringsinriktningen 230 000 invånare 2050 innebär ytt erligare 30 000 
invånare fram till 2050 vilket innebär förändrade förutsätt ningar för samhälls-
planeringen inom fl era aspekter. Att  planera för en ökad befolkning väntas 
medföra fl era positiva konsekvenser. Fler människor kan skapa en tät och 
blandad stad med fl er mötespunkter och förbätt rade förutsätt ningar för både 
social och ekonomisk utveckling. Men som Hållbarhetsbedömningen (2012) 
beskrev ger en ökad befolkning även större belastning på naturresurser 
och ekosystem och användningen av energi, material och mark riskerar att  
öka, vilket leder till mer utsläpp till luft och vatt en och fl er konfl ikter med 
natur- och kulturvärden. Med en ökad befolkningstillväxt blir det därför än 
viktigare att  vidta kraftfulla åtgärder för att  befolkningsökningen ska ske på 
ett  hållbart sätt . 

En fortsatt  satsning på en tät stad (samt serviceorter), även med en ökad 
befolkningstillväxt, ger goda förutsätt ningar för att  hushålla med mark med 
kultur- och naturvärde samt värden för rekreation och friluftsliv. Staden som 

(foto: Pia Nordlander)

LÄS MER:

I planens bilaga 
Komple  erande hållbarhetsbedömning 
www.vasteras.se/op

Hållbarhetsbedömning, antagen 2012
www.vasteras.se/op

Hållbarhetsbedömning
Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-06

Bilaga till Västerås översiktsplan 2026
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byggs inåt ska enligt strategin förtätas inte bara med bostäder och arbets-
platser utan också med gröna ytor. Att  utveckla befi ntliga gröna strukturer i 
staden är positivt för fl era hållbarhetsaspekter såsom hälsa, social hållbarhet, 
klimat och klimatanpassning och vatt en. 

Förstärkta pendlingsmöjligheter i regionen skapar förutsätt ningar för att  
stärka kommunens att raktivitet som bostads- och arbetsort. Pendlingen kan 
också bidra till en starkare regional integration ur ett  socialt perspektiv. Det 
fi nns däremot klimat-, jämlikhets- och jämställdhetsaspekter att  hantera ifråga 
om utvidgade arbetsmarknader. 

En större befolkningstillväxt ger ett  ökat bostads-, transport- och energibehov 
men ger också bätt re underlag för att  fortsätt a utveckla cykel-, gång- och 
kollektiva transporter både lokalt och regionalt. Dock, då det tar tid att  förändra 
den fysiska strukturen i en stad, liksom människors resvanor, riskerar ett  ökat 
transportbehov ge upphov till fl er bilresor och en ökad energianvändning. 
Det antas därför att  utsläppen av koldioxid från transporter och bostäder kan 
öka fram till 2026.

De tillkomna riktlinjerna för byggande på landet stärker kulturmiljö-, 
jordbruksmarks- och skogsmarksvärden och förtydligar strategierna för 
att  bevara dessa. Att  riktlinjerna anger undantag för utbyggnad av servi-
ceorter kan dock inverka negativt på specifi ka värden.  Andelen skogs- och 
jordbruksmark samt kulturmiljövärden i kommunen riskerar därför ändå att  
minska.

Sedan 2012 har fl era nya policyer, riktlinjer och handlingsplaner tillkommit 
som berör fl era hållbarhetsaspekter. Dessa kan hjälpa till att  förtydliga och 
förstärka de olika aspekterna samt underlätt a att  leda samhällsplaneringen i 
en hållbar riktning. Flera fördjupade översiktsplaner, planprogram och detalj-
planer har antagits eller påbörjats. I vissa fall har de planer som utvecklats 
skiljt sig från beskrivningen i Översiktsplanen 2012. Dessa förändringar kan 
ha betydelse för vissa hållbarhetsaspekter i de enskilda fallen men har ingen 
förändrad inverkan på Hållbarhetsbedömningen 2012.

Västerås stad har genom utredningar, planer, handlingsprogram och 
riktlinjer inom klimatanpassningsområdet stärkt sina förutsätt ningar och 
möjligheter att  möta och hantera ett  framtida förändrat klimat t ex höjda 
vatt ennivåer i Mälaren, skyfall och varmare stadsklimat vilket synliggjort 
och förstärkt klimatanpassningsfrågorna i översiktsplanen. Att  inkludera 
ekosystemtjänster i samhällsplaneringen bidrar också positivt till att  skapa 
förutsätt ningar för klimatanpassning.



VÄSTERÅS ÖVERSIKTSPLAN 2026 86

Planens giltighet
Denna översiktsplan ersätter efter antagande den kommuntäckande översiktsplanen, Västerås översiktsplan 2026 
med utblick mot 2050, från 2004.

Varje kommun ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan 
som omfatt ar hela kommunen. Översiktsplanen är vägledande för fortsatt  
planering och prövning av ärenden som rör mark- och vatt enanvändning. 
Det kan gälla detaljplaner, bygglov, tillstånd till täkt, skogsavverkning mm. 
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande.

Genom att  arbeta med fördjupningar av och tillägg till den kommunom-
fatt ande planen kan ändringar och komplett eringar göras utan att  hela planen 
måste göras om. Översiktsplanen kan således bestå av fl era dokument.

De fördjupningar av översiktsplanen, som fi nns sedan tidigare, och som 
fortfarande ska gälla är:

• ÖP 64 Fördjupad översiktsplan för Stationsområdet (2013)

• ÖP 62 Översiktsplan för Badelundaåsen och ridanläggning (2013)

• ÖP 60 Översiktsplan för Gäddeholm (2006)

• ÖP 59 Översiktsplan för Hacksta mm (2011)

• ÖP 58 Översiktsplan för Västra Skälby (2004)

• ÖP 56 Fördjupad översiktsplan för Centrala Mälarstranden (2004)

• ÖP 55 Översiktsplan för Erikslund (2004)

• ÖP 46 Fördjupad översiktsplan för Dingtuna (1993)

• ÖP 45 Översiktsplan för Kvicksund (1995)

• ÖP 44 Fördjupad översiktsplan för Tillberga (1993)

Följande planprogram, som omfatt ar större områden och därför kan jämställas 
med en fördjupning av översiktsplanen, ska fortsätt a att  gälla:

• Pp 35 Planprogram för Oxbackens centrum (2016)

• Pp 33 Planprogram Kopparlunden (2016)

• Pp 32 Ny väg från Gäddeholm till södra Kärrbolandet (2005)

• Pp 31 Bäckby (2013)

• Pp 29 Planprogram för Björnön (2010)

• Pp 27 Barkarövägen mm (2015)

• Pp 26 Planprogram för Irsta (2009)

• Pp 25 Planprogram för Östra Västerås (2008)
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 Arbete pågår med följande fördjupningar av översiktsplanen:

• FÖP 63 Översiktsplan för Erikslund

• FÖP 67 Fördjupad översiktsplan för Västerås hamn och Hacksta 

• FÖP 68 Fördjupning av översiktsplanen för SÄTRA

• FÖP 69 Fördjupning av översiktsplanen för stadsdelen Ängsgärdet



Vad tycker Du? Är vi på rätt väg?

Förslaget till revidering av översiktsplanen är utställt för samråd under tiden 13 februari  
till och med 13 april 2017. Under den tiden fi nns möjlighet att  lämna synpunkter på de 
idéer och förslag som beskrivs i planen.

Förslaget till revidering av översiktsplanen presenteras också på Västerås stads 
hemsida, www.vasteras.se.

Vad händer sedan?
Efter samrådet kommer synpunkterna att  sammanställas och eventuella bearbetningar 
göras. Därefter ställs planen ut för granskning innan den förs till kommunfullmäktige 
för antagande. När den reviderade översiktsplanen antagits av kommunfullmäktige 
kommer den att  vara vägledande för den fortsatt a planeringen i Västerås.

Vad är en översiktsplan?
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan. 
Översiktsplanens syfte är att  vägleda beslut om användningen av mark- och vatt en-
områden och hur den existerande stadsmiljön ska utvecklas. Kommunfullmäktige 
beslutade i juni 2016 att  Västerås översiktsplan 2026 i sina huvuddrag är aktuell och 
kan tjäna som vägledning för det fortsatt a samhällsbyggandet. Samtidigt beslutades att  
ett  arbete med revidering av planen skulle inledas och att  den reviderade planen ska 
antas senast i december 2017. 

Lämna dina synpunkter senast 13  april 2017 till:
Västerås stad

Stadsbyggnadsförvaltningen

721 87 Västerås

e-post: stadsbyggnadsforvaltning@vasteras.se

Vill du veta mer?
Frågor om planen besvaras av

Ingrid Legrell Crona, projektledare, tel 021-39 15 58
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Yttrande gällande samråd för Västerås reviderade 
översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 
Kungsörs kommun har av Västerås stad inbjudits till samråd avseende reviderad 
översiktsplan.  
 
Västerås kommunfullmäktige tog i juni 2016 ställning till översiktsplanens 
aktualitet. Den samlade bedömningen var att planen i sina huvuddrag är aktuell 
och kan tjäna som vägledning för det fortsatta samhällsbyggandet. Samtidigt 
beslutades om att ett arbete med revidering av planen skulle inledas. 
Syftet med revideringen är att stärka planen som styrdokument och att stärka 
strategiernas genomslagskraft. 
 
Planeringsinriktningen i gällande plan är 200 000 invånare 2050. För att möta 
den ökande befolkningstillväxten föreslås nu att planeringen ska möjliggöra en 
befolkningstillväxt som motsvarar 230 000 invånare 2050. Ett tillskott med 80 
000 nya invånare motsvarar cirka 40 000 nya bostäder. Det innebär att Västerås 
står inför ett omfattande stadsbyggande, där målet är alla ska ha en god bostad, 
att näringslivets utvecklingsmöjligheter ska stödjas och att bostadsförsörjningen 
ska stärka den sociala hållbarheten. 

 
Kungsörs kommuns synpunkter 
Det är positivt att översiktplanen under avsnittet Regional infrastruktur, tidigare 
avsnittet Kommunikationer, lyfter fram betydelsen av en god regional 
infrastruktur. Under nämnda rubrik står det följande: 
 
Västerås strävar efter att ha ett kraftigt ökande utbyte med kringliggande 
kommuner för boende, arbete, utbildning och kultur, där det första valet 
att transportera sig är att ta kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken är snabb och 
bekväm med hög turtäthet. Målet är maximalt 20 minuters resa till Eskilstuna 
eller Enköping och 30 minuter till Örebro med avgångar var 20:e minut i 
högtrafik. Till Stockholm, Uppsala och Arlanda ska finnas samma turtäthet 
och en restid på max 45 minuter. 
 
Det är bra att Västerås strävar efter kortare restid och ökad turtäthet till bland 
annat Eskilstuna, Stockholm och Örebro. Kungsörs kommun anser att det även 
bör målsättas att samtliga kommuner i länet ska ha goda möjligheter att 
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transportera sig med kollektivtrafik till regionstaden Västerås. Målet bör 
inrymma rimlig restid och god turtäthet.  
 
Det är centralt för både Västerås, länets kommuner och regionens utveckling att 
det finns täta och snabba förbindelser till Västerås för bland annat 
kompetensförsörjning, utbildning, handel, kultur och tillgänglighet till 
regionsjukvård. 
 
 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström 
Kommunchef Stefan Lejerdahl 
 Utvecklingsstrateg 
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§  
Yttrande till Länsstyrelsen i Uppsala län – 
Vindkraftspark Duvhällen i Eskilstuna 
kommun (KS 2017/109) 
Länsstyrelsen i Uppsala län har berett bl.a. Kungsörs kommun 
möjlighet att yttra sig över en ansökan om tillstånd enligt 9 kap 
miljöbalken för vindraftpark Duvhällen i Eskilstuna kommun. 
Ansökan gäller tio vindkraftverk. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kungörelse från Länsstyrelsen i Uppsala 2017-01-17 
 
 
Ansökningshandlingarna finns att läsa på 
http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/mpd - Vindkraftsprövningar.  
 
 
Eventuellt yttrande från Kungsörs kommun är inte 
färdigt inför utskick av kallelsen. 
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  Bernt Forsberg 
  Tel: 010-22 33 249 
  bernt.forsberg@lansstyrelsen.se 

Enligt sändlista 
 
 
   

 
 
 
 
Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för vind-
kraftspark Duvhällen i Eskilstuna kommun 
 

Duvhällen Vindpark AB (orgnr. 559045-9367) har inkommit med en ansökan 
till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län om upp-
förande och drift av en gruppstation för vindkraft om 10 vindkraftsverk i 
Eskilstuna kommun. Fastigheter som omfattas av etableringen och infra-
struktur inom projektormårdet är Segersta 1:3, Segersta 1:5, Frasta 1:11, 
Frasta 2:21, Öja-Hult 2:1, Östra Fyrby 1:7 och Tveta 1:15.  
 
Den maximala höjden på vindkraftverken anges till 210 meter. Miljöpåverkan 
som kan uppkomma från verksamheten utgörs bland annat av ljud, skuggor, 
ljus från hinderbelysningen samt påverkan på landskapsbilden och natur-
miljön. 

Ansökningshandlingarna i ärendet finns tillgänglig på Länsstyrelsen i 
Uppsala läns hemsida med pågående miljöprövningsärenden som nås via 
länken: http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/mpd   - Vindkraftsprövningar. 

En komplett akt av ansökningshandlingarna finns hos aktförvarare i 
Eskilstuna kommun samt hos Länsstyrelsens i Uppsala. I Eskilstuna är 
Kerstin Herbertsson aktförvarare. Besöksadress: Stadshuset, Alva Myrdals 
gata 1. 

Den som vill yttra sig i ärendet skall göra det skriftligen till Länsstyrelsen, 
751 86 Uppsala, senast den 27 mars 2017. Yttrande kan också lämnas via  
e-post: uppsala@lansstyrelsen.se  
Länsstyrelsens diarienummer 551-7434-15 ska anges. 

 

LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN 

  

http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/mpd
mailto:uppsala@lansstyrelsen.se
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SÄNDLISTA  

Naturvårdsverket - registrator@naturvardsverket.se 

Eskilstuna kommun, 631 86 Eskilstuna - info@eskilstuna.se 
Miljö- och räddningstjänstnämnden, 631 86 Eskilstuna - miljokontoret@eskilstuna.se 
Länsstyrelsen i Södermanlands län, 611 86 Nyköping - sodermanland@lansstyrelsen.se 
Länsstyrelsen i Västmanlands län, 721 86 Västerås - vastmanland@lansstyrelsen.se 
Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör - info@kungsor.se 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund, Box 19, 732 21 Arboga - miljo.bygg@vmmf.se 
Försvarsmakten, 107 85 Stockholm – via e-post: exp-hkv@mil.se 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - registrator@msb.se 
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§  
Kompetensutvecklingsplan för Kungsörs 
kommun 2017-2021 (KS 2017/115) 
Kungsörs kommun och bolag står inför stora utmaningar gällande 
kompetensförsörjningen.  
 
Ett förslag till kompetensförsörjningsplan för år 2017-2021 har 
tagits fram för att beskriva och analysera kommande behov i 
Kungsörs kommun och bolag. Analys och antaganden görs utifrån 
omvärldsanalys av arbetsmarknad och demografi, medarbetare i 
nuläget med åldersstuktur, pensionsavgångar, kompetensbehov 
utifrån verksamhetsförändringar, efterfrågan i samhället och 
ändrade kompetensprofiler.  
 
Kompetensförsörjningsplanen avser idag kända behov för de 
kommande fem åren men en årlig uppföljning behöver göras. 
Respektive förvaltning och bolag bör mer i detalj analysera 
kompetensbehoven och planera för dessa årligen. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-03-16 
jämte förslag till Kompetensutvecklingsplan för Kungsörs 
kommun 

  
Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslagen Kompetensutvecklingsplan för 

Kungsörs kommun 2017-2021 och uppmanar förvaltningar och 
bolag att mer i detalj analysera behov och årligen planera för 
dessa. 

 
 Antagen plan redovisas som KS-handling nr x/2017. 
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Datum Vår beteckning 
2017-03-16 KS 2017/115 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
HR-chef Anne-Britt Hanson Åkerblom  
  
 
 
 

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 Kompetensförsörjningsplan för 
Kungsörs kommun och bolagskoncernen 2017-
2021 
Kungsörs kommun och bolag står inför stora utmaningar gällande kompetens-
försörjningen.  
 
En kompetensförsörjningsplan för år 2017-2021 (bilaga 1) har tagits fram för att 
beskriva och analysera kommande behov i Kungsörs kommun och bolag. Analys 
och antaganden görs utifrån omvärldsanalys av arbetsmarknad och demografi, 
medarbetare i nuläget med åldersstuktur, pensionsavgångar, kompetensbehov 
utifrån verksamhetsförändringar, efterfrågan i samhället och ändrade kompetens-
profiler.  
 
Kompetensförsörjningsplanen avser idag kända behov för de kommande fem 
åren men en årlig uppföljning behöver göras. Respektive förvaltning och bolag 
bör mer i detalj analysera kompetensbehoven och planera för dessa årligen. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige antar föreslagen Kompetensförsörjningsplan för Kungsörs 
kommun och bolagskoncernen 2017-2021. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström  
Kommunchef Anne-Britt Hanson Åkerblom 
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Sammanfattning 
Kungsörs kommun och bolag står inför stora utmaningar gällande kompetensförsörj-
ning. 
 
En kompetensförsörjningsplanen för år 2017-2021 har tagits fram för att beskriva och 
analysera kommande kompetensbehov i Kungsörs kommun och bolag. Analysen och 
antaganden görs utifrån omvärldsanalys av arbetsmarknad och demografi, medarbeta-
re i nuläget med åldersstuktur, pensionsavgångar, kompetensbehov utifrån verksam-
hetsförändringar, efterfrågan i samhället och ändrade kompetensprofiler.  
 
Pensionsavgångar, ökad personalrörlighet och förväntad demografi visar på kom-
mande utmaningar. De yrkesgrupper där det är svårast att rekrytera utifrån nuvarande 
prognoser är till stor del inom de områden där de flesta pensionsavgångarna finns. 
Det väntas störst brist på undersköterskor, lärare och förskollärare. 
 
För att möta utmaningarna är det viktigt att arbeta med arbetsmiljö och arbetsvillkor, 
att vara en bra arbetsgivare, kompetensutveckling av befintliga medarbetare, karriär-
möjligheter, att utnyttja tekniken och att marknadsföra jobben i våra verksamheter.  
 
Kompetensförsörjningsplanen avser idag kända behov för de kommande fem åren 
men en årlig uppföljning behöver göras. Respektive förvaltning och bolag bör mer i 
detalj analysera kompetensbehoven och planera för dessa årligen. 
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Om kompetensförsörjningsplanen 
Definition och syfte 
Med en kompetensförsörjningsplan avses att kartlägga och analysera nuläge i 
relation till önskvärd kompetens samt att beskriva åtgärder som behöver vidtas; 
attrahera, rekrytera, utbilda, kompetensutveckla och omställa, för att kunna göra 
rätt prioriteringar och satsningar på kompetensområdet.  
 
Syftet med kompetensförsörjningsplanen 2017-2021 är att beskriva och analysera 
kommande kompetensbehov i Kungsörs kommun och bolag utifrån:  
• omvärldsanalys enligt statistik och prognoser över t ex. arbetsmarknad och 

demografi 
• medarbetare i nuläget, åldersstuktur  
• pensionsavgångar 
• kompetensbehov utifrån verksamhetsförändringar, efterfrågan i samhället och 

ändrade kompetensprofiler 
 
Kartläggningen och planen ska vidare, utifrån ovan analys, belysa ett antal viktiga 
fokusområden att planera utifrån och arbeta med för att kunna försörja verksam-
heterna i kommunen med rätt kompetens.  
 
Kompetensförsörjningsplanen avser idag kända behov för de kommande fem åren 
men en årlig uppföljning behöver göras. Respektive förvaltning och bolag bör 
mer i detalj analysera kompetensbehoven och planera för dessa årligen.  
Kompetens 
Begreppet kan beskrivas som förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa 
kunskaper och färdigheter. Kompetens är även att förvärva, vilja använda, utveckla 
och sprida kunskap, erfarenheter och färdigheter. 
 
För att underlätta och förtydliga kartläggning av kompetensbehov kan man dela in 
kompetens i formell, strategisk och funktionell kompetens. 
• Formell kompetens – Adekvat yrkesutbildning och behörigheter i förhållande till 

nationella eller lokala krav 
• Strategisk kompetens – Kunskap, förståelse och att kunna agera i enlighet med 

strategiska mål. Strategiska mål kan avse politisk inriktning, styr och 
ledningssystem; organisation, ekonomi, vision, mål, policies, värderingar. 

• Funktionell kompetens – Med funktionell kompetens avses att kunna anpassa sin 
kompetens utifrån en aktuell situation samt kunna integrera den formella och 
strategiska kompetensen med social och personlig kompetens. Exempel på 
funktionell kompetens är: samarbetsförmåga, social förmåga, kommunikativ 
förmåga, bemötande kreativ och innovativ förmåga, problemlösningsförmåga, 
servicevilja, affärsmässighet, etik. 
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Omvärldsanalys  
Omvärldsanalysen innehåller en överblick av befolkningsutveckling och arbets-
marknad. Den syftar till att ge en prognos gällande tillgänglig kompetens samt av 
kompetensbehovet i samhället i stort.  
 
Nulägesbeskrivning  
En sammanställning har gjorts av nuläget och kommande pensionsavgångar samt 
personalrörlighet föregående år.   
 
Verksamheternas kompetensbehov  
HR-avdelningen har intervjuat förvaltnings-/ bolags och avdelningschefer om 
nuvarande och kommande kompetensbehov. 
  

Omvärldsanalys 
Antalet personer i befolkningen inom olika åldersgrupper har betydelse både för 
efterfrågan på vård, skola, omsorg m.m. liksom även för kommunernas intäkter.  
 
Enligt SCB:s senaste befolkningsprognos för landet förväntas den totala befolkningen 
öka från dagens 10 miljoner med 1,5 procent per år. Det innebär ca.150 000 personer 
per år. 
Skälen är att det föds fler än det dör och att det är hög invandring. Det är många som 
är i barnafödande ålder och människor lever också längre för varje år som går. 
Gruppen medborgare som är 85 år och äldre ökar snabbt den kommande 
tioårsperioden. Även antalet barn i förskole- och skolålder ökar. Stora svängningar i 
elevkullarnas storlek skapar utmaningar för skolsektorn. 
Det innebär större behov av välfärd, framförallt i äldreomsorgen och hälso- och 
sjukvården. 
 
Försörjningsbördan förväntas öka totalt de kommande åren. Försörjningsbörda kan 
sägas beskriva hur många extra personer en person i yrkesverksam ålder måste 
försörja förutom sig själv. Den framtida sysselsättningen och försörjningsbördan 
påverkas positivt om arbetslösheten bland personer i arbetsför ålder sjunker. I och 
med att åldersgruppen 65 år och äldre väntas växa avsevärt och utgöra en allt större 
andel av den totala befolkningen är det angeläget att fler arbetar högre upp i åldrarna. 
Det förs diskussioner om att höja pensionsåldern och samtidigt underlätta för äldre 
som vill arbeta längre.  
 
I dag arbetar över en miljon personer i Sverige i välfärden. Om inga förändringar görs 
i arbetssätt och bemanning skulle det behövas ca. en halv miljon nya medarbetare till 
välfärdssektorn fram till år 2022 enligt Sveriges kommuner och landstings prognoser. 
Ersättningsrekryteringar för medarbetare som går i pension står för två tredjedelar av 
rekryteringsbehovet och nyrekryteringar till följd av ökade behov av välfärd, för den 
resterande tredjedelen.  
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Flest medarbetare kommer att behöva rekryteras till vården och omsorgen i kommu-
nerna, samt till förskolan och skolan – nästan 150 000 medarbetare i respektive 
verksamhet.  
 
Rekryteringsbehoven skiljer sig åt mellan olika delar av landet. 
 
Bedömningen av hur rekryteringsbehoven kommer att utvecklas är främst kopplad till 
den demografiska utvecklingen. Den tar inte hänsyn till att arbetsgivarna kan påverka 
situationen och att rekryteringsbehovet påverkas av en rad andra faktorer, som kon-
junkturförändringar, globalisering, ökad rörlighet på arbetsmarknaden, innovationer 
och politiska beslut/reformer. 
 

Arbetsmarknad 
I SCB:s arbetskraftsbarometer från december 2016 framgår 

• Ökad brist på socionomer 

• Fler arbetsgivare har svårt att rekrytera utbildad personal  

• Fortsatt brist inom hälso-och sjukvård 

• Brist på pedagoger och lärare 

• Minskad tillgång inom det samhällsvetenskapliga området  

• Ökade anställningsbehov inom det tekniska området 
 

Arbetslösheten i landet var 6,5 procent i december 2016, en minskning med 0,2 pro-
centenheter sedan ett år innan.  Störst arbetslöshet finns bland nyanlända (inom etab-
leringsuppdrag) medan sysselsättningen har ökat bland inrikes födda. I en rapport från 
arbetsförmedlingen i februari 2017 om framtidsutsikterna för omkring 200 yrken 
nämns att de flesta arbeten idag kräver minst gymnasieutbildning. 
 
Rapporten visar en fortsatt stark tillväxt av jobb inom många yrken under 2017 och 
en mer utbredd brist på kvalificerad arbetskraft. Samtidigt blir jobbtillväxten svag 
inom flera yrken med låga eller inga formella krav på utbildning.  
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Befolkningsprognos för Kungsör 2016-2025 
I tabellen nedan redogörs för förväntat antal personer uppdelat på olika åldersgrupper 
anpassat till förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola. De äldre 
åldersgrupperna är anpassade för äldreomsorg, särskilt boende, demensboende och 
hemtjänst.  

 
 

I tabellen ovan framgår att den största ökningen är gruppen 80-100 år som ökar med 
212 personer till år 2025. Gruppen 6-9 år ökar med 39 personer. År 2025 blir det 
något färre i åldergrupperna 19-24 år, 45-64 år samt 65-79 år. Barnen i samtliga 
åldersgrupper förväntas öka under prognosperioden. Prognosen visar att Kungsör 
kommer ha ett födelseunderskott under hela prognosperioden till och med 2025. 
Källa: Statisticon. 

 
Kungsör har de senaste åren haft en större inflyttning än utflyttning. Enligt prognosen 
kommer denna trend att hålla i sig till och med 2024. 
 
Kungsörs kommun har högre arbetslöshet jämför med länet och riket (december 
2016). Den totala arbetslösheten i Kungsör för gruppen 16-64 år är 11,8 procent 
jämfört med länet 9,5 procent.  
 
Försörjningsbördan har sedan år 2000 varit högre i Kungsör än i riket och förväntas 
öka från dagens 0,88 till 0,93 år 2025.  
 
I december 2015 var sammansättningen av Kungsörs befolkning 79,9 procent med 
svensk bakgrund och 20,1 procent med utländsk bakgrund. Källa: SCB 

 
  

Ålder / År 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

 0-5 524 516 531 537 543 541 547 555 554 553 549

 6-9 365 402 400 407 408 406 411 406 406 401 404

 10-12 304 299 288 295 313 327 325 325 316 327 324

 13-15 299 306 319 321 313 303 308 323 334 332 331

 16-18 298 309 308 317 324 334 335 326 318 321 332

 19-24 521 510 515 516 507 514 511 511 517 513 503

 25-44 1 768 1 838 1 876 1 870 1 891 1 900 1 901 1 905 1 905 1 896 1 901

 45-64 2 247 2 236 2 233 2 247 2 258 2 266 2 280 2 282 2 269 2 254 2 225

 65-79 1 561 1 560 1 583 1 605 1 597 1 586 1 572 1 565 1 570 1 551 1 545

 80-100 456 467 474 486 508 532 556 573 594 640 668
Totalt 8 343 8 443 8 529 8 601 8 662 8 710 8 745 8 770 8 783 8 787 8 783
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Kommunfullmäktiges mål för befolkningsutvecklingen 
Kommunfullmäktige har antagit ett mål 2016 om att Kungsörs kommun ska ha 8 500 
invånare år 2018 och 9 000 invånare år 2025. Källa: egen. 
 

 
 

Nulägesbeskrivning 
Kungsörs kommun och helägda bolag har i dagsläget 690 tillsvidareanställda (januari 
2017). Av dessa är 570 kvinnor (83 procent) och 120 män (17 procent). På nästa sida 
redovisas fördelningen mellan olika yrkesgrupper och åldersgrupper. 

  

År 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Q1 8 384
Halvår 8 380
Q3
Helår utfall
Helår mål 8 395 8 447 8 500 8 571 8 643 8 714 8 786 8 857 8 929 9 000
Differens +/-
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Befattningar och ålders-
grupper 

Åldersgrupper 
-29 30-39 40-49 50-59 60- totalt 

Administratörer   2 5 9 5 21 
Handläggare 1 6 8 7 3 25 
Chefer, ledning 1 6 14 13 11 45 
Biståndshandläggare 1 2   1   4 
Socialsekreterare 1 2 6 3 1 13 
Behandlare     1 3 2 6 
Handledare  2 10 5 2 1 20 
Övriga socialförv       1 1 2 
Sjuksköterskor   6 5 3 3 17 
Rehabpersonal   1 2 2   5 
Undersköterskor 12 16 40 33 20 121 
Vårdare 7 14 19 32 12 84 
Vårdbiträden 4 5 2 3 7 21 
Personliga assistenter 7 9 7 8 6 37 
Skötare     1 1   2 
Lärare, tidigare år 3 12 9 4 8 36 
Lärare, senare år 2 8 6 7 2 25 
Speciallärare, specialpeda-
goger   4 3 1 4 12 
Övriga lärare   4   11 6 21 
Förskollärare 4 12 19 13 8 56 
Barnskötare   4 4 13 8 29 
Fritidspedagoger   1   2 1 4 
Elevassistenter, fritidsledare   1 3 5 2 11 
Elevhälsa 2   1 3   6 
Studie-yrkesvägledare   1 1     2 
Kockar, skolmåltidsbiträden 3   4 4 5 16 
Lokalvårdare   5 4   2 11 
Badpersonal   1 1     2 
Vaktmästare     3 1 1 5 
Ingenjörer   1 2   3 6 
Anläggningsarbetare   1 3 9 3 16 
Tekniker   2 1     3 
Fastighetsskötare     1 4 1 6 
Summa 50 136 180 198 126 690 
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Pensionsprognos 2017 – 2021 
Nedan redovisas pensionsavgångar per befattningsgrupp. Prognosen är förutsatt att 
pensionsavgången sker vid 65 års ålder. Observera att för 2017 är 13 personer äldre 
än 65 år. 

 
 
Befattningsgrupp  

Årtal 
2017 2018 2019 2020 2021 Totalt 

Handläggare   1 1   1 3 
Administratör 2       1 3 
Chef 1 3   1 2 7 
Fritidsledare 1         1 
Förskollärare 2   2 1   5 
Lärare 4 5 2 7 1 19 
Barnskötare 3   2 1 1 7 
Kock 1   1   1 3 
Måltidsbiträde       2   2 
Lokalvårdare 2     1   3 
Sjuksköterska   1 1     2 
Undersköterska 4 1 4 3 4 16 
Vårdare 1 6 1   3 11 
Vårdbiträde 1 1 2     4 
Personlig assistent   1 1 1 3 6 
Handledare   

  
  1 1 

Behandlare     
 

  1 1 
Arbetsledare       1 1 2 
Ingenjör   2   1   3 
Fastighetsförvaltare 1 1       2 
Fastighetsskötare     1     1 
Anläggningsarbetare 1 1 1     3 
Totalt 24 23 19 19 20 105 

 
Totalt kommer 110 personer att gå i pension till och med år 2021. Flest 
pensionsavgångar beräknas inom förskola, skola, vård och omsorg.  
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Personalrörlighet 
Den allt större rörligheten på arbetsmarknaden märks även i kommunens 
verksamheter. Vi ser en ökad rörlighet de senaste åren. Tabellen nedan visar 
rörligheten för kommunen (ej bolagen). 
 

Personalrörlighet 
Årtal 

2013 2014 2015 2016 
Avgångar 72 95 100 112 
Nyanställningar 76 122 112 112 
Personalomsättning % 
(antal avgångar/ medeltal anställda) 

 
12 

 
15,7 

 
16,3 

 
18,3 

 

Kompetensbehov utifrån verksamhetsförändringar, efterfrågan i sam-
hället och ändrade kompetenskrav 
För att kartlägga vilka kompetensförsörjningsutmaningar Kungsörs kommun och 
bolag står inför de närmsta fem åren har verksamheterna identifierat utmaningar och 
exempel på hur de möter eller kommer att möta dessa utmaningar.  Följande 
frågeställningar har ställts till berörda chefer inom organisationen:  

 
1. Ser du några förändringar/trender gällande olika befattningar i din/dina 

verksamheter? T.ex. Ställs det andra/nya krav på kompetenser eller utbildning? 
2. Ser du förändringar/trender i omvärlden som ställer andra krav vad gäller 

din/dina verksamheter? Hur påverkar detta kompetensbehovet framöver? 
3. Finns det kompetensbrister i dina verksamheter i dagsläget? Vilka? 
4. Hur ser du på möjligheterna att lösa kommande kompetensbehov i din/dina 

verksamheter med interna utbildningsinsatser/karriärutveckling för befintlig 
personal? 

5. Kan nya tekniska lösningar lösa vissa kompetensbrister i din/dina verksamheter?  
6. Har du några tankar kring hur vi kan jobba för att lösa kompetensbrister på 

annat sätt i din/dina verksamheter, både på kort och lång sikt? (Till exempel med 
annan arbetskraft som inte nödvändigtvis har relevant utbildning.) 
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Socialförvaltningen 
Verksamhetsområden: 
Administration, bemanning, individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad och försörj-
ning, kommunal hälso- och sjukvård, LSS-omsorg, socialpsykiatri och äldreomsorg. 
 
Den stora ökningen av äldre kommer att fortgå under många år framåt vilket medför 
stora utmaningar inom vård och omsorg att bemanna organisationen. Inom de närmsta 
fem åren förväntas 50 pensionsavgångar inom socialförvaltningen, varav ungefär 75 
procent av dessa inom vård och omsorg. Gruppen undersköterskor har flest pensions-
avgångar, ungefär 32 procent. 
  
Stora bristyrken och ökad rörlighet på arbetsmarknaden ställer höga krav på aktiva 
insatser och strategier gällande kompetensförsörjning inom socialförvaltningen. Det 
handlar både om att titta på aktiva insatser för att nyrekrytera, men också om att 
kartlägga kompetensbrister och se över möjligheter för kompetensutveckling för 
befintlig personal. 
 
Nedan redovisas pensionsavgångar per befattningsgrupp. Prognosen är förutsatt att 
pensionsavgången sker vid 65 års ålder. Observera att för 2017 är 6 personer äldre än 
65 år. 

  

 

 Befattningsgrupp 
  

Årtal Summa 
2017-2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Administratör 1       1 2 
Arbetsledare         1 1 
Behandlare         1 1 
Distriktsköterska   1       1 
Chef 1 1   1 1 4 
Familjebehandlare     1     1 
Handledare     

 
  1 1 

Handläggare   1 1     2 
Lokalvårdare 1         1 
Personlig assistent   1 1 1 3 6 
Sjuksköterska     1     1 
Undersköterska 4 1 4 3 4 16 
Vårdare 1 6 1   3 11 
Vårdbiträde 1 1 2     4 
Totalt  9 12 11 5 15 52 
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Behov av formell kompetens - Nuläge och framtid 

• Allmänt svårigheter att rekrytera utbildad personal inom flera yrkeskategorier. 

• Särskilt svårt att rekrytera socionomer. Det är stor konkurrens eftersom det är brist 
i hela landet. 

• Påtaglig brist på sjuksköterskor. Inga prognoser tyder på att det blir bättre fram-
över. 

• Efterfrågan på undersköterskor förväntas öka de närmsta åren. Tillgången på 
undersköterskor ökar inte i takt med den efterfrågan. 

• Kompetensbrist inom psykiatri. 

• Ökat behov av kompetens inom demens. Fler brukare med demensdiagnos och 
nya riktlinjer inom demensområdet medför högre krav på kompetens i demens 
inom vård, omsorg och biståndshandläggning. 

• Inom LSS-omsorgen finns behov av att anställa fler utbildade stödpedagoger som 
vägleder personalen i att jobba utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. 

• Ökat behov av utbildade boendestödjare. Behov av boendestöd förväntas öka och 
då behövs kompetens inom psykiatri och missbruksbehandling 

• Svårare att rekrytera chefer. 
 

Behov av strategisk kompetens - Nuläge och framtid 

• Bristyrken i kombination med ökat behov av vård och omsorg och högre krav på 
aktiviteter och förändringar i verksamheternas innehåll medför ökade krav på 
strategisk kompetensförsörjning.  

• Behov av effektiviseringar i bemanningsprocess och resursutnyttjande av befintlig 
personal. 

• Undersköterskerollen kan behöva förändras till två olika roller; den ena med 
undersköterskeutbildning som inriktas på vården och den andra rollen där det inte 
krävs samma utbildning som inriktas mer på omsorgen.  

• Viktigt att fortsätta arbetet med att utveckla en arbetsmiljö och arbetsorganisation 
för att främja ett hälsosamt arbetsliv.  

• Det behöver arbetas på flera plan för att vara en attraktiv arbetsgivare. 

• Ökad lönemässig konkurrens för eftergymnasial kompetens. 

• Vård i ordinärt boende (hemsjukvård) ökar. Utveckla 

• Ökat behov av kunskaper inom dokumentation, kvalitet och uppföljning. Bland 
annat ska social dokumentation ske i enlighet med Socialstyrelsen modell ”Indi-
videns behov i centrum” (IBIC). IBIC är ett behovsinriktat och systematiskt 
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arbetssätt med strukturerad dokumentation av behov, mål och resultat i handlägg-
ningen, genomförandet och uppföljningen av vården och omsorgen 

• Mer kunskap behövs inom olika tekniska verktyg. Det kan lösas med interna 
utbildningsinsatser och studiecirklar.  

• Vid eventuell teknisk utveckling påverkas kompetensbehovet. Exempel på teknisk 
utveckling är ”nyckelfri hemtjänst” som kan bidra till en mer effektiv hemtjänst, 
nattkameror hos brukare vilket skulle kunna innebära att nattpersonal kan jobba 
på distans, digitala signeringslistor för medicinutdelning, välfärdsteknologi och e-
hälsa.  

 
Behov av funktionell kompetens - Nuläge och framtid 

• Bra bemötande är en självklarhet och ett ständigt fokusområde inom socialförvalt-
ningen.  

• Med ökad mångfald blir bemötande och förståelsen för olika kulturer och 
målgrupper desto viktigare.  

• Ett ökat behov av ”omvårdnadskunskap”; att göra det lilla extra för att ge bru-
karna bästa möjliga service utifrån ett personcentrerat arbetssätt. 

• Funktionell kompetens tas och kommer alltid tas i beaktande vid nyrekryteringar 
och kompetensutvecklande insatser.  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen  
Verksamhetsområden: 
Grundskola, förskoleklass, fritidshem, vuxenutbildning, gymnasieuppföljning, 
vägledning, flyktingmottagning, måltidsverksamhet, musikskola, elevhälsa, 
fritidsgårdar och förebyggande ungdomsarbete samt förskola (OBS! Förskoleenheten 
redovisas separat). 
 
Cirka 30 medarbetare kommer att gå i pension de närmsta fem åren, majoriteten av 
dem är lärare. Det råder brist på utbildade lärare och förskollärare, samtidigt som 
andelen barn och unga växer. Rekryteringsbehovet påverkas också av hur snabbt 
skolan anpassas till att bli en teknisk och modern lärmiljö och arbetsplats, 
globalisering, konjunkturförändringar, ökad rörlighet på arbetsmarknaden och att den 
statliga styrningen av skolan har intensifierats genom lärarlegitimationskrav och 
regler om personaltäthet. Konkurrensen om behöriga och legitimerade lärare är stor 
eftersom brist råder i hela landet.  
 
På nästa sida redovisas pensionsavgångar per befattningsgrupp. Prognosen är förutsatt 
att pensionsavgången sker vid 65 års ålder. Observera att för 2017 är 5 personer äldre 
än 65 år. 
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Befattningsgrupp 
  

Årtal Summa 
2017-2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Administratör 1         1 
Chef/rektor         1 1 
Barnskötare  1   1   1 3 
Fritidsledare 1         1 
Förskollärare i förskoleklass     1     1 
Integrationshandläggare         1 1 
Kock 1   1   1 3 
Lärare 3 5 2 6   16 
Måltidsbiträde       2   2 
Speciallärare         1 1 
Specialpedagog       1   1 
Totalt  7 5 5 9 5 31 

 
 

Behov av formell kompetens - Nuläge och framtid 

• Kommunen har en hög andel behöriga lärare vilket är mycket positivt. 

• Särskild brist på lärare i svenska som andraspråk (SVA-lärare), matematik och 
naturvetenskapliga ämnen. 

• Brist på utbildade specialpedagoger och speciallärare.  

• Brist på fritidspedagoger.  

• Svårt att rekrytera skolsköterskor (som kräver minst distriktsköterskekompetens), 
skolpsykologer och skolläkare. 

• Skolsköterska och kurator saknas för gymnasieeleverna på VIVA. 

• Det börjar bli svårt att rekrytera kockar. 
 

Behov av strategisk kompetens - Nuläge och framtid 

• Lärarbristen leder till hög lönekonkurrens mellan kommunerna. 

• Viktigt att arbeta med insatser i arbetsmiljön, ledarskap, medarbetarskap och 
arbetsgivarvarumärke för att behålla befintlig personal. 

• Eventuellt behövs interna utbildningsinsatser för att tillgodose behov av speciallä-
rare, specialpedagoger och fritidsedagoger alternativt att ge medarbetare förutsätt-
ningar för extern utbildning. Vidare utredning kring metoder och möjligheter för 
denna typ av kompetensförsörjning bör göras.  
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• Behöver kunna erbjuda karriär- och utvecklingsmöjligheter. Det är ofta högt lis-
tade faktorer som gör arbetsgivare attraktiva.  

• Anamma ny teknik för att utveckla skolan till en modern arbetsplats och lärmiljö 
Med teknikens hjälp och nya pedagogiska metoder kan digitaliseringen bidra till 
att kunskapsmål nås och skolan/förskolan blir mer attraktiva arbetsplatser. 

• Behov av bra IT-stöd för administration för digitaliserad undervisning. Kommu-
nen har kommit en bit på väg, men IT-utvecklingen förväntas fortsätta och insat-
serna öka.  

• Ta tillvara på den kompetens som finns på bästa sätt – alla ska inte göra samma 
sak. Det krävs ett öppet synsätt på vem som gör vad och hur arbetstiden används. 

• Möjligheterna är stora för att utveckla nya arbetssätt som både minskar arbetsbör-
dan och utvecklar pedagogiken, vilket också gör branschen mer attraktiv. Exem-
pel kan vara en ökning av praktikplatser och att ta in pensionärer för att avlasta 
lärare. 

•  På sikt behövs fungerande samarbeten med närliggande universitet och högskolor 
för att knyta lärarstudenter till kommunens verksamheter. Till exempel samar-
beten i form av arbetsmarknadsdagar, examensarbeten, praktikplatser och andra 
aktiviteter.  

 
Behov av funktionell kompetens - Nuläge och framtid 

• Funktionell kompetens är en central och mycket väsentlig del inom skolans om-
råde.  

• Den funktionella kompetensen tas och kommer alltid att tas i beaktande vid nyre-
kryteringar och kompetensutvecklande insatser.  

 
 

Förskoleenheten 
Verksamhetsområde: 
Förskola för barn 1-5 år. 
 
De närmsta fem åren förväntas tio pensionsavgångar. Majoriteten av dem är 
förskollärare och barnskötare. Att rekrytera behörig och legitimerad personal till 
förskolan är idag en stor utmaning. 
 
På nästa sida redovisas pensionsavgångar per befattningsgrupp. Prognosen är förutsatt 
att pensionsavgången sker vid 65 års ålder. Observera att för 2017 är 1 person äldre 
än 65 år. 
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Befattningsgrupp 
  

Årtal Summa 
2017-2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Barnskötare 2   1 1   4 
Specialpedagog 1        1 
Förskollärare 2   1 1   4 
Lokalvårdare inom förskolan 1         1 
Totalt  6 0 2 2 0 10 

 
Behov av formell kompetens - Nuläge och framtid 

• Enligt barn- och utbildningsnämndens målsättning att andelen förskollärare på 
förskolorna ska vara minst 67 % är det idag 63 %. 

• Rekrytering pågår ständigt men det är mycket svårrekryterat. Utbildade och 
legitimerade förskollärare är ett bristyrke runt om i landet och det råder hård kon-
kurrens. Antalet relevanta sökanden till vakanta förskollärartjänster färre idag 
jämfört med i början på år 2016.  

• Idag görs satsningar på marknadsföring under arbetsmarknadsdagar på närlig-
gande universitet och högskolor. 

• Behov av att implementera en mer snabb och effektiv rekryteringsprocess för att 
fånga behöriga och legitimerade förskollärare. 

• Det kan behövas utreda möjligheter att ge barnskötare förutsättningar för 
vidareutbildning till förskollärare. 

• Behov av fler utbildade specialpedagoger med inriktning mot förskolan. Det opti-
mala är en specialpedagog per avdelning. Idag finns endast en specialpedagog 
som jobbar övergripande för hela förskoleenheten. 

 
Behov av strategisk kompetens - Nuläge och framtid 

• Ökad mångfald i förskoleverksamheten kräver bättre kunskaper, rutiner och 
förståelse för mångfalden. Som exempel nämns ”kulturtolkar” vars uppgift skulle 
vara att förmedla förskolans uppdrag på olika språk samt vara ett stöd i barns 
modersmål och en ”brygga” mellan olika kulturer. 

• Behov finns att återinföra familjepedagogtjänster. Uppdraget som familjepedagog 
är att vara stöd till barns vårdnadshavare i hemmet och hitta rutiner som utgår från 
barnets bästa, vilket även innebär träffar med bl.a. förskolan, BVC och social-
tjänsten. 

• Förskolan behöver följa IT-utvecklingen. Idag finns en arbetsgrupp med fokus på 
IKT-frågor. (Informations och kommunikationsteknik). Det råder varierad kom-
petens inom IKT kopplat till förskolan. Idealet vore att rekrytera någon som har 
god kompetens inom området, som också kan jobba med handledning. IKT-ut-



 Kungsörs kommuns författningssamling Nr X.x 
 
 
 
 

17 (26) 
 

veckling och olika digitala system kan även avlasta kontakten med vårdnadsha-
vare, medarbetare samt anskaffning av timvikarier.  

• Öka samverkan med angränsande kommuner, till exempel genom att dela på spe-
cialistfunktioner och korttidsvikarier.  

• Arbeta med viktiga insatser för att behålla befintlig personal.  

• Fortsatt tillgång till kompetensutveckling. 

• Behov av ”pedagogistor” som fungerar som förskolechefens förlängda arm och 
bidrar med mentorskap och handledning i förskollärarnas vardag.  

 
Behov av funktionell kompetens - Nuläge och framtid 

• Funktionell kompetens är en central och mycket väsentlig del inom förskolans 
område.  

• Den funktionella kompetensen tas och kommer alltid att tas i beaktande vid nyre-
kryteringar och kompetensutvecklande insatser.  

 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Verksamhetsområden: 
Kommunstyrelsens förvaltning bistår kommunstyrelsen i dess funktioner. I 
förvaltningen finns ekonomi-, personal- kommunikation- och sekretariatsfunktioner 
för samtliga nämnder och förvaltningar. Förvaltningen ansvarar även för utvecklings-, 
miljö-, näringslivs-, kultur-, fritids-, och turismfrågor. Kommunstyrelsens förvaltning 
har 30 medarbetare. Under 2017 – 2021 förväntas två pensionsavgångar.  
 
På nästa sida redovisas pensionsavgångar per befattningsgrupp. Prognosen är förutsatt 
att pensionsavgången sker vid 65 års ålder.  

 
Befattningsgrupp 
  

Årtal Summa 
2017-2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Teknisk chef   1       1 
Lokalvårdare       1   1 
Totalt  1   1   2 

 
Behov av formell kompetens - Nuläge och framtid 

• De flesta kompetenser som finns inom kommunstyrelsens förvaltning är idag rela-
tivt lätt att hitta och rekrytera. 

• Vid eventuella kommande behov märks dock svårigheter av att rekrytera ekono-
mer med kommunal erfarenhet och HR-medarbetare med kommunal erfarenhet.  

• Det börjar märkas en brist på bibliotekarier. 
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• Kommunen skulle behöva en utbildad stadsarkitekt, stadsplanerare och markex-
ploatör för att säkerställa att det blir rätt beställningar på samhällsbyggnadssidan. 
Det optimala vore en person som har kompetens inom alla områden. Någon sådan 
tjänst är inte planerad i dagsläget.  

 
Behov av strategisk kompetens - Nuläge och framtid 

• Det finns behov av att närmare kartlägga befintlig kompetens för att kunna fördela 
resurser och organisera arbete så effektivt och kvalitetssäkert som möjligt. 

• Viss utbildning och utveckling behövs för att skapa effektivare rutiner. 

• Behov av att inventera bland befintliga IT-verktyg till exempel för olika system, 
processer och dokumentmallar. Det som är tydligast just nu är olikheter i budget- 
och bokslutsprocesser.  

• Inom kommunikationsområdet måste den digitala utvecklingen hela tiden följas. 
Det är inte brist på personal men ny teknik medför ökat behov av kompetens. 

• Behovet vid digital utveckling gäller även biblioteket. Ett nytt bibliotekssystem 
ska implementeras som innebär självbetjäning vid lån av böcker.  

 
Behov av funktionell kompetens - Nuläge och framtid 

• Att ha ett gott bemötande gentemot brukare och invånare är en självklarhet och ett 
ständigt fokusområde. 

• Med flyktingströmmar och ett ökat antal nyanlända blir bemötandet och förståel-
sen för andra kulturer allt viktigare, särskilt inom biblioteks-, kultur-, och fritids-
verksamheten. Biblioteket och badhuset blivit mötesplatser för nyanlända där 
kommunen behövt stärka upp med tolk för att nya målgrupper ska kunna ta del av 
dessa verksamheter.  

• Funktionell kompetens tas och kommer alltid att tas i beaktande vid nyrekryte-
ringar och kompetensutvecklande insatser.  

 
Kungsörs Kommunteknik AB och Kungsörs Vatten AB  
Verksamhetsområden: 
Det kommunala bolaget Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB) bistår kommunen 
med den tekniska verksamheten. Verksamhetsområdet omfattar gator, vägar, trafik, 
parker, kommunens skogar och fastigheter. KKTAB planerar, projekterar, bygger och 
underhåller anläggningar inom verksamhetsområdet samt ansvarar för driften. 
KKTAB har 36 anställda i bolaget. I bolaget finns administrativ avdelning, mark- och 
gatuavdelning, driftavdelning, fastighetsavdelning, mätsektion och naturvård. 
 
Kungsörs Vatten AB (KVAB) även det ett helägt kommunalt bolag, bistår kommunen 
med vatten- och avloppsverksamhet. Vatten- och avloppsverket ansvarar för att med 
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bästa miljövårdande teknik distribuera det dagliga vattnet till hushåll och näringsliv 
och att ta hand om och rena avloppet från tätorterna. KVAB har totalt fem anställda 
inom VA-verksamhet och administration.  
 
Inom de närmsta fem åren förväntas sju personer gå i pension.  
 
Nedan redovisas pensionsavgångar per befattningsgrupp. Prognosen är förutsatt att 
pensionsavgången sker vid 65 års ålder.  

 
Befattningsgrupp 
  

Årtal Summa 
2017-2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Fastighetsförvaltare 1     1 
Anläggningsarbetare 1 1 1   3 
VA-ingenjör  1    1 
Kartingenjör  1    1 
Arbetsledare    1  1 
Totalt  2 3 1 1 0 7 

 
Behov av formell kompetens - Nuläge och framtid 

• KKTAB och KVAB omfattar många olika befattningar med varierade 
utbildningskrav.  

• Drifttekniker inom fastighet och VA-verksamhet är svårrekryterade 

• Ingenjörer överlag är bristkompetenser särskilt mät- och kartingenjörer. 

• Viss lönekonkurrens märks och påverkar rekryteringsmöjligheterna. 
 

Behov av strategisk kompetens - Nuläge och framtid 

• Personalrörligheten är generellt ganska låg. 

• Det finns goda möjligheter att hitta flexibla lösningar vad gäller karriärvägar och 
utveckling för befintlig personal. Fortbildning och kompetenshöjande insatser 
behövs för att bygga på befintlig personal och på så sätt minska rekryteringsbeho-
vet framöver. 

• Det är dock viktigt att kunna behålla befintlig personal. 

• Periodvis finns behov av olika specialistfunktioner. Idag köper bolagen in 
specialistfunktioner vid behov. 

• Det är positivt om samverkan med närliggande kommuner kan öka, till exempel 
skulle man kunna dela på specialistfunktioner när behov uppstår. 
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Behov av funktionell kompetens - Nuläge och framtid 

• Funktionell kompetens är viktigt för bolagen. 

• Den funktionella kompetensen tas och kommer alltid att tas i beaktande vid nyre-
kryteringar och kompetensutvecklande insatser.  

 
Kungsörs Fastighets AB  
Verksamhetsområde: 
Kungsörs Fastighets AB (KFAB) är ett kommunägt bostadsföretag med huvuduppgift 
att främja bostadsförsörjningen i Kungsör.  
 
KFAB har 11 anställda varav tre förväntas gå i pension de närmsta fem åren.  
 
Nedan redovisas pensionsavgångar per befattningsgrupp. Prognosen är förutsatt att 
pensionsavgången sker vid 65 års ålder.  

 
Befattningsgrupp 
  

Årtal Summa 
2017-2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Förvaltningsassistent  1    1 
VD  1    1 
Fastighetsskötare    1   1 
Totalt  0 2 1 0 0 3 

 
Behov av formell kompetens - Nuläge och framtid 

• Ökat behov av mer teknisk kunskap bland fastighetsskötare 

• Behov av ökade kunskaper inom offentlig upphandling (LOU) bland personalen.  
 

Behov av strategisk kompetens - Nuläge och framtid 

• Det finns goda förutsättningar till att fortbilda befintlig personal för att öka 
kunskaperna inom ovan nämnda kompetensområden där behov finns av ökad 
kunskap. 

 
Behov av funktionell kompetens - Nuläge och framtid 

• Funktionell kompetens är viktig för bostadsbolaget 

• Den funktionella kompetensen tas och kommer alltid att tas i beaktande vid nyre-
kryteringar och kompetensutvecklande insatser 
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Analys och antagande om behov av rekryteringar och kompetens-
försörjning 
Antagande om kommande kompetensförsörjningsbehov måste göras utifrån prog-
noser om demografi, pensionsavgångar, personalrörlighet och krav på ny och för-
ändrad kompetens. 
 
Utifrån befolkningsprognosen fram till 2021 och om kommunfullmäktiges mål upp-
nås om att öka invånarantalet, kommer det att ske en ökning med ca 300 personer 
eller knappt 4 procent år 2021. Om man utgår från att kommunens service totalt sett 
behöver öka i paritet med befolkningsökningen kommer det att behövas ca 26 fler 
medarbetare fram till år 2021. Dock ser vi med utgångspunkt från befolkningsprog-
nosen och utvecklingen för olika åldersgrupper att förskolebarn 0-5 år ökar med ca.6 
procent, barn i skolåldern 6-15 år ökar med 3,4 procent och personer 80 år och äldre 
ökar med ca.19 procent. Sett till denna utveckling utifrån en oförändrad personaltät-
het skulle det behövas fem fler tjänster i förskolan och tre fler lärartjänster på grund-
skolan. Vid ett antagande om att 50 procent av personer 80 år och äldre behöver vård 
och omsorg kommer det att behövas ca.20 fler tjänster inom vård och omsorg.  
 
Enligt pensionsprognosen med antagande om 65 år som pensionsålder, kommer 110 
personer att gå i pension under perioden. Flertalet inom förskola, skola, vård och 
omsorg men även flera inom ledning och administration. 
 
Med ett antagande att nuvarande personalrörlighet kommer fortsätta med en omsätt-
ning på ca 18 procent och med ett behov på ca 80 nya medarbetare per år (exkl. 
pensionsavgångar) kommer det totala rekryteringsbehovet på grund av personalrör-
ligheten vara cirka 400 nya medarbetare under perioden. 
 
Totalt sett skulle det behövas drygt 500 medarbetare som beror på ersättningsrekryte-
ringar och ytterligare cirka 30 medarbetare på grund av ökade behov i verksamheter-
na. 
 
På nästa sida följer en bedömning över rekryteringsmöjligheterna för olika 
yrkeskategorier i organisationen i nuläget. 
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Befattningar Balans Knapp balans Obalans 
Administratörer x 

  Handläggare, specialister olika områden 
 

X 
 Bibliotekarier 

 
X 

 Chefer, alla kategorier 
  

x 
Biståndshandläggare 

 
X 

 Socialsekreterare 
  

x 
Behandlare, beteendevetare, kuratorer 

 
x 

 Handledare  
 

x 
 Sjuksköterskor 

  
x 

Arbetsterapeuter 
 

x 
 Fysioterapeuter 

 
x 

 Undersköterskor 
 

x 
 Vårdare 

 
x 

 Personliga assistenter 
 

x 
 Omsorgspedagoger 

 
x 

 Skötare 
 

x 
 Lärare, tidigare år 

  
x 

Lärare, senare år 
  

x 
Speciallärare, specialpedagoger 

  
x 

Lärare, praktisk, estetiska ämnen 
  

x 
Gymnasielärare, allm ämnen + yrkesämnen 

  
x 

Förskollärare 
  

x 
Barnskötare, elevassistenter x 

  Fritidspedagoger 
 

x 
 Fritidsledare x 

  Skolsköterskor 
 

x 
 Studie-yrkesvägledare 

 
x 

 Kockar 
 

x 
 Måltidsbiträden x 

  Lokalvårdare x 
  Badpersonal x 
  Vaktmästare x 
  Ingenjörer 

  
x 

Anläggningsarbetare x 
  Tekniker 

  
x 

Fastighetsskötare x 
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Det mesta tyder på att Kungsörs kommun och bolag står inför ganska stora kompe-
tensförsörjningsbehov de kommande fem åren. Behoven är inte bara kvantitativa utan 
det kommer även att ställas krav på ny och förändrad kompetens. Med behoven följer 
stora utmaningar då mycket tyder på en generell arbetskrafts- och kompetensbrist i 
samhället. 

 

Vidare åtgärder 
Det finns mycket tankar och idéer hos cheferna vi intervjuat vilket framgår under 
bedömningen för respektive verksamhet. För att Kungsörs kommun och bolag ska 
kunna trygga framtidens kompetensförsörjning är aktiviteter inom områdena attrak-
tionskraft och engagemang, kompetensutveckling samt arbetsmiljö nödvändiga. 
Sveriges kommuner och landsting har tagit fram nio strategier för att möta framtida 
rekryteringsutmaningar. Utifrån dessa strategier arbetar vi idag med vissa områden 
men som vi även kan utveckla. Här nedan har vi sammanfattat ett antal framgångs-
faktorer utifrån strategierna. 

 
1. Använd kompetens rätt  
Vem ska egentligen göra vad? Rätt kompetens på rätt plats ger bäst och effektivast 
samhällsservice. När verksamheterna utvecklas måste yrkesrollerna hänga med. 
Genom att organisera arbetet annorlunda kan både personal och verksamhet utvecklas 
och resurser användas effektivt. Exempel: 

• Dela in undersköterskerollen i två olika roller där den ena rollen kräver utbildning 
och den andra inte gör det. Detta för att undersköterskor med utbildning verkligen 
ska göra ”rätt” saker utifrån utbildning och kompetens 

• Mer samverkan med angränsande kommuner i syfte att dela på specialistfunk-
tioner och korttidsvikarier.   

• Kollektiv kompetensutveckling genom ex. studiecirklar.  
 

2. Bredda rekrytering 
Fler kan bidra till vår gemensamma välfärd. I många av våra verksamheter är 
könsfördelningen ojämn och mångfalden kan öka. Idag är majoriteten av de som 
jobbar inom vård och omsorg och skola/förskola kvinnor. Detta trots att var tredje 
ung man kan tänka sig att jobba i sektorerna, enligt Ungdomsbarometern. Det gäller 
att ta vara på ungas intresse för jobben. Inspirera, informera, erbjud feriejobb och 
praktikplatser. Vi behöver också bli bättre på att ta tillvara på nyanländas kompetens 
bättre genom att försöka korta vägen till arbetsmarknaden. Exempel: 

• Ta tillvara nyanländas kompetens genom att anställa fler till exempel i s.k. extra-
tjänster som en inslussning till våra verksamheter. 
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• För att på sikt få fler nyanlända i arbete är det viktigt att vi kan ta emot personer i 
språkpraktik på arbetsplatserna. Finns även förslag på ”kulturtolkar” inom för-
skolan.  

• Större samarbete mellan arbetsgivare och skolor. Marknadsföra kommuns jobb 
redan på grundskolan.  

• Fortsätta utveckla och arbeta med kompetensbaserad rekrytering i kommens verk-
samheter.  

 
3. Låt fler jobba mer 
Idag arbetar många anställda i kommuner deltid. Fler kan arbeta mer. Det är en fråga 
om att vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda bra villkor. Det handlar också om 
långsiktig kompetensförsörjning. Om fler jobbar mer kan rekryteringsbehoven 
minska. Exempel: 

• Arbete med att möjliggöra ökad sysselsättningsgrad pågår inom vård och omsorg 
 

4. Förläng arbetslivet  
Vi lever i genomsnitt 25 år längre än för hundra år sedan. Med fler år i yrkeslivet kan 
vi lättare klara av välfärdens uppdrag. Idag har vi rätt att arbeta till 67 år, men medel-
svensken få i pension vid drygt 63 års ålder. SKL menar på att fler både vill och kan 
jobba länge om det sker under rätt förutsättningar. Ur ett större kompetensperspektiv 
är det viktiga resurser som inte får förslösas. Signalera att medarbetare som uppnått 
pensionsålder är en viktig resurs och öppna upp för individuella lösningar. Ta till vara 
på 65+ som seniorer, mentorer och vikarier. Exempel: 

• Fortsatt fokus på arbetsmiljö. En god arbetsmiljö är avgörande för att medarbetare 
ska hålla ett helt yrkesliv.  

• Det finns en generell positiv inställning till att låta fler arbeta efter 65 år. 

• Vi tar redan idag in pensionärer som timvikarier i olika verksamheter. 

• Ta hjälp av 65+ som handledare för nyanlända/unga?  

• Ta in pensionärer till specialistfunktioner som vi har behov av periodvis. 
 

5. Visa på karriärmöjligheter  
En bredare syn på karriär ger medarbetare chansen att utveckla både sig själva och 
verksamheten, vilket gör yrkena mer attraktiva. Det gäller att synliggöra de 
karriärvägar som är möjliga och skapa nya. Möjliggör sidledes karriär genom att låta 
medarbetare utvecklas och pröva nya roller. Underlätta vägen till chefskap genom 
traineeprogram, aspirantprogram, delat ledarskap m.m. Exempel: 

• Idag finns möjlighet att låta medarbetare delta i länets Aspirantprogram för 
potentiella chefer.  

• Karriärtjänster som förstelärare, bitr. förskolechefer, arbetsledare etc.  
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• I kommunen är cheferna generellt positiva till kompetensutveckling och att bygga 
på befintlig personal vilket är en viktig förutsättning för vidare arbete. 

 
6. Skapa engagemang 
Engagerade medarbetare som får ta ansvar på jobbet kommer bättre till sin rätt och 
bidrar mer till verksamhetens utveckling. Ju större engagemang och utveckling – 
desto större chans att medarbetare vill stanna på sin arbetsplats. De blir också bättre 
ambassadörer för sin arbetsgivare. Skapa arenor för dialog, lärande och 
erfarenhetsutbyte, låt medarbetare påverka verksamhetens utveckling utifrån sin 
kompetens och fokusera på ett tydligt och närvarande ledarskap. Exempel: 

• Förslag om studiecirklar och att låta medarbetare med expertkunskap få utbilda 
kollegor  

• Det pågående ledaskapsprogrammet i kommunen syftar delvis till att förbättra 
ledarskapet för att skapa mer engagemang hos medarbetare. 

 
7. Utnyttja tekniken 
En ökad digitalisering av välfärdstjänsterna öppnar för både effektivare verksamheter 
och bättre kvalitet. Kommuner ska ligga i framkant vad gäller att utnyttja tekniken, 
det bidrar till en modern och attraktiv arbetsplats. Däremot är det viktigt att utgå från 
användarnas behov och nytta när man utvecklar IT-stöd. Utvecklingen ska bidra till 
engagemang och ge resultat i verksamheten. Bevaka teknisk utveckling, låt behoven 
styra och höj den digitala kompetensen bland medarbetare. Exempel: 

• Upplevelsen är att det fortfarande finns för lite IT-stöd i skolan och förskolan. 
Förskolan saknar ”digitalistor; de som kan IT koppla till förskolans verksamhet. 
Det finns behov av att höja kompetensen bland medarbetare.  

• Det finns mycket att utveckla inom socialförvaltningen t.ex. nyckelfri hemtjänst, 
nattkameror, e-hälsa, digitaliserad signeringslista etc.  

• Kommunen behöver inventera bland IT-verktyg inom hela organisationen. Det 
finns idag olika system, processer och mallar som kan effektiviseras.  

 
8. Marknadsför jobben  
Kommuner behöver på olika sätt sprida information om alla jobbmöjligheter som 
finns inom sektorn, visa upp sig som arbetsgivare, berätta om vad jobben innebär och 
tala om att det är jobb som verkligen gör skillnad. Vi behöver kommunicera via 
kanaler och arenor där målgrupperna finns. Besök universitet, högskolor och delta på 
arbetsmarknadsdagar och andra mötesplatser. Exempel:  

• Satsning kommer att göras under 2017 på målgruppsanpassade annonser via olika 
sociala medier. Dels för att synas för rätt målgrupp men också för att sprida 
kommunens ”employer brand”.  
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• Vi kommer att delta mer på arbetsmarknadsdagar och rekryteringsmässor. Mer 
upparbetade samarbeten mellan kommunen och närliggande universitet och 
högskolor behövs i form av arbetsmarknadsdagar, examensarbeten, praktikplatser 
etc. 

 
9. Underlätta lönekarriär  
Lönerna ska sättas lokalt och individuellt. Individuella löner sätts utifrån prestation, 
ansvar och jobbets svårighetsgrad. Bra prestationer ska belönas. På så sätt kan duktiga 
medarbetare sporras till att fortsätta bidra till verksamhetens utveckling. I många fall 
behöver lönespridningen öka. Lönefrågan kräver särskild uppmärksamhet när 
konkurrensen om flera av våra yrkeskategorier är hård. Exempel: 

• Fortsätta arbeta med individuell lönesättning där medarbetaren upplever att lönen 
är relevant utifrån kraven i arbetet och utförd prestation kopplad till måluppfyl-
lelse.  

 
Andra viktiga frågor som måste fortsätta arbetas med 

• Strategierna ovan handlar mycket om arbetsgivarvarumärket. Att fortsätta arbetet 
med allt vad det innebär att vara en god arbetsgivare är mycket viktigt, både för 
att behålla medarbetare och för att attrahera nya. Bland det viktigaste är att säker-
ställa en god arbetsmiljö och rimlig arbetsbelastning 

• Ge chefer förutsättningar att utöva ett bra ledarskap 

• Attrahera kommande generationer för arbeten i kommunen. 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2017-03-27   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, Kungsörs 
KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten AB, Kungsörs 
Fastighets AB, akten Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt – uppfölj-
ning av nämndernas och bolagens inter-
kontroll 2016 (KS 2016/58) 
Vid kommunstyrelsens möte i mars 2016 tog styrelsen del av 
nämndernas interkontrollplaner för 2016. Detta gjordes som ett led 
i styrelsens uppsiktsplikt. Vid samma tillfälle framfördes önskemål 
om att, som nästa led i uppsiktsplikten, få del av resultatet av 
internkontrollen 2016 utifrån de fastställda planerna.  
 
För att även kunna följa bolagens hantering av den interna kon-
trollen har även rapporter från dessa begärts in. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-03-17 

med bilagor 
 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen konstaterar att nämnderna och bolagen gjort 

uppföljning av den planerade internkontrollen 2016 och redovisat 
de avvikelser man sett och hur dessa har hanterats. 

 
 
 

Ärendet kommer att kompletteras med Kungsör 
Fastighets AB:s rapport. 

 



 

 
UPPFÖLJNING Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2017-03-17 KS 2016/58 
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 

Uppföljning av nämndernas och bolagens intern-
kontroll 2016 
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnderna och bolagen. Som ett led i 
detta följer styrelsen arbetet kring internkontroll. Följande rapporter har tagits 
fram från 2016 års redovisningar: 

- Barn- och utbildningsnämnden (bilaga 1) (utdrag ur förvaltningens bokslut) 

- Socialnämnden (bilaga 2) 

- Kungsörs KommunTeknik AB (bilaga 3) 

- Kungörs Vatten AB (bilaga 4) 
 
I skrivande stund har ännu inte Kungsörs Fastighets AB lämnat sin skriftliga 
rapport kring utförd internkontroll. Denna kommer att lämnas in separat och 
göras tillgänglig för kommunstyrelsen. 
 
Till kommande år ska rapporteringen göras på ett enhetligt sätt. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström 
Kommunchef Eva Kristina Andersson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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 Blad 

Kommunstyrelsen 2017-03-27    
 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Revisorerna, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

§  
Svar på revisionsrapport – Granskning av 
intern kontroll i lönehanteringsprocessen  
(KS 2016/491) 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer gjort en gransk-
ning av den intern kontroll i lönehanteringsprocessen i Köpings 
kommun, Arboga kommun, Kungsörs kommun och Västra 
Mälardalens Kommunalförbund.  
 
De förtroendevalda revisorerna i Kungsörs kommun rekommen-
derar kommunstyrelsen att:  

- säkerställa att kontrollmoment ”Rätt lön” i internkontrollplanen 
kommuniceras till berörda och att rutin för att avrapportera 
avvikelser tas fram 

- ta fram kommungemensamma internkontrollmoment avseende 
lönehanteringsprocessen 

- upprätta en åtgärdsplan för att rätta till de brister som identi-
fierats i granskningen 

 
Svar önskades senast den 1 mars 2017. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar. 
Av det framgår bl.a. att  

- rapporten utgör ett bra underlag för fortsatt utvecklingsarbete 
för löneprocessen 

- personalcheferna i Kungsör, Arboga och Köpings kommuner 
samt lönechefen i kommunalförbundet har tillsammans analy-
serat resultatet och påbörjat ett arbete med att ta fram en åt-
gärdslista för att få så enhetliga processer som möjligt 

- rapporten kommer att användas som underlag för ständiga 
förbättringar 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Revisorernas missiv daterat 2016-12-14 jämte revisionsrapport 
daterad 2016-12-09 

• Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-27, § 33 (meddelande 
om att svar behandlas vid kommunstyrelsen i mars) 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-03-10 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2017-03-27    
 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Revisorerna, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till svar på revi-

sionsrapporten Granskning av intern kontroll i lönehanteringspro-
cessen som sitt eget. 





















































 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2017-03-10 KS 2016/491 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

HR-chef 

 

Anne-Britt Hanson Åkerblom  
  
 

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 granskningsrapport gällande 
intern kontroll i lönehanteringsprocessen 
Ärendet 
Kungsörs kommun har den 20 december 2016 mottagit en granskningsrapport 
från revisorerna i Kungsörs kommun, Köpings kommun, Arboga kommun, och 
Västra Mälardalens kommunalförbund. 
 
Rapporten avser granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen och 
omfattar Kungörs kommun, Köpings kommun, Arboga kommun, och Västra 
Mälardalens Kommunalförbund.  
 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunerna och kommunalför-
bundet har en tillfredsställande intern kontroll av lönehanteringsprocessen. 
Granskningen har omfattat löneprocesser samt en registeranalys av 2015 års 
anställningsregister och bruttotransaktioner. 
 
Granskningen har resulterat i att granskaren lämnar rekommendationer till åtgär-
der i totalt 20 punkter. En del av åtgärderna berör endast Kungsörs kommun, 
vissa åtgärder omfattar samtliga kommuner och samverkan med kommunal-
förbundet samt vissa åtgärder handlar om lönekontorets interna arbetsprocesser. 

 
Åtgärder 
Rapporten utgör ett bra underlag för fortsatt utvecklingsarbete gällande lönepro-
cessen. Personalcheferna inom KAK har tillsammans med lönechefen i kommu-
nalförbundet analyserat resultatet och påbörjat arbetet med att ta fram en åtgärds-
lista i enlighet med de brister som KPMG påpekar i sin rapport. Avsikten är att få 
fram så enhetliga processer som möjligt från kommunerna till lönekontoret. Detta 
för att få en kvalitativt säkrare process och en enhetlighet i hanteringen.  
 
Specifika punkter som påpekas för Kungsörs kommun har påbörjats att åtgärdas 
eller planeras att åtgärdas. Särskilt påpekas angående kontrollmoment och rutiner 
för internkontroll där kommunen nu har vidtagit åtgärder. Rapporten kommer att 
användas som underlag för ständiga förbättringar. 

 
 



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
 2017-03-10 KS 2016/491 
 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 

Förslag till beslut 
Kommunstyreslen föreslås besluta att granskningsrapporten mottagits och 
behandlats.  
Rapporten kommer att utgöra underlag för fortsatt förändrings- och 
utvecklingsarbete för Kungsörs kommun och i samarbetet med Västra 
Mälardalens kommunalförbund och med Köpings och Arboga kommun. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström 
Kommunchef Anne-Britt Hanson Åkerblom 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2017-03-27    
 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Barn- och utbildningsförvaltningen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

§  
Uppdrag – Se på skolbiblioteksfrågan för nya 
skolan (KS 2017/) 
Den 13 februari 2017 antog kommunfullmäktige Kungsörs kom-
muns nya biblioteksplan. Planen behandlar bland annat skolbiblio-
teksfrågan och det faktum att en yta för skolbiblioteksverksamhet 
är inritad i planskissen över den nya skolan.  

Skolan ska stå klar i slutet av året. Kommunstyrelsens förvaltning 
önskar ett uppdrag att se på  

- hur skolbiblioteksverksamheten i den nya skolan ska organi-
seras,  

- hur samarbetet med folkbiblioteket ska se ut och  

- vilka resurser som kommer att krävas av skolan respektive 
folkbiblioteket 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-03-09 
 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att 

i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen titta på skol-
biblioteksfrågan avseende den nya skolan.  

 
 Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen senast i september. 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2017-03-09  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
Avdelningen för kultur, fritid, kommunikation Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Avdelningschef Astrid Qvarnlöf  
  
 
 
 

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 

Önskat uppdrag gällande skolbibliotek i den nya 
skolan 
Den 13 februari antog kommunfullmäktige Kungsörs kommuns nya 
biblioteksplan. Planen behandlar bland annat skolbiblioteksfrågan och det faktum 
att en yta för skolbiblioteksverksamhet är inritad i planskissen över den nya 
skolan. Skolan ska stå klar i slutet av året varför vi nu behöver titta närmare på 
hur skolbiblioteksverksamheten i den nya skolan ska organiseras, hur samarbetet 
med folkbiblioteket ska se ut och vilka resurser som kommer att krävas av skolan 
respektive folkbiblioteket.  
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att i samarbete 
med barn- och utbildningsförvaltningen titta på skolbiblioteksfrågan avseende 
den nya skolan. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen senast i september. 
 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström   
Kommunchef  Astrid Qvarnlöf  

Avdelningschef 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2017-03-27    
 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Barn- och utbildningsförvaltningen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

§  
Antagande av ändrad detaljplan – Tegelud-
den 6-8 (KS 2017/119) 
Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med planförfat-
taren arbetat om förslaget till detaljplan för Tegeludden 6-8. 
Ändringen görs att möjliggöra uppförande av ett större friliggande 
bostadshus med tillhörande carport efter att de trefastigheterna 
Västra Tegeludden 6,7 och 8 sammanslagits till en fastighet. 
 
Ändring av detaljplanen handläggs med standardförfarande som 
övergår till begränsat förfarande. 
 
Samråd har skett med Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, 
kända sakägare och boende som berörs. Samrådsyttranden finns 
sammanställda i Samrådsredogörelse. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-03-17 

jämte antagandehandling, plankarta och fastighetsförteckning 
 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att 

i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen titta på skol-
biblioteksfrågan avseende den nya skolan.  

 
 Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen senast i september. 



 

 
 Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2017-03-17  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
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 

Antagande av detaljplan Västra Tegeludden 6-8 
Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med planförfattaren arbetat om 
förslaget till detaljplan för Tegeludden 6-8. Ändringen Syftet ändring av gällande 
detaljplan som beskrivs här är att möjliggöra uppförande av ett större friliggande 
bostadshus med tillhörande carport efter att de trefastigheterna Västra Tegel-
udden 6,7 och 8 sammanslagits till en fastighet. 
 
Ändring av detaljplanen handläggs med Standardförfarande som övergår till 
Begränsat förfarande. Standardförfarande kan tillämpas om förslaget till ändring 
av detaljplan är i överensstämmelse med översiktsplanen och länsstyrelsens 
granskningsyttrande; inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse. Detaljplanen får heller inte antas medföra betydande miljö-
påverkan. 
 
Samråd har skett med Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, kända sakägare 
och boende som berörs. Samrådsyttranden finns sammanställda i Samrådsredo-
görelse. Då planförslaget i samrådet godkänts av samtliga i samrådskretsen så 
kan momenten Underrättelse och Granskning som ingår i Standardförfarande 
undvaras och planförslaget kan antas direkt genom så kallad Begränsat förfaran-
de. Därefter kan ändringen av detaljplanen antas och beslutet vinner laga kraft 
tidigast tre veckor efter beslutet har tillkännagivits. 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås anta ny detaljplan för Västra Tegeludden 6-8 enligt 
bilagd Antagandehandling – begränsat förvarande. Upprättad 2017-03-13. 
Kommunstyrelsen föreslås också besluta att kostnaden för den genomförda 
detaljplaneändringen samt genomförd lantmäteriförrättning belastar 
fastighetsägaren till Västra Tegeludden 6-8. 
 
  
 
 
Claes-Urban Boström   Stig Tördahl 
Kommunchef    Teknisk chef 
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TILLÄGG TILL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING -  

ANTAGANDEHANDLING - Begränsat förfarande 
 
 
 
 
 
 
 
Upprättad 2017-03-17 
 
Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB 
Stockholm  
 
Kontakt: Sven Söderlind 
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1 INLEDNING 

 
1.1 Process  

 
Ändring av detaljplanen handläggs med Standardförfarande som övergår till Begränsat 
förfarande. 
 
Standardförfarande kan tillämpas om förslaget till ändring av detaljplan är i 
överensstämmelse med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande; inte är av 
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen får heller 
inte antas medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Samråd har skett med Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende 
som berörs. Samrådsyttranden finns sammanställda i Samrådsredogörelse. 
 
Då planförslaget i samrådet godkänts av samtliga i samrådskretsen så kan momenten 
Underrättelse och Granskning som ingår i Standardförfarande undvaras och planförslaget 
kan antas direkt genom så kallad Begränsat förfarande.  
 
Därefter kan ändringen av detaljplanen antas och beslutet vinner laga kraft tidigast tre 
veckor efter beslutet har tillkännagivits. 
 
 

1.2 Planhandlingar  

Detaljplanen består av nedan angivna handlingar som ska läsas parallellt med plankartan 
för den gällande detaljplanen EDP185 
 

 Tillägg till planbeskrivning inklusive förändring av planbestämmelser (denna 
handling) 

 Genomförandebeskrivning (sist i detta dokument) 

 Fastighetsförteckning upprättad 2017-01-03 

 
 

1.3 Bakgrund och syfte 

Syftet med den ändring av gällande detaljplan som beskrivs här är att möjliggöra 
uppförande av ett större friliggande bostadshus med tillhörande carport efter att de tre 
fastigheterna Västra Tegeludden 6,7 och 8 sammanslagits till en fastighet. 
 
 

1.4 Förenlighet med 3,4 och 5 kap Miljöbalken  

Planen har bedömts vara förenlig med 3 och 4 kap. MB. Idag gällande miljökvalitetsnormer 
enl. 5 kap. MB som avser kväveoxid, bly, svaveloxid, bensen och partiklar (PM10) bedöms 
ej överskridas och ändringen av detaljplanen innebär ingen förändring i detta avseende. 
Någon MKB har därför inte upprättats. 
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2 PLANDATA  

 
2.1 Läge och areal 

 Detaljplaneområdet är beläget mellan Fredsgatan och Arbogaån strax väster om 
hamnområdet. Planen omfattar fastigheterna Västra Tegeludden 1-11 samt del av Kungsör 
3:1. Delen som är föremål för ändring av detaljplanen avser Västra Tegeludden 6,7 och 8 
och har en area av ca 1300 m². 
 

 
Utsnitt ur gällande detaljplan, EDP185 med röd markering av fastigheter som är föremål för 
ändring av detaljplan.  
 

 

2.2 Markägoförhållanden 

Fastigheterna som är föremål för detaljplaneändring är privatägda.  
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3 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

 
3.1 Gällande detaljplan 

Gällande detaljplan EDP 185 vann laga kraft 2008-05-21. Planens genomförandetid var 5 
år från att den vann laga kraft och har således gått ut. De delar av detaljplanen som inte 
omfattas av detaljplaneändringen är med undantag för en obebyggd tomt, bebyggda i 
enlighet med detaljplanen.  
 
 

3.2 Gällande översiktsplan 

Ändringen är inte i strid med gällande översiktsplan. 
 
 

3.3 Riksintressen   

Planområdet omfattas inte av något riksintresse. 
 
 

3.4 Beslut om ändring av detaljplan 

Beslut om ändring av detaljplan har fattats av kommunstyrelsen 2016-08-22 efter att 
ansökan om planbesked inkommit för möjliggöra en sammanslagning av de tre 
fastigheterna Västra Tegeludden 6,7 och 8 till en, och där uppföra ett friliggande 
bostadshus och en tillhörande carport. 
 
 
 
4 PLANFÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

 
4.1 Bebyggelse, topografi mm. 

I östra delen av planområdet (VästraTegeludden 1, 2, 3, 4 och 5) finns ett mindre höjdparti, 
som tidigare varit bebyggt med ett äldre bostadshus. Där finns nu fyra friliggande villor som 
har uppförts i enlighet med gällande detaljplan. Västra Tegeludden 4 är ännu obebyggd. I 
den västligaste delen av planområdet (Västra Tegeludden 9,10 och 11) finns 3 radhus som 
också är uppförda i enlighet med den gällande planen. Omedelbart öster om de tre 
radhusen finns de tre fastigheterna Västra Tegeludden 6,7 och 8 som är föremål för den 
aktuella ändringen av detaljplanen. Här är marken relativt plan och av ruderatkaraktär. 
Planområdet ligger på marknivåer mellan +2 och +5 meter i lokalt höjdsystem.  
 
Enstaka större lövträd finns inom planområdet.  Kungsörsleden passerar mellan 
planområdet och Arbogaån. 
 
Marken för de berörda fastigheterna har miljöföroreningar och behöver saneras. 
 

4.1 Buller 

I samband med att detalplan EDP185 togs fram utreddes bullerförutsättningarna. I ett 
särskilt utlåtande angavs: 
 
”Maxnivåer (70dBA) överskrids på de sidor av planerade bostadshus som vetter mot 
järnvägen. Däremot klaras riktvärdet för ekvivalent ljudnivå (55dBA) vid alla sidor på 
planerade bostäder. Riktvärdet för maximalt ljud gäller vid uteplats I anslutning till 
bostaden. Det finns dock inga uteplatser som är orienterade mot järnvägen. Samtliga 
uteplatser är I stället orienterade mot norr, öster och väster. Dessa uteplatser skärmas helt 
eller delvis av huskropparna och bedöms med 4 undantag få en maximal ljudnivå som 
underskrider 70 dBA. Vid 4 uteplatser vid de 4 västligaste bostadshusen kommer dock 
riktvärdet för maximalt ljud överskridas vid tågpassager. Varje bostadshus har 2 uteplatser, 
där den ena är mer skyddad mot buller från järnvägen än den andra. Bostadshusen med 
sämst placerade uteplatser har sålunda alla en alternativ uteplats med lägre ljudnivå.” 
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I den ändrade delen av planförslaget anvisas inte uteplatser, men möjligheten anordna 
uteplats på den östra och norra sidan av föreslagen byggnad kvarstår. Ändringen av 
detaljplanen bedöms därför innebära oförändrade förutsättningar med avseende på buller i 
förhållande till nu gällande riktvärden.  
 
 
 

4.2 Planförslag 

 
Bostadsbebyggelse 
 
Ändringen av planen ersätter den del av tidigare plan som avser kvartersmark för 
bostadsändamål. Planändringen innebär att de tidigare byggrätterna för kedjehus i 
fastigheterna Västra Tegeludden 6,7 och 8 ersätts med rätt att uppföra ett större 
enbostadshus med bruttoarea (BTA) på max 600 m²+ 60 m² för carport. Bestämmelse som 
innebär att yta ej får bebyggas upphävs på en del av fastigheten Västra Tegeludden 6 för 
att möjliggöra uppförande av carport på ytan. Tidigare krav på bevarande av träd utgår. 
 
 
 
Fastighetsbildningsfrågor mm. 
 
Fastighetsbildning har genomförts i enlighet med gällande detaljplan men med skillnaden 
att fyra tomter för kedjehus har ersatts med sex tomter för radhus. Av dessa behöver de tre 
östligare (Västra Tegeludden 6,7, 8) slås samman till en ny fastighet.  
Beträffande fastighetsbildningsfrågorna i övrigt hänvisas till genomförandebeskrivningen. 
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4.3 Förändring av planbestämmelser 

 

 
 

Röd linje omringar fastighet som ges nya planbestämmelser. Blå markering visar utgående 
och tillkommande bestämmelser. 
 
 

Planbestämmelser e₂ avseende utnyttjandegrad utgår från berörd del av planen och ersätts 
med e₃.    
 
e₃ Största totala bruttoarea per tomt 600 kvm. Carport på 60 kvm får dessutom 

uppföras. 
 
Planbestämmelse f₁ avseende utseende utgår från den berörda delen av planen och 
ersätts med f₂. 
 
f₂ Byggnad ska utformas med max 15 graders taklutning. Takfot ska vara max 4,5 

meter över mark. Fasader utförs i vit nyans. 
 
 
Planbestämmelsen kedjehus avseende utseende utgår från berörd del av planen och 
ersätts med friliggande hus. 
 
fril. Endast friliggande hus. 
 
Bestämmelse att ”marken får ej bebyggas”, prickad yta, upphävs på markerad del.  
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4.4 Konsekvenser av planändringen 

Ändringen av detaljplanen förväntas inte innebära någon betydande förändring. Tre radhus 
eller kedjehus ersätts med ett större friliggande bostadshus i anslutning till övriga tomter 
med friliggande bostadshus och en carport tillåts ca 6 m närmare gatan än i gällande plan. 
 
 
 

 
Illustration av planområdet med genomförd detaljplan. 
 
 
 
5 ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

 
5.1 Genomförandetid 

 
Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. 
 

5.2 Medverkande  

Planhandlingarna har upprättats av Sven Söderlind, Ahlqvist & Almqvist arkitekter i 
Stockholm i samarbete med Kungsörs kommun 
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6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

 
6.1 Tidplan 

 
Detaljplaneändringen genomförs med begränsat planförfarande. 
 
Preliminär tidplan: 
 
Beslut om samråd januari 2017 
 
Samråd   februari-mars 2017 
 
Beslut om antagande mars 2017 
 
Laga kraft   april 2017 
 
 

6.2 Genomförandetid 

Planens genomförandetid är 5 år från det datum den vinner laga kraft. Efter 
genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla tills den ändras eller upphävs. 
 
 

6.3 Ansvarsfördelning 

Fastighetsägaren ansvarar för anläggnings- och byggnadsarbeten på kvartersmark. 
Kungsörs kommun ansvarar för genomförande och finansiering av erforderlig 
marksanering. 
 
 

6.4 Fastighetsrättsliga frågor 

Fastigheterna Västra Tegeludden 6,7 och 8 ska genom fastighetsreglering slås samman till 
en ny fastighet. 
 
 

6.5 Ekonomiska frågor 

Fastighetsägaren för de fastigheter som berörs av ändringen står för kostnaden att ändra 
detaljplanen. 
  

6.6 Tekniska frågor  

Den tekniska infrastrukturen är utbyggd fram till området. 
 
 
 
 
 
Kungsör 
 
 
 
………………………………………                  ……………………………………. 
 
Claes-Urban Boström Stig Tördahl  

Kommunchef, Kungsörs kommun Teknisk chef, Kungsörs kommun   



ÄDP203
Upprättad 2017-03-17

Se ändrade/ kompletterade bestäm-
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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2017-03-27   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Socialnämnden, arbetsmarknadsenheten, ekonomen för 
socialnämnden, ekonomichefen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Investering – Verksamhetsbil till 
stadsvårdslaget (KS 2017/98) 
Socialnämnden önskar investera i en verksamhetsbil till stads-
vårdslaget. Bilen behövs för att möjliggöra transport av både 
möbler och fem medpassagerare. Med en sådan bil kan stadsvårds-
laget ta fler uppdrag än de gör idag.  
 
Investeringen för en ny bil har beräknats till 330 000 kronor inkl. 
moms. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Idéblankett daterad 2016-10-18 
• Socialnämndens protokoll 2017-02-28, § 28 

 
Beredningstext Kommunstyrelsens presidieberedning bedömer att stadsvårdslaget 

skulle kunna köpa en ändamålsenlig begagnad verksamhetsbil som 
uppfyller behoven. 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen beviljar investeringen ”Verksamhetsbil till 

stadsvårdslaget”.  Investeringen får ianspråkta maximalt 150 000 
kronor ur kommunens investeringsbudget och socialnämnden 
tillförs de ökade driftmedel under avskrivningstiden – 5 år. 

 
 När investeringen genomförts ska slutredovisning ske till kommun-

styrelsen. 









Kungsörs kommun  
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Kommunstyrelsen 2017-03-27    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Socialnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§  
Slutredovisning investering – Inventarier till 
nya IFO-kontoret (KS 2014/158, KS 2015/296) 
Kommunstyrelsen beviljade 2014 125 000 kronor och 2015 
200 000 kronor för investering av inventarier till IFO-kontoret.  
 
Socialförvaltningen har lämnat in en slutredovisning av investe-
ringen: 
- beviljat 125 000 kronor + 200 000 kronor 
- utfall 324 337 000 kronor 
 
De sista inventarierna köptes under hösten 2016. 

  
Beslutsunderlag  Följande utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens protokoll 2014-05-26, § 113 
• Kommunstyrelsens protokoll 2015-09-28, § 172 
• Socialförvaltningens slutredovisning 2017-03-01 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen tackar för slutredovisningen och lägger den till 

handlingarna. 
  
 





Kungsörs kommun  
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Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 2017-03-27   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

De valda, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Val av politiska representanter till pensio-
närs- och tillgänglighetsrådet (KPTR)  
(KS 2016/241) 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2016 slå samman tidi-
gare pensionärs- och handikappråden till ett nytt pensionärs- och 
tillgänglighetsråd från den 1 januari 2017. 
 
Enligt reglementet ska  
- kommunstyrelsen utse tre politiska ledamöter och lika många 

ersättare. Minst en ska vara ledamot i socialnämnden. 
- kommunstyrelsens ordförande ska vara ordförande i rådet  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsen protokoll 2016-12-12, 212 
 

Förslag till beslut Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter och personliga 
ersättare till det nya pensionärs- och tillgänglighetsrådet för tiden 
2017-01-01 – 2018-12-31: 

 
Ledamöter Personliga ersättare 
Per Strengbom (S) 
Hogsta 102 
736 91 Kungsör 

Mikael Peterson (S) 
Stallmästaregatan 12 
736 32 Kungsör 

Madelene Ericsson (C) 
Kaptensgatan 3 
736 33 Kungsör 

Stellan Lund (M) 
Kornvägen 6 
736 35 Kungsör 

Marie Norin Junttila (S) 
Granhammar 105 
736 91 Kungsör 

Ulla Eriksson Bergh (L) 
Vikvägen 12 
736 92 Kungsör 

 
 Till ordförande i rådet utses Per Strengbom  
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§  
Fyllnadsval – ersättare i kommunstyrelsens 
personalutskott (KS 2014/342) 
Kommunstyrelsen beslutade i december 2016 att välja Claes 
Wolinder (L) till ny ledamot i kommunstyrelsens personalutskott 
efter Hendrik Mayer (L). 
 
Eftersom Claes tidigare var ersättare i utskottet behöver en ny 
ersättare utses. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens protokoll 2016-12-19, § 283 
 

Förslag till beslut Kommunstyrelsen utser  
namn:… 

 parti: … 
 adress: …   
 , till ny ersättare i kommunstyrelsens personalutskott från och med 

den 28 mars 2017 och resterande mandatperiod. 
 

Valbara till uppdraget är de som sitter i kommunstyrelsen. 
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§  
Val till Västmanlands Kommuners styrelse 
(KS 201x/xxx) 
Västmanlands Kommuner och Landstings (VKL) förbundsmöte 
den 17 juni 2016 beslutar att bevilja Landstinget Västmanland 
utträde från VKL från 1 januari 2017.  
 
Förbundsmötets kommunala ombud beslutade den 21 oktober 
2016 att anta omarbetade stadgar för ett kvarvarande ”tomt” 
Västmanlands kommuner. Den juridiska ideella föreningen består 
som ett, Västmanlands kommuner, och är en mötesarena för 
kommunernas politiker. Föreningen har inget bemannat kontor. 
 
Avsikten är att respektive kommun representeras av: 
- Kommunstyrelsens ordförande som ordinarie ledamot 
- Oppositionsrådet som ersättare 
 

Förslag till beslut Kommunstyrelsen utser följande representanter i den ideella 
föreningen Västmanlands Kommuner från och med den 1 januari 
2017 och resterande mandatperiod: 
- ledamot: kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom (S) 
- ersättare: oppositionsrådet Madelene Ericsson (C)  
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§  
Meddelanden delegationsbeslut 
Fritidschef Mikael Nilsson har beviljat lotteritillstånd för Svenska 
kyrkan i Kungsör under perioden 2017-03-02 – 2020-03-01.  
Dnr KS 2017/53 

 

Fritidschef Mikael Nilsson beslutade den 1 mars 2017, § 7, att 
bevilja Kungsörs Simsällskap ledarutbildningsbidrag med 1650 
kronor. Dnr KS 2017/66 

 

Socialchefen Pámela Strömberg Ambors har den 17 mars 2017, § 
9, förordnad vård- och omsorgschefen Kenneth Pettersson att 
utöver egen tjänst även vara socialchef/förvaltningschef under 
ordinarie socialchefs ledighet 20-31 mars 2017. Dnr KS 2017/117 

 

Förslag till beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§  
Meddelanden 
Migrationsverket har skickat en skrivelse gällande förändringar i 
anvisningsmodellen för ensamkommande barn samt andelstal 
2017. Dnr KS 2017/67 
 

Skrivelse från Migrationsverket - Migrationsverkets uppdrag att 
anvisa kommuner att ta emot nyanlända. Dnr KS 2017/76 

 

Migrationsverket informerar om regeringens beslut om att sänka 
länstalen 2017 vilket kommer sannolikt innebära att länsstyrelsen 
väljer att sänka vårt kommuntal för året, det vill säga hur många 
nyanlända kommunen ska ta emot enligt bosättningslagen.        
Dnr KS 2017/76 

 

Länsstyrelsen beslut om ny anvisningsfördelning av nyanlända 
invandrare för bosättning 2017. Till Kungsör kommer det inga 
nyanlända 2017.  Dnr KS 2016/402 

 

Länsstyrelsen i Västmanlands län ges utvidgad rätt att använda 100 
sensorstyrda övervakningskameror för övervakning av områden 
där rovdjur bedöms passera eller vistas samt platser där skador 
förekommit eller förväntas förekomma inom Västmanlands län. 
Övervakning får även ske av fällor för forskningsmärkning av 
stora rovdjur. Detta innebär en utvidgning av det tidigare 
tillståndet från den 1 december 2015. Dnr KS 2017/75 

 

Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten den12 
december 2016 hos överförmyndarnämnden Köping, Arboga och 
Kungsör. Man har efter inspektion funnit anledning att kritisera 
handläggningstiden för hantering av anmälningsärenden och en 
ansökan om ställföreträdare. Dnr KS 2017/111 

 

Länsstyrelsen har beviljat statligt bidrag till det lokala naturvårds-
projektet Groddjursinventering i Kungsörs kommun med max 50 
procent, dock högst 60 000 kronor. Dnr KS 2016/503 
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Finansdepartementet har skickat en skrivelse gällande fördjupad 
samverkan mellan Köping, Arboga och Kungsörs kommun.  
Dnr KS 2016/298 

 

Kallelse till Västmanlands Kommuner och Landstings förbunds-
möte 10 mars 2017. Dnr KS 2017/83 

 

Återkoppling från Sveriges Kommuner och Landsting avseende: 
Finansiering av nationell stödfunktion på SKL till stöd för utveck-
lingen av en mer kunskapsbaserad socialtjänst. Dnr KS 2016/234 

 

Följande partier har lämnat in en redovisning för hur partistödet 
använts 2016: Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, 
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna Dnr KS 2017/9  

 

FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen – redovisar ökad 
insamling av plastförpackningar för sjätte året i rad.  

 

Kvalitetsutvecklare Johanna Raland har svarat på en enkät – Upp-
följning av Öppna jämförelser folkhälsa 2014 (2016).  
Dnr KS 2017/99 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillsammans med 
Länsstyrelsen i Västmanlands län har gjort en inventering om - 
System för regional samverkan inom Västmanlands län- som 
beredskapssamordnaren Lena Mäenpää svarat på. Dnr KS 2017/60 

 

Kungsörs kommuns revisorer har lämnat en rapport om uppföljan-
de granskning avseende samverkan i insatser för barn och ungdo-
mar i Kungsörs kommun. Granskningens bedömning är att skrift-
liga rutiner är nödvändiga för en hållbar styrning, struktur och 
samsyn i samverkansarbete för att minska risken för att barn och 
unga med behov av insatser inte ”faller mellan stolarna”. Nämn-
derna ska svara revisionen senast den 31 mars 2017 på vilka 
åtgärder nämnderna har för avsikt att vidta. Dnr KS 2017/101 
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Engagemangsuppgift - Kungsörs kommuns borgen för VafabMiljö 
Kommunalförbund per 2016-12-31. Dnr KS 2017/108 

 

Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom och kommunchef 
Claes-Urban Boström har den 13 mars 2017 skrivit till Kollektiv-
trafikförvaltningen och begärt ett skriftligt beslut gällande ändrad 
linjedragning genom Kungsör för busstrafiken på stomlinjerna 550 
och 552. Dnr KS 2017/110 

 

Protokollsutdrag från: 

• Kommunfullmäktige i Fagersta kommun 2017-02-20, § 12  
– Begäran från Vafab Miljö om kommunal borgen  
Dnr KS 2016/237 

• Kommunfullmäktige Surahammars kommun 2017-03-06, § 2  
– Borgensåtagande VMKF. Dnr KS 2017/10 

 

Protokoll/minnesanteckningar från: 

• Protokoll från förbundsdirektionen Västra Mälardalens Kom-
munalförbund 2017-02-23, §§ 19-30 

• Minnesanteckning från KAK-gemensamt arbetsutskott 2017-
02-14, §§ 1-5 

• Protokoll från Gemensamma Hjälpmedelsnämnden 2017-02-
24, §§ 1-9 

• Protokoll från förbundsdirektionen VästraMälardalens 
Kommunalförbund 2017-02-23, §§ 1-11 

 

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida  

• Café (Sporthallen) tar bara kontant? Dnr KS 2017/82 

• Bredband i Kungs Barkarö? Dnr KS 2017/103 
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Driftchef Ronnie Björkrot har den 2 mars 2017 svarat på en syn-
punkt gällande beskärning och nedtagning av mistlar. 
Dnr KS 2017/94 

 

Ekonomichefen Bo Granudd har undertecknat: 

• Upphandling av kontorsmaterial – Staples Sweden AB. 
Tidsperiod: 2016-12-01 – 2019-11-30. Dnr KS 2016/189 

• Prolongering av avtal - Kontorsmöbler, konferensmöbler och 
möbler för offentlig miljö samt belysning. Avtalspartner: 
Kinnarps i Örebro AB Avtalstid: till och med 2018-03-31.  
Dnr KS 2017/61 

•  Förlängning av ramavtal avseende E-faktura. Avtalsperiod: 
2017-01-01 - 2017-12-31. Avtalsparter: EVRY AB samt 
Kungsörs kommun m.fl. Dnr KS 2017/81 

• Prolongering av ramavtal om Säkerhetsbesiktning av 
gymnastik- och sporthallsinredningar m.m. Avtalstid: till och 
med 2018-07-01. Dnr KS 2017/85 

• Förlängning av ramavtal med Specsavers AB avseende 
terminalglasögon. Avtalet förlängs från och med 2017-04-01  
till och med 2018-03-31. Dnr KS 2016/94 

 

Kommunchef Claes-Urban Boström har tecknat avtal mellan 
Kungsörs kommun och Civilförsvarsförbundet Kungsör om Fri-
villiga resursgrupper (FRG). Avtalstid 2017-01-01 – 2019-12-31. 
Dnr KS 2017/70 

 

Tekniska chefen Stig Tördahl och gatuchefen Magnus Ribbing har 
tecknat markupplåtelseavtal med Mälarenergi Elnät AB inför om-
byggnad av elnät – Skillinge 2:37 (Skillingeudd etapp 2).  
Dnr KS 2017/84 

  

Skrifter: 

• Upphandling för innovation och mervärde – Sveriges 
kommuner och Landsting 
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Kommuner och Landstings cirkulär:   

• 17:02 – Pensionsnämndens tolkning av KAP-KL § 21 mom. 
2b) den 15 december 2015 

• 17:06 – Budgetförutsättningar för åren 2016–2020 

• 17:07 – Information om Kompetenslyft 

• 17:08 – Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid 
trafikskador på kommunala anläggningar  

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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