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Kallelse till kommunstyrelsen 
Tid Måndagen den 30 januari 2023, klockan 16:00–18:00 
Plats Hellqvistsalen, kommunhuset 
Förslag till justerare Linda Söder Jonsson 
Förslag till ersättare för justerare Angelica Stigenberg 
Förslag till plats och tid för justering Tisdag 1 februari klockan 16.00 

Föredragningslista 
Nr Ärende Diarienummer 
 Information  
1 Information kring framtidens sjuk- och hälsovård 

Föredragande: 16.00-16.30 Jonas Ekström Bitr. hälso- och 
sjukvårdsdirektör, områdeschef Nära vård Region Västmanland 

 

2 Ekonomisk uppföljning 2022 KS 2022/13 
3 Information - Framtid Kungsörs politiska program 2022-2026 KS 2022/576 
 Ärenden till nästa instans  
4 svar på medborgarförslag - KFAB bör ha solceller på flertalet av deras 

byggnader 
KS 2022/408 

5 Taxor och avgifter 2023 - Kungsörs kommun 
not: Underlag är samma som lagts inför beslut i socialnämnden 230124 

KS 2022/257 

6 Partistöd 2023 KS 2023/41 
7 Riktlinje för samspel mellan förtroendevalda och tjänstemän i Kungsörs 

kommun 
not: Bordlagt ärende KS december 

KS 2022/508 

 Ärenden till egen instans  
8 Revidering av avtal och anta planeringsprinciper av kollektivtrafik i 

Västmanlands län (KTM220046) 
KS 2022/465 

9 Antagande - Ny detaljplan för del av  Borgvik  1:2, 1:7, 1:8 samt del av 
Norra Kungsladugården 1:11, Kungsörs kommun (Dp 212) 

KS 2021/75 

10 Samråd - Ny detaljplan för Lockmora 1:49, 1:50, 1:51 och 1:52 samt del 
av Lockmora 1:32, Kungsörs kommun 

KS 2022/456 

11 Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen 
not: Bordlagt ärende KS december 

KS 2022/369 

Dokumenttyp 
Kallelse 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Datum 
2023-01-23 
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Dokumenttyp Sida 
Kallelse 2 (2) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Datum 
2023-01-23 

 

 

Nr Ärende Diarienummer 
12 Kommunstyrelsens mål 2023 

Föredragande: 16.30-17.00 kvalitetsstrateg Malin Söderroos. Underlag 
saknas vid ordinarie kallelses utskick. 

KS 2022/55 

13 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - Internkontrollplan 2023 
Gemensamma hjälpmedelsnämnden 

KS 2022/546 

14 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - Nämndernas internkontrollplaner 
2023 

KS 2022/507 

15 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - Budget, mål och internkontrollplan 
2023 - Västra Mälardalens myndighetsförbund 

KS 2022/575 

16 Nominering av ledamot och ersättare till styrelsen i Västmanlands 
Kommuner (VK) 

KS 2022/118 

 Övriga ärenden  
17 Meddelande - Avtal 2022 KS 2022/3 
18 Meddelande - Synpunkter 2022 KS 2022/4 
19 Meddelande - Sveriges Kommuners och Regioners cirkulär 2022 KS 2022/5 
20 Kommunstyrelsen - Övriga frågor 2023 KS 2023/6 

Mikael Peterson 
Ordförande 
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Vår handläggare 
sara.jonsson@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Ekonomisk uppföljning 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporterna.  

Sammanfattning 
Den sista skatteprognosen från SKR gav kommunen ett något sämre utfall 
2022 än vad som förväntades i oktoberprognosen, avseende skatteintäkter 
och fastighetsavgift (cirkulär 22:58). Men utfallet är ändå 24,6 Mnkr bättre 
än budget. För 2023 ligger den beslutade budgeten i paritet med den nya 
prognosen. Invånarantalet blev 18 färre den 1 november 2022 än vad som 
antogs i budgeten. Det ser ut att medföra -1,2 Mnkr i lägre intäkter nästa år. 
Men en så här tidig prognos för 2023 är förknippad med mycket stora 
osäkerheter. 
På KS sammanträde 2022-12-12 § 273 beslutades att VD för KFAB och 
KVAB skulle inkomma med ekonomiska rapporter. VD för KFAB Lars 
Larenius och VD för KVAB Rune Larsen har inkommit med sådana 
rapporter.  
Arbetet med bokslutet 2022 är i full gång och för en djupare analys av det 
ekonomiska resultatet 2022 hänvisas till kommande årsredovisning samt 
kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsberättelser. 

Beslutsunderlag 
Rapport från VD Lars Larenius angående KFAB:s ekonomi 
Rapport från VD Rune Larsen angående KVAB:s ekonomi 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

 
 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-12-29 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/13 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
  

Organisationsnr 
212000-2056 
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Datum  
2022-12-20  

  

 

 
KUNGSÖRS FASTIGHETS AB 
 
   
Vår handläggare  

Lars Larenius, vd Till kommunstyrelsen 
  
  
  

 

Postadress Besöksadress Telefon, vxl Telefax Org. nummer Hemsida 
Box 15 Drottninggatan 34 0227-415 00 0227-108 18 556049-6464 www.kfabkungsor.se 
736 21  KUNGSÖR 

KONSEKVENSER AV DEN ALLMÄNNA PRISUPPGÅNGEN 2023 
 

Kungsörs Fastighets AB (KFAB) lämnar härmed en rapport över vår ekonomi de  
närmaste åren i enlighet med KS beslut § 273 ekonomisk uppföljning 2022. 
 
Inom KFAB är det främst kostnaden för vatten och räntor som stiger mellan 2022 och  
2023. Samtidigt genomför bolaget besparingsåtgärder inom energiförbrukning samt att  
den nyligen avslutade nyproduktionen börjar generera ekonomiskt överskott från dag  
ett.  
 
Styrelse och vd har beslutat att bibehålla nivåer för underhåll och accepterar en tillfälllig  
resultatförsämring för att mildra behovet av  hyreshöjningen för våra hyresgäster  
kommande år samtidigt som underhållsnivån hålls konstant. Effekten av kostnadsökningar  
och resultatförbättrande åtgärder är en tillfällig resultatförsämring om ca 1 mkr för år 2023. 
Från 2024 räknar bolaget med att resultatet är åter på 2022 års nivå. 
 
För närvarande finns inget ägardirektiv kopplat till ekonomiskt resultat. Vi utgår därför  
från formulering i tidigare års ägardirektiv i nedanstående tabell. 
 

Nyckeltal Mål enligt treårsplan 

 2023 2024 2024 

*Direktavkastning 
minst 4,5 % 

8,19% 9,30% 9,44% 

*Synlig soliditet 
minst 25 % 

38 % 40 % 42 % 

Budgeterad vinst 
(tkr) 

2 946 3 569 4 352 

 
*Enligt föregående års ägardirektiv 

 
Med vänlig hälsning 

 
Lars Larenius 
Verkställande direktör 
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VD Rune Larsen 

2023-01-02 

HUR ARBETAR KVAB MED ATT 

SÄKERSTÄLLA GOD EKONOMISK 

HUSHÅLLNING 2023 OCH FRAMÅT  

 

 

Kommunstyrelsen den 12 dec 2022 (KS 2022/13) uppmanade VD för Kungsörs 
Vatten AB (KVAB) inkomma med skriftliga rapporter till nästa sammanträde, 
där VD redogör för konsekvenserna nästa år av den allmänna prisuppgången för 
respektive bolag och vilka åtgärder som tas för att uppnå en budget i balans 
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VA-verksamhetens utmaningar 
Utdrag från Svenskt Vatten, VA-verksamhetens branschorganisation 5 jan -23 
Ledningsnäten, vattenverken och avloppsreningsverken byggdes ut, med generösa 
statsbidrag, under 50-, 60- och 70-talet och är i dag ofta helt avskrivna – men 
fortfarande i drift. En stor del av behoven handlar om att förnya det gamla 
ledningsnätet, ett nät som räcker fem varv runt jorden, allt för att slippa läckor, avbrott 
och kokningsrekommendationer. 
Det förändrade klimatet påverkar tillgången till rent vatten och ökar riskerna för 
skyfall och översvämningar. Detta hotar enskilda fastigheter, städer och tätorter på ett 
helt annat sätt än tidigare. 
Människor i dagens samhälle använder kemikalier, direkt och indirekt, och läkemedel 
som till slut hamnar i avloppsvattnet. Där ska de tas om hand till stora kostnader, 
kostnader som i dag hamnar på taxan och inte hos till exempel läkemedelsbolagen. 
Allt detta måste betalas på ett eller annat sätt om vi ska fortsätta att ha lyxen av rent 
dricksvatten i kranarna och friska sjöar och hav. Vår bedömning om att taxorna i snitt i 
Sverige behöver fördubblas i fasta priser de närmaste 20 åren ligger fast. 
I rapporten framgår också en annan stor utmaning vid sidan om pengarna. För att 
kunna använda pengarna så effektivt och långsiktigt hållbart som möjligt, krävs det 
människor av kött och blod. Drift, utredning, projektering, upphandling och 
genomförande gör sig inte på egen hand. Vi har exempel på kommuner där pengarna 
finns, men där projekten ändå inte kan genomföras. Det finns ett lokalt ansvar att 
säkerställa en stark och effektiv VA-organisation med förutsättningar att klara 
utvecklingen, men staten och lagstiftaren måste också bidra för att underlätta detta. 
Den krassa verkligheten är att kommunerna måste samverka ännu mer. 
Länk till rapporten:  

https://www.svensktvatten.se/globalassets/rapporter-och-
publikationer/investeringsrapporten/svenskt_vatten_investeringsrapport_202010.pdf 

Landets kommunpolitiker behöver fatta kloka, långsiktigt hållbara beslut, beslut 
med bäring under resten av seklet. Investeringar i den här samhällskritiska 
infrastrukturen skapar också förutsättningar för näringslivets utveckling. Både under 
genomförandet men också för att säkra och utveckla andra verksamheter. Belöningen 
kommer inte att komma den här eller nästa mandatperiod. Men ser man över sina taxor 
och organisationer, samverkar mer och ser till att invånarna förstår hur det rena vattnet 
hamnar i kranen och var det tar vägen – ja, då har man tagit ansvar. 
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Vad styr VA-verksamheten 

Det är kommunen som beslutar om var VA-försörjningen ska tillgodoses genom en 
allmän VA-anläggning, det vill säga dess verksamhetsområde. Huvudman är den som 
låter bygga och därmed äger VA-anläggningen. Det kan vara kommunen själv eller en 
annan organisation, till exempel ett aktiebolag, men kommunen måste ha ”rättsligt 
bestämmande inflytande” över VA-anläggningen. 
Kungsör kommun bildade Kungsörs Vatten AB (KVAB) år 2016, KVAB äger den 
allmänna VA-anläggningen. 
Verksamhetsområden och taxor ska beslutas i kommunfullmäktige som är den ytterst 
ansvarig för VA-verksamheten. 
VA-verksamheten styrs av många olika lagar och bestämmelser, nedan presenteras 
några av de största. 

Miljöbalk (1988:808) 
Miljöbalken ska främja en hållbar utveckling som innebär att kommande generationer 
försäkras en hälsosam och god miljö 

Vattentjänstlagen (SFS 2006:412) ändring av lagen pågår 
Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp 
ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors 
hälsa eller miljön. Lagen reglerar huvudmannens, va-verksamhetens och 
fastighetsägarens skyldigheter och ansvar. Vattentjänstlagen reglerar också hur va-
verksamheten får ta betalt för sin verksamhet. 

ABVA "Allmänna bestämmelser för användande av kommunens allmänna va-anläggningar". 
I ABVA finns information om rättigheter och skyldigheter vad gäller din 
kommuns vattentjänster. 

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12) 
dessa föreskrifter finns bestämmelser om produktionen och hanteringen av samt 
kvaliteten på dricksvatten. Med dricksvatten avses i dessa föreskrifter allt vatten som är 
avsett att eller rimligen kan förväntas att förtäras av människor, inklusive källvatten, 
från och med den punkt där det tas in i vattenverken. Föreskrifterna ska inte tillämpas 
på naturligt mineralvatten. 

Säkerhetsskyddslag (2018:585) 
Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, 
sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra 
fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. 
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Ekonomi 
Vattenbolaget är ett eget taxekollektiv och ekonomien på bolaget styrs av följande 
dokument 

• Vattentjänstlagen, den reglerar hur och när vattenbolaget kan ta betalt för sina 
tjänster. 

• VA-taxa och taxekonstruktion som reglerar hur mycket vi får ta betalt och för 
vilka tjänster. 

VA-verksamheten ska bedriva ett aktivt taxearbete för att säkerställa verksamhetens 
ekonomi. Verksamheten ska bedrivas på ett så kostnadseffektivt sett som möjligt, dock 
finns det faktorer som vattenbolaget inte kan påverka, så som 

• på grund av ett ändrat säkerhetsläge i världen har man påbörjat ett stort arbete för 
att säkerställa samhällets viktigaste livsmedel nämligen dricksvatten, detta arbete 
kommer i form av högre krav på säkerhet, det gäller fysisk säkerhet i 
anläggningarna så som bevakning, kommunikation, nödström mm. Säkerhet runt 
sättet vi arbetar på har ändrat kraftigt dem senaste 3 åren, SUA säkerhetsskyddat 
upphandlingar måste genomföras på alla projekt inom va-anläggningar, 
säkerhetsprövning på all personal som på något sätt arbetar med VA-
anläggningar, sekretess mm. 

• klimatändringarna som påverkar VA-verksamheten, högre temperaturer, torra 
perioder, mer nederbörd, översvämningar, ökar riskerna för mindre grundvatten, 
kontaminering av grundvatten, högre flöden emot reningsverk påverkar 
reningseffekten, risker för bräddning av avloppsvatten ökas. 

• rening av läkemedelsrester. 
• lagändringar och ändrade krav mot VA-verksamheten. 
• kraftig ökad inflation, räntekostnad, drivmedel, elpriser, kemikalier.  

För att säkerställa en ekonomi i balans 2023 och framåt har följande åtgärder 
träffats 

1. Gemensamt driftsbolag mellan Kungsör och Arboga, ekonomisk kommer detta 
att ge samordningseffekter som bidrar till en stärkare organisation med delade 
resurser. 

2. Ny taxa är framarbetat och antagen, denna kommer att gälla från 1 januari 2023, 
dock kommer det att bli nödvändigt med årliga höjningar för att klara framtida 
utmaningar. 

3. Påbörja arbete med en ny Vattenplan som ska ersätta VA-planen och läggas till 
grunden för kommande investeringar i VA-anläggningen. 

4. Uppdatera en långsiktig 10 årig investeringsplan, denna måste kopplas till 
vattenplanen  

5. Justera taxan för att möta de svängningar som sker i marknaden. Detta kan 
genomföras med justeringar i taxan årligen med KPI eller entreprenadindex. 
Denna justering ska ske på totala omsättningen minus personalkostnader. 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Framtid Kungsörs politiska program 2022-2026 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 
Framtid Kungsörs har inkommit med sitt politiska program för 
mandatperioden 2022 - 2026. Framtid Kungsör verkar i majoritet och består 
av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2023-01-12 Framtid Kungsörs politiska program 2022-
2026 
Framtid Kungsörs politiska program 2022-2026 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2023-01-12 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/576 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Framtid Kungsörs politiska program 
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet har ingått ett samarbete under 
mandatperioden 2022–2026 och bildar ett majoritetsstyre för Kungsörs kommun och dess 
bolag. Detta är punkter som vi vill prioritera från politiska ledningen i Kungsörs Framtid 
Kungsör som består av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Vi vill 
fortsätta vårt framgångsrika arbete med samverkan med vårt Näringsliv i Kungsör och 
utveckla detta vidare. Vi vill bibehålla den goda relation som vi byggt upp under flerårigt 
arbete.  
 

• Demokrati i Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utvecklas med teman och 
olika rundor om politik. (Näringsliv, Skola, Miljö, Omsorg, Kultur & Fritid) och till en 
mera intressant arena för debatt och beslut.  

• Trygghetsboende Tallåsgården med lägenheter för äldre. Utveckla denna 
verksamhet inom plan. Utveckla denna mötesplats för äldre. 

• Kungsörs skola. Utbildningsnivån måste stärkas med fokus på Grundskolan. Höja 
kvalitén. Mera struktur och ordning i skolan. En grundpelare för Framtid Kungsör. 
Tydligt fokus på att alla skall trivas i skolan. 

•  Allaktivitetshus Kungsör Utreda om den går att skapa en fastighet till 
ungdomsrelaterat allaktivitetshus inom kulturområdet i Kungsör 

• Klämsbo Ridanläggning. Investera i anläggningen och modernisera den för personal 
och de som utnyttjar den. Anpassa den för framtiden och dess djurhållning samt 
utbildningsverksamhet. 

• Torpa GC väg. Att anlägga hård belagd såsom mjugg/asfalt yta på denna sträcka 
längs järnvägen. Från Strängbetong till Torpa. 

• Ekokommunen Kungsör  
EKO-kommunen Kungsör utvecklas med fokus på att minska miljöpåverkan och att 
bidra till en långsiktig hållbar utveckling. Arbetet knyts an till besöksnäringen och 
blir en del av Kungsörs platsvarumärke.  

• Översiktsplan Kungsörs kommun.  
En ny översiktsplan tas fram för fortsatt utveckling av kommunen för fler bostäder 
och företagsetableringar. Vi värnar hagmark och det sammanhängande 
kulturlandskapet som en stor tillgång för Kungsör.   

•  Trafiksäkerhet på Kungsgatan. Göra denna sträcka trafiksäkrare för medborgarna i 
Kungsör. 

• Leader Mälardalen Bli mera aktiv med projekt. Kunna ta del av mera medel inom 
detta område för att utveckla Kungsör.  
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Vår handläggare 
lars.larenius@kfab.kungsor.se 
  
  

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag - KFAB bör ha 
solceller på flertalet av deras byggnader 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige förklarar 
medborgarförslaget besvarat. 
 

Sammanfattning / svar 
Pia Johansson föreslår i ett medborgarförslag att Kungsörs kommun och 
fastighetsbolaget KFAB bör använda solceller på flertalet av deras 
byggnader på grund av stigande elpriser.  
KFAB kommer under 2023 göra en översyn och utredning av 
förutsättningen för att installera solceller på alla sina fastigheter. Arbetet 
sker tillsammans med Energikontoret Mälardalen. Energibesparing är ett 
prioriterat område i KFAB:s affärsplan för 2023 där ett av målen är att 
bolaget ska bli fossilfritt i sin egen verksamhet så snart det går. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag svar 
Medborgarförslag - KFAB bör ha solceller på flertalet av deras byggnader 
Inbjudan presentation medborgarförslag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-11-07 Medborgarförslag - KFAB bör ha solceller 
på flertalet av deras byggnader 
Inbjudan presentation medborgarförslag 
KF 2022-11-14 § 23 Medborgarförslag - KFAB bör ha solceller på flertalet 
av deras byggnader 

Lars Larenius 
 vd 

  
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-12-27 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/408 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
  

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
KS 2022/408 
Er beteckning 
 

 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Handläggaren 
Eventuell uppdragstagare 
Ekonomichef 
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Jag tycker att Kungsörs Kommun och deras fastighets bolag KFAB
ska ha solceller på alla eller flertalet av deras byggnader.
Skolor, äldreboendena, sportanläggningarna och hyres
fastigheter.
Elen är dyr och ni kanske måste se till att det finns
alternativa komplement till dagens elförsörjning till era
fastigheter.

Namn
Pia Johansson

Postadress
Storgatan 23
736 32 Kungsör

Telefonnummer
0707-264388

E-postadress
pia@dacktjanst.se

Samtycke
2022-09-17 15.04
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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Vår handläggare 
marie.ekblad@kungsor.se 
Området för funktionsstöd 
Socialförvaltningen 

Adressat 
Socialnämnden 

Komplettering av avgifter Socialförvaltningen 
Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
anta kompletterande avgifter för socialförvaltningen att gälla från och med 
den 1 februari 2023. 

Sammanfattning 
Justering av priserna för mat i samband med insats enligt § 9.7 Lag 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, korttidstillsyn 
även kallat ungdomsfritids.  
I den tidigare versionen har avgiften för lunch fallit bort. Taxan införs igen. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse  
Bilaga: Dokument taxor och avgifter 

Lena Dibbern 
Socialchef 

Marie Ekblad 
Områdeschef 

Skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef Lena Dibbern 
Områdeschef Marie Ekblad 
Områdeschef Isabella Piva- Hultström 
Områdeschef Christer Zegarra-Eriksson 
Ekonom Irene Berglund 
Assistent Lana Ristic 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-10-06 
Ert datum 
 

Diarienummer 
SN 2022/5 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 03 34 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
SN 2022/5 
Er beteckning 
 

 

Ärendebeskrivning 
Se bilaga rapportmall 
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Avgifter inom socialtjänsten 

Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-28, § 219 
Reviderade av kommunfullmäktige 2011-12-19, § 232 (städavgift) 
Reviderade av kommunfullmäktige 2012-12-10, § 129 
Reviderade av kommunfullmäktige 2015-09-07, § 117 
Reviderade av kommunfullmäktige 2016-09-05, § 133 
Reviderade av kommunfullmäktige 2017-09-11, § 129 
Reviderade av kommunfullmäktige 2018-11-12, § 26 
Reviderade av kommunfullmäktige 2018-12-10, § 63 
Reviderade av kommunfullmäktige 2019-04-08, § 48 
Reviderade av kommunfullmäktige 2019-11-25, § 194 
Reviderade av kommunfullmäktige 2020-04-06, § 43 (nya måltidsavgifter) 
Reviderade av kommunfullmäktige 2020-09-14, § 129 (färdtjänst) 
Reviderade av kommunfullmäktige 2021-11-29, § 202 (taxebilaga för kommunen 

antagen) 
Reviderad av kommunfullmäktige 2022-06-13 § 111 (bla måltidsavgifter LSS och 

korttidsvistelse) 
 

Ingen betalar mer för omvårdnad och beviljade hemtjänstinsatser än vad avgifts-
utrymmet tillåter och aldrig mer än den s.k. maxtaxan. Det innebär ett högkost-
nadsskydd med en högsta avgift för hemtjänst och omvårdnad i ordinärt och sär-
skild boende och kommunala hälso- och sjukvård.  
Maxtaxan beräknas som en tolftedel av 0,5392 x prisbasbeloppet (52 500 kr). 
För 2023 är maxtaxan 2 359 kr i månaden. 
 

Måltidsavgifter 
Inga måltidsavgifter ingår i högkostnadsskyddet. 

Måltidsavgifter i Mistelns restaurang, pensionärer 
Alla måltider måste betalas kontant, via swish eller via kortbetalning. Inga mål-
tider kan från 2020-04-01 skrivas upp på lista i restaurangen. 
 
Med dryck avses dricka/lättöl/mjölk/måltidsdryck. 
 

Lunch, inklusive smör, bröd och dryck 73 kr/måltid 
Middag 56 kr/måltid 
Kaffe, kaka, smörgås, glass 11 kr/styck 

 
 
Måltidsavgift för mattjänst i hemtjänsten, matlåda 
Biståndsbeslut vid behov av matleverans.  
 

Kyld matlåda (exklusive alla tillbehör, inklusive 
utkörning) 

68 kr/måltid 
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Måltidsavgifter i Mistelns restaurang, ej pensionärer 
Alla måltider måste betalas kontant, via swish eller via kortbetalning.  
 

Lunch, inklusive smör, bröd och dryck 95 kr/måltid 
Varm lunchlåda, inklusive råkost 85 kr/måltid 
Kaffe, kaka smörgås, glass 11 kr/styck 

 

Måltidsavgifter för personer i daglig verksamhet LSS samt bostad 
med särskild service 

Kyld matlåda, exklusive smör, bröd och dryck 68 kr/måltid 
Middag, exklusive smör, bröd och dryck 56 kr/måltid 

Måltidsavgifter LSS – Korttidstillsyn 
Vid korttidstillsyn utanför det egna hemmet för skolungdom över 12 år samt under lov, 
enligt 9 § 7 p LSS, tas en avgift ut för mat. Resor från korttidstillsyn betalas av om-
sorgstagaren/vårdnadshavaren. Om insatsen köps av en annan kommun/vårdgivare ska 
måltidsavgiften motsvara dennes gällande måltidstaxa, dock aldrig högre än vid kort-
tidstillsyn inom kommunens egen regi.  
 

Kostnad måltider 13–15 år 16 och äldre 
Frukost 16,50 kr/måltid 22 kr/måltid 
Mellanmål 16,50 kr/måltid 22 kr/måltid 
Lunch 49 kr/måltid 49 kr/måltid 
Heldag vid lov 82 kr/måltid 93 kr/måltid 

 Korttidsvistelse 
Korttidsvistelse i korttidshem, stödfamilj eller på läger. Vid insats i form av 
korttidshem, stödfamilj eller läger enligt 9 § 6 p LSS. Resor till och från 
korttidsvistelsen betalas av omsorgstagaren/vårdnadshavaren. Om insatsen köps 
av en annan kommun/ vårdgivare ska måltidsavgiften motsvara dennes gällande 
måltidstaxa, dock aldrig högre än vid korttidsvistelse inom kommunens egen regi. 
 

Åldersgrupp Heldag Reducerad dag 
0-6 70 kr 36 kr 
7-12 90 kr 45 kr 
13-15 107,50 kr 54 kr 
16 och uppåt 118,50 kr 59 kr 

 
Avgift enligt reducerad dag tas ut när vistelsen inte omfattar lunch eller middag. 
Egenavgift i samband med koloni och läger beräknas för olika arrangemang. 
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Måltidsavgifter Juvelen 
Mat i samband med dagverksamhet (mer än 4 timmar) 106 kr/dag 

 

Måltidsavgifter korttidsvistelse och växelvård, Socialtjänstlagen 
Vid planerad frånvaro debiteras ingen avgift under förutsättning att maten 
avbeställs senast klockan 8.00 två dagar innan planerad frånvaro. 
Vid akut vårdinrättning debiteras ingen avgift. 

Måltidskostnad korttidsboende 135 kr/dygn 
 

Måltidsavgift i särskilt boende och Misteln (abonnemang) 
Full avgift debiteras från och med den dag personen tar platsen i besittning. På 
motsvarande sätt debiteras ingen avgift för den dag som personen lämnar platsen. 
Vid planerad frånvaro debiteras ingen avgift under förutsättning att maten 
avbeställs senast klockan 8.00 två dagar innan planerad frånvaro. 
Vid akut vårdinrättning debiteras ingen avgift. 
För att få tillgång till matabonnemang krävs ett biståndsbeslut. 

Matabonnemang för den som bor i särskilt boende 
(frukost, lunch, middag och mellanmål) 

 
3 883 kr/mån 

Matabonnemang för den som äter på Misteln (lunch 
eller middag)  

1 942 kr/mån 

Matabonnemang varm matlåda på Misteln 1 942 kr/mån 
Matabonnemang kall matlåda på Misteln 1 942 kr/mån 
Matabonnemang för den som äter på Misteln (lunch, 
middag samt kaffe och kaka) 

3 883 kr/mån 

 
 
Omvårdnadsavgifter 

Omvårdnadsavgifter ingår i högkostnadsskyddet.  
Full avgift debiteras från och med den dag personen tar platsen i besittning. På 
motsvarande sätt debiteras ingen avgift för den dag som personen lämnar platsen. 
 

Korttidsvistelse och växelvård  79 kr/dygn 
Särskilt boende – Södergården - Maxtaxa 2 359 kr/mån 

 
 

Förbrukningsvaror, särskilt boende 
Förbrukningsvaror på särskilt boende innefattar dagligvaror som främst an-
vänds för vård och skötsel av hemmet (som t.ex. tvätt- och rengöringsmedel, 
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toalett- och hushålls-papper). Dessa debiteras enligt konsumentverkets 
referensvärden. Förbehållsbeloppet minskas med avgiften. 
 

Förbrukningsvaror på särskilt boende  135 kr/mån 

 
Hemtjänstavgift 

Biståndsprövade hemtjänstinsatser 
Hemtjänstavgifterna ingår i högkostnadsskyddet. Avgiften för följande bistånds-
prövade insatser baseras på ett timpris om 422 kr/timma. 
Vid annan frånvaro än sjukdom ska den enskilde minst en vecka i förväg avsäga 
sig hemtjänsten för att inte debiteras kostnaden. 
Hemtjänstavgift för makar debiteras den av makarna som har insatsen. Skulle 
båda makarna ha hemtjänstinsats debiteras var make för sig. 
 

Enstaka hemtjänstinsatser – upp till maxtaxa 5,7 
timmar/månad 

422 kr/timme 

Maxtaxa från 5,7 timmar/månad 2 359 kr/mån 
Installation av trygghetslarm 225 kr 
Trygghetslarm 281 kr/mån 
Larmbesök av hemtjänst 422 kr/timma 
Borttappad larmknapp 1 068 kr 

 
Bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen för kostnader för att verkställa ett 
beslut som bosättningskommunen fattat (2 a kap. 7 § SoL). Sådan ersättning ska betalas 
enligt bosättningskommunens ersättningsnivå för motsvarande insats.  

 
 
Avgifter för hemsjukvård och hembesök 

Inskrivna i hemsjukvården betalar en månadskostnad. Övriga debiteras endast ett 
besök per dag dock maximalt 494 kr/månad. 

 
Inskriven i hemsjukvård 494 kr/mån 
Hembesök dagtid 07:00-17:00  124 kr/besök 
Hembesök övrig tid samt helger  203 kr/besök 
Högst vid enstaka hembesök 494 kr/besök 

 
 
Öppenvårdstaxa Öppenvårdsenheten 
 

För externa kunder som nyttjar Resursteamets öppenvård gäller följande taxa: 

Drogkontroll  394 kr 
Återpreventionskurs, ÅP 5 622 kr 
Haschavvänjningsprogram, HAP 6 747 kr 
Enskilda behandlingssamtal 1 125 kr 
Familjebehandling per timme och per behandlare  1 125 kr 
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ADDIS 6 747 kr 
 
 

För klienter inom Kungsör  

Drogkontroll till klienter utan remiss 281 kr 
Drogkontroll till klienter med remiss 0 kr 

 
 

Placeringar  
 

Skyddat boende, vuxen  90 kr/dygn 
Skyddat boende, barn 0-5 år 44 kr/dygn 
Skyddat boende, barn 6-9 år 64 kr/dygn 
Skyddat boende, barn 10-13 år 75 kr dygn 
Skyddat boende, barn 14-  90 kr/dygn 

 
Vuxna placerade 90 kr/dygn 

 
 
Dödsboförvaltning  
 

Dödsboförvaltning   523 kr/timme 
 

 
Färdtjänst 

 
Egenavgift  
Betalning sker direkt till taxiföraren med en summa motsvarande 30 procent av rese-
kostnaden. Lägsta avgift är 55 kronor per enkelresa och person. Vid samåkning betalar 
varje resande 25 procent av sin andel, lägsta avgift är 50 kronor per enkelresa och 
person. 
Egenavgift med specialfordon är 20 procent av resekostnaden, lägsta avgiften är 55 
kronor per enkelresa och person. 
 
Lägre egenavgift för vissa resor 
Följande resor faktureras egenavgiften: 

• Resor till och från dagverksamhet enligt Socialtjänstlagen (SoL) och daglig 
verksamhet enligt Lagen om stöd och service för funktionshindrade (LSS) inom 
kommunen har en fast avgift med 22 kronor per enkelresa. 

• Resor till och från dagverksamhet och daglig verksamhet enligt LSS utom 
kommunen har en lägre fast avgift med 45 kronor per enkelresa. 

• Resor till och från korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 Lagen om 
stöd och service för funktionshindrade (LSS) har en fast avgift med 45 kronor per 
enkelresa. 

Resa i annan kommun 
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Färdtjänstberättigad får resa i annan kommun vid högst tjugo enkelresor per år. 
Egenavgiften är 3,50 kronor/kilometer dock lägst 55 kronor per enkelresa och person. 

Ledsagare 
Betalar ingen avgift 

Medresenär 
Medresenär betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade. 

Arbetsresor och resor till vuxenstudier med färdtjänst 
Arbetsresor och resor till vuxenstudier inom Kungsörs kommun eller till annan kom-
mun inom ett normalt pendlingsavstånd ska erbjudas färdtjänstberättigad till samma 
taxa som ett ordinarie periodkort inom den allmänna kollektivtrafiken. Detta under 
förutsättning att läkarintyg styrker att egen bil och allmänna kommunikationsmedel ej 
kan användas. 
 
1. Tillämpningsföreskrifter 
Socialnämnden utformar tillämpningsföreskrifter till dessa avgifter. 
 

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

Dessa avgifter gäller från och med den 1 januari 2023. 
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Vår handläggare 
Kristoffer.nyholt@kungsor.se 
Kansliavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunfullmäktige 

Utbetalning av partistöd 2023 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att partistöd 2023 
ska betalas ut i enlighet med gällande reglemente.  

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

• Grundstöd 30 000 kronor per parti och år 
• Mandatstöd 8 000 kronor per mandat och år 
Kontroll har gjorts av att partierna har sina ordinarie platser i kommun-
fullmäktige besatta och/eller har ersättare som kan gå in och tjänstgöra per 
den 31 december 2022. Samtliga partier som idag är representerade i 
kommunfullmäktige är berättigade till fullt partistöd 2023. 
Innan utbetalning kan ske måste dock partierna redovisa hur 2022 års 
partistöd använts i enlighet med kommunallagen 4 kapitlet 29 § andra 
stycket. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2023-01-13 Partistöd 2023 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Kristoffer Nyholt 
Nämndsekreterare 

Skickas till 
Gruppledarna 
Ekonomichefen 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2023-01-13 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/10 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 58 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Riktlinje för samspel mellan förtroendevalda 
och tjänstemän i Kungsörs kommun 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinje 
för samspel mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i Kungsörs 
kommun. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har under 2022 haft i uppdrag att ta fram ett 
förslag till samspel mellan den förtroendevalda organisationen och 
kommunens tjänstepersoner. Representanter från partierna och 
tjänstepersoner var involverade i ett utvecklingsarbete gällande att ta fram 
detta dokument i månadsskiftet mars/april 2022. Förslaget har sedan varit på 
remiss hos förtroendevalda via deras gruppledare och deltagare på 
workshopen, samt hos deltagande tjänstepersoner. Utkastet är därefter 
justerat enligt kommunstyrelsepresidiums önskemål och läggs nu upp för 
beslut. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-11-21 Riktlinje för samspel mellan 
förtroendevalda och tjänstemän i Kungsörs kommun 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Gruppledarna, CLG, KLG 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-21 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/508 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Riktlinje för samspel mellan förtroendevalda och 
tjänstepersoner i Kungsörs kommun 
 

Innehåll 
1. Hur vi ska styra och leda tillsammans .................................................................................2 

2. Fördelning av ansvar och roller ...........................................................................................2 

3. Kommunikationsvägar ........................................................................................................5 

4. Samspel - och den viktiga knutpunkten Kommunstyrelsens ordförande (KSO) och 
kommundirektör (KD) .............................................................................................................8 

5. Uppföljning .........................................................................................................................9 
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1. Hur vi ska styra och leda tillsammans  
För att styrningen av verksamheterna i kommunen ska fungera krävs ett gott samspel mellan 
de förtroendevalda och tjänstepersoner. Fördelning av ansvar och roller mellan dessa två skikt 
behöver vara tydligt. Rollerna behöver förstås av båda parter. Detta åstadkommer vi genom 
att  

✓ Ha skriftliga tydliga fördelning av ansvar och roller 
✓ Skapa förståelse för varandras ansvar och roller 

Denna riktlinje är resultatet av ett arbete med ambitionen att skapa denna förståelse genom att 
ha arbetat tillsammans mellan förtroendevalda och tjänstepersoner.  

Målet är att skapa ett gemensamt driv för att föra utvecklingen i Kungsör framåt. Riktlinjen 
och framför allt dess ambition, ska därför stämmas av årligen. Det kan förslagsvis ske under 
ett gemensamt dygn där överenskommelsen utvärderas och utvecklas. Stödfrågor för detta 
finns sist i dokumentet. 

Riktlinjen ska ses som gemensamma spelregler för kommunkoncernens alla anställda och 
förtroendevalda. Den ger även en transparens för medborgarna hur kommunen arbetar och 
vem som ansvarar för vad. Utan allas engagemang och förståelse för att vi levererar 
kommunens tjänster tillsammans, kan vi inte driva och utveckla Kungsör som ort och 
organisation. Därför behöver vi alla medverka i att varje dag återskapa en kultur där vi vill 
göra varandra bra och lyfter varandra i de sammanhang det går. Tillsammans hanterar vi de 
svårigheter som uppstår och tillsammans firar vi de framgångar som uppnås. Ingen kan 
åstadkomma något på egen hand. 

Dokumentet är uppbyggt utifrån tre parametrar: fördelning av ansvar och roller, 
kommunikationsvägar samt samspel.  

Underlag till överenskommelsen arbetades fram 2022 under en workshop som inkluderade 
kommunens alla presidier och centrala ledningsfunktioner, cirka 25 personer. Material har 
också hämtats från tidigare överenskommelser i form av reglementen och gällande 
rollbeskrivning för kommundirektör samt stödmaterial från SKR och inspiration från andra 
kommuner.  

 
2. Fördelning av ansvar och roller  
De förtroendevalda är ledamöter och ersättare i fullmäktige, styrelser, nämnder och 
beredningar (KL 4kap1§). Uppdragen för dessa organ finns beskrivna i reglementen antagna i 
fullmäktige. Hur de förtroendevalda har möjlighet att väcka frågor och hur mötena ska gå till 
regleras i respektive arbetsordning.  

Kommunens högsta tjänsteperson är kommundirektören, som även är förvaltningschef över 
kommunstyrelsens förvaltning (KL 7kap§1). Hur kommundirektören ska leda förvaltningen 
finns beskrivet i en instruktion beslutad i kommunfullmäktige. Där beskrivs bland annat att 
kommundirektören anställer, förutom direkt underställda vid kommunstyrelsens förvaltning, 
även förvaltningschefer. Förvaltningschefer rekryteras dock alltid i samråd med de 
förtroendevalda. Kommundirektören är också koncernens verkställande direktör (VD) och 

Sida 25 (198)



 

 

bereder respektive styrelses rekrytering av VD. De förtroendevalda är dock arbetsgivare och 
har alltid det yttersta arbetsgivaransvaret. 

Principiella frågor som exempelvis kommunens övergripande mål och riktlinjer, budget, skatt, 
nämndsorganisation och årsredovisning beslutas i fullmäktige (KL 5 kap1§). Detta ansvar får 
inte delegeras. Tillsammans med en vision som berättar var kommunen förväntas vara på 
längre sikt, och en uttryckt värdegrund som bas för sitt handlande, ger de förtroendevalda en 
riktning och möjlighet för sin organisation att agera på önskvärt sätt för att driva kommunen 
enligt den politiska viljan. 

Kommunstyrelsen är i praktiken det organ som enligt kommunallagen leder och samordnar 
(bereder) ärenden till kommunfullmäktige. Därför har kommunstyrelsen uppdraget att ha 
uppsikt över hela koncernens arbete, och även den verksamhet som kommunen driver i andra 
organisatoriska former. Samarbetet mellan kommundirektören och kommunstyrelsens 
ordförande är därför helt avgörande för att organisationen ska kunna fungera effektivt. På 
motsvarande sätt behöver samarbetet mellan övriga nämnders och styrelsers högsta 
tjänstemän och respektive ordföranden fungera för att verksamheterna ska ges optimala 
förutsättningar att leverera utifrån lagkrav och politiska ambitioner. Kommundirektören ska 
också ha en överenskommelse med oppositionens ledare, då dialogen mellan dessa funktioner 
också behöver vara strukturerad. I alla nyckelfunktioner där bryggan mellan politik och 
profession ständigt återskapas, är det viktigt att ha förståelse för att relationen och rutinen 
mellan dessa behöver förnyas varje gång någon av dessa parter byts ut. 

Genom att presentera beslutsunderlag för de förtroendevalda som är genomarbetade och 
tydliga, förslag som är förankrade med de förtroendevalda men opartiskt professionella, och 
där vi tar hänsyn till övriga intressenter och anställda, skapar vi en effektiv beredningsprocess. 
På så sätt lägger vi också grunden för den tillit som är nödvändig för att fungera som 
organisation. Ju tidigare i en beredningsprocess vi reder ut missförstånd, desto effektivare blir 
vi. Förståelsen för varandras roller ligger till grund för en respektfull dialog. 

För alla anställda i koncernen är det viktigt att veta vem som förväntas göra vad i alla led för 
att kunna arbeta så effektivt som möjligt. Det är varje chefs och medarbetares ansvar att 
tillsammans tydliggöra sina egna uppdrag i förhållande till den politiskt uttryckta 
viljeinriktningen för sin verksamhet, och kommunicera detta med varandra för att undvika 
missförstånd.  

Vi vill ha en gyllene zon för överlappande kommunikation mellan förtroendevalda och 
tjänstepersoner. Syftet är att förverkliga det demokratiska uppdraget gentemot medborgarna. 
Utan zonen kan inte uppdrag ges, och inte heller förstås. Den behöver dock förvaltas av oss 
alla med respekt för varandras roller.   

Förtroendevaldas roll är:  

✓ Att företräda och tjäna medborgarna 
✓ Att lyssna in invånarna, ha hög närvaro och vara tillgänglig  
✓ Att se alla ärenden som lika viktiga, inte enbart företräda personliga intressen  
✓ Se till att delegationen följs  
✓ Ansvara för ”vad och när-frågorna”, dvs vad som ska göras och när det ska vara klart.  
✓ Vara visionära och ta det strategiska ansvaret att tänka långsiktigt 
✓ Förstå och tänka på helheten, inte styra detaljer eller verka utifrån personlig vinning 
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✓ Stödja förvaltningen i att prioritera när resurserna inte räcker till alla önskemål och stå 
upp för detta i dialog med medborgare och andra intressenter. 

✓ Ange riktning för arbetet genom att formulera vision, mål, policies, ge uppdrag, följa 
upp, begära förbättringar och fördela resurser  

✓ Ansvara för kommunens Årsplan (som innehåller ovanstående planering på 
övergripande nivå)  

✓ Hålla sina partikollegor informerade om väsentliga frågor - företrädesvis genom att 
gruppledarna hålls ajour 

✓ Respektera beslutade arbetsordningar och lyfta ärenden korrekt väg 
✓ Stötta organisationen i sitt utförandeuppdrag  

Tjänsteorganisationen ska:  

✓ Ansvara för ”hur och vem-frågorna”, dvs hur något ska göras och vem som ska 
genomföra det.  

✓ Verkställa politiskt fattade beslut. Det innebär att respektera den demokratiska 
processen och inte försöka förändra det som beslutats politiskt (såvida inte ny 
information uppkommit som förändrar utgångspunkten för beslutet. I detta fall ska 
ärendet lyftas på nytt till förtroendevalda för nytt ställningstagande).  

✓ Ge opartiska fakta som underlag till förtroendevalda. Med fakta menas information 
baserad på vetenskap eller evidens, alternativt kvalitetssäkrad statistik och siffror. 
Underlagen ska vara pedagogiska och innehålla information som behövs för att ta 
välinformerade beslut. Till exempel är det välkommet att motivera förslag till beslut 
med koppling till redan beslutade politiska mål. Tolkningsutrymmet ska minimeras. 

✓ Driva och utveckla kommunen utifrån ett helhetsperspektiv  
✓ Leverera uppföljningar, utföra uppdrag och uppnå de politiskt satta kommunmålen  
✓ Förbättra verksamheten  
✓ Stötta förtroendevalda i deras uppdrag  
✓ Skapa en struktur för och kultur i organisationen där idéer kan komma fram, lyftas och 

utvecklas med hänsyn till beslutsordningen i hierarkin 
✓ Planera för att den gyllene zonen av dialog mellan förtroendevalda och tjänstepersoner 

återskapas i vardagen i strukturerad form med syfte att tydliggöra den långsiktiga 
ambitionen och undvika ad hoc – beslutsfattande baserat på obefintliga eller dåligt 
beredda underlag.  

✓ Våga ifrågasätta förslag som kan få konsekvenser som inte belysts utan att lägga in 
personliga värderingar  

Allas ansvar tillsammans är att: 

✓ Respektera fattade beslut  
✓ Respektera beslutsordningen  
✓ Se sin roll i helheten och hjälpa till att kommunicera beslut till kollegor så att vi 

inkluderar varandra och äger utvecklingen tillsammans. 
✓ Vara inlästa på de styrande dokument som berör sin egen verksamhet och sprida 

kunskap om dessa, och alltid stå upp för de kommungemensamma som finns 
beslutade. 
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✓ Kunna organisationen och se till att beslut fattas i rätt forum så att inte högre eller fel 
instanser belastas med ärenden som hör hemma någon annanstans, vilket leder till 
ineffektivitet. 

✓ Lyfta behov av kunskapshöjande åtgärder i syfte att kunna arbeta effektivare. 
✓ Respektera våra olika uppdrag och hierarkin men ha förståelse för att det kan 

uppkomma akuta situationer som kräver snabba beslut. Då ska berörd ansvarig 
informeras utan dröjsmål. 

✓ Dämpa behovet av informellt ledarskap genom att axla våra individuella roller och 
uppdrag och våga ta beslut eller lägga beslutsfattande där mandat finns. 

✓ Fokusera på att göra varandra bra och förstå att resultatet blir mer kvalitativt när vi 
lyckas tillsammans och tänker långsiktigt. Intresset att på kort sikt lyckas som individ 
är alltid underordnat detta. 

3. Kommunikationsvägar  
Det är viktigt att gränsen mellan förtroendevalda och förvaltning är tydlig och att alla aktörer 
håller sig inom den spelhalva som tillhör respektive roll. Det innebär att kontakter och 
uppdrag ska gå via rätt kanaler.  

Att få till en professionell dialog tillsammans är ett långsiktigt gemensamt arbete som lättast 
byggs utifrån att fokusera på uppdrag. Dialog handlar om att lyssna och tänka tillsammans för 
att fatta bättre beslut. Dialogen ger också en möjlighet att skapa förståelse och respekt för 
varandras uppdrag och en förståelse för demokratin. I Kungsör uppmanar vi varandra till att 
provtänka, det vill säga våga testa idéer och förslag på lösningar tillsammans, utan att något är 
beslutat eller färdigtänkt. På så sätt skapar vi en kultur där vi tillsammans i slutändan kan få 
fram bästa tänkbara effektiva lösning. Var alltid tydlig när du bjuder in till kommunikation, 
till vilken grad av delaktighet du avser att de du bjudit in får medverka. Med detta undviker 
du frustration, tappade sugar och uppmuntrar till att våga komma med förslag när det är detta 
du verkligen vill ha och har en ärlig avsikt att ta tillvara resultatet. Använd gärna 
kommunikationstrappan nedan som stöd när du planerar för din kommunikation. Se till att du 
förstår skillnaden mellan att informera och att ha en dialog. Glöm inte att återkoppla resultat, 
så bygger du ett ännu större engagemang när du ber om delaktighet nästa gång. 

 

Öppenhet är nyckelordet i ansvar och samspel. Öppenhet byggs genom ärliga dialoger och 
samarbete. Det skapar trygghet, som ytterligaste bygger förtroende och tillit. Det kan ta lång 
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tid att bygga upp ett skadat förtroende, och när förtroendet finns ska vi sträva efter att skapa 
en kultur som bevarar det och bygger på tillit. Tillit är än djupare än förtroende och tar också 
längre tid att uppnå.  
 

 

Bilden ovan visar de vägar kommunikationen ska ta inom Kungsör kommun.  

Förtroendevalda  

Den förtroendevalde har i sitt uppdrag ansvar att lyssna in medborgarna. Det är deras röster 
den förtroendevalde ska förvalta. Den förtroendevalde har också möjlighet att ha kontakt med 
förvaltningen. Regeln är att alltid först ha kontakt med förvaltningschefen på den aktuella 
förvaltningen om den förtroendevalda önskar en dialog med chefer, medarbetare eller brukare. 
Det är förvaltningschefen som sedan ordnar en dialog med ansvarig chef. Förvaltningschefen 
ska alltid vara ingången till förvaltningens chefer och medarbetare samt verksamhet.  

I det dagliga livet i en liten kommun kommer förtroendevalda möta medarbetare som arbetar i 
våra förvaltningar på stan och/eller i privata sammanhang. Ska då förtroendevalda bemöta 
dem som vanliga medborgare (kontakt utan förvaltningschef) eller som en medarbetare 
(föranleder kontakt med förvaltningschef)? Svaret är att kontakt utanför verksamheterna och 
utanför arbetstiden anses som möten mellan förtroendevalda och medborgare/invånare. 
Parterna är fria att utifrån detta ha en dialog med varandra, men komma ihåg sina roller och 
dra en gräns för samtalet utifrån denna riktlinje när det behövs. Om samtalet gäller 
kommunens verksamheter ska den förtroendevalde lyssna in, men inte agera, eller utlova en 
viss (inte formellt beslutad) hantering, utan föregående kontakt med förvaltningschef. Denna 
hantering skall gå den formella vägen genom förtroendevalda och/eller förvaltningschef. 
Förtroendevalda kan dock informera medborgaren/invånaren om sådana åtgärder som redan 
är beslutade och pågår.  

Förtroendevalda ska inte agera på detaljer i verksamheten (hur-frågor) efter dialog med 
brukare och medarbetare. All sådan kommunikation och förändring ska gå via 
förvaltningschef som annars tappar sitt mandat och påverkas i sin roll på ett negativt sätt.  

Förtroendevalda får heller inte påverka tjänstepersoner att handla på ett särskilt sätt i sin 
yrkesutövning, exempelvis detaljstyra/ställa krav på inriktning i ett enskilt 
ärende/handläggning.  

Medborgare/invånare/brukare  

Medborgare och invånare är helt fria att kontakta vem helst de önskar; förtroendevalda, chefer 
eller medarbetare. Från kommunens sida behöver vi därför ha formella kommunikationsvägar 
för att det ska bli en god hantering, minska arbetsbelastning samt hålla rätt person informerad. 
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Medborgarna/invånarnas/brukarnas kommunicering ska i första hand gå via den medarbetare 
som sköter utförandet. Exempelvis ska en boende på särskilt boende i första hand tala med sin 
kontaktperson eller annan personal. Är detta inte lämpligt, eller om ytterligare åtgärder krävs 
ska medborgaren/invånaren/brukaren kunna kontakta första linjens chef. Om detta inte är 
lämpligt kan medborgaren/invånaren/brukaren kontakta högre chef. Medarbetare i våra 
verksamheter (chefer och medarbetare) har ansvar att hänvisa till rätt kommunikationsväg. Ett 
exempel är om medborgaren/invånaren/brukaren ringt ”för högt upp” i organisationen – då 
ska den som tar emot samtalet hänvisa till korrekt nivå. Detta för att ärendet ska kunna 
hanteras så professionellt som möjligt. Endast i sällsynta fall, och med god anledning, kan 
detta frångås.  

Ledare  

Enligt kommunikationsvägen på bilden ska ledare i första hand ha kontakt med medarbetare 
och förtroendevalda. Rollen som ledare finns dock inom många olika skikt. Nedan beskrivs 
vad som gäller för olika professioner.  

Kommundirektör: KD:s kommunikationsvägar löper i första hand mellan KSO och KD samt 
mellan förvaltningschef och KD. KD har också kontakt med andra förtroendevalda.  

KD styr genom sina förvaltningschefer som i sin tur kommunicerar med sina egna 
medarbetare och första linjens chefer. Eftersom kommundirektören själv också är 
förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen gäller även det som gäller för 
förvaltningschefer.  

Förvaltningschef: Förvaltningschefers kommunikationsvägar går uppåt till kommundirektör 
och ut via denne till dennes chefer. Har förvaltningschefen inga chefer under sig går 
kommunikationen direkt till medarbetarna på förvaltningen. Förvaltningschefen styr oftast 
genom sina chefer som i sin tur kommunicerar och leder chefer under dem och /eller 
medarbetare beroende på hur organisationen ser ut.  

Frågor ska i högsta möjliga mån lösas så nära berörda medarbetare som möjligt.  

Strateger/utvecklare  

Strateger/utvecklare i kommunen är ledare men har i sin roll inget personalansvar. De leder 
därmed inte medarbetare. Deras roll är att stödja sina förvaltningschefer att leda sina chefer 
och utveckla sitt expertområde. Strateger/utvecklare på kommunledningsförvaltningen stödjer 
kommundirektören både som direktör och förvaltningschef. 

Utifrån ovanstående uppdrag är strategers/utvecklares kommunikationsvägar främst riktade 
till förvaltningschefer, i förekommande fall kommundirektör samt på sin chefs mandat även 
till andra och första linjens chefer. I sina uppdrag kan de, på sin chefs mandat, även verka i 
dialog med första linjens medarbetare samt medborgare/invånare/brukare. De verkar även i 
dialog med förtroendevalda och arbetar utifrån uppdrag och mandat från sin chef.  

 
Medarbetare  
 
Medarbetare har en direkt dialog med användare av kommunens tjänster 
(brukare/invånare/företag etcetera) samt med sin närmaste chef. Medarbetaren ska i första 
hand tala med närmaste chef vid eventuella problem. Kan frågan inte lösas på denna nivå är 
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det närmaste chefens ansvar att ta upp frågan med sin överordnade chef. Frågor som inte är 
lämpliga att ta upp med sin närmaste chef kan medarbetaren föra en dialog med den närmaste 
chefens chef om. Kommunen har också en visselblåsarfunktion som används för anmälan vid 
misstanke om brott mot lag. 

Kommunikation i akuta frågor  
 
Kommunikationen ska i akuta frågor i största möjliga mån följa den ordinarie vägen, det vill 
säga kontakt sker i en kedja till närmaste chef. Medarbetare kontaktar enhetschef som 
kontaktar förvaltningschef som kontaktar kommundirektör och tvärtom om detta är 
nödvändigt och man inte lyckas lösa frågor direkt. 

 
Kommunikation med media  
 
✓ Förtroendevalda ska ta konsekvenserna för sina fattade beslut inför media 

(tjänstepersoner ska inte behöva ta konsekvenserna av politiskt fattade beslut i media, 
det vill säga ”vad-frågor”).  

✓ Ansvarig chef hanterar media när det gäller frågor på den nivå som denne ansvarar för, 
dvs. rena ”hur”-frågor.  

Kommunikatörerna finns som expertstöd vid behov och vid känsliga beslut görs på ansvarig 
chefs initiativ en kommunikationsplan i god tid. 

 

4. Samspel - och den viktiga knutpunkten Kommunstyrelsens 
ordförande (KSO) och kommundirektör (KD)  
 

Det finns en gråzon mellan vad- och hurfrågor, som karakteriseras av att alla frågor inte är 
möjliga att reglera med generella regler utan måste hanteras löpande. Det är frågor där det inte 
finns några givna svar eller frågor som är situationsberoende. De finns i gränslandet där det 
inte är kristallklart vem som ska göra vad eller hur. I denna gråzon behövs samspelet mellan 
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören för att skapa en tydlighet.  

Det kan underlätta om man ser sig som ett team med ett gemensamt uppdrag, där man delar 
utmaningar och framgångar. I den gyllene zonen finns ett förtroende för varandra som bygger 
på öppenhet och respekt för varandra, en tät dialog och att man litar på varandra. Ett 
fungerande samspel ökar möjligheten att de politiska besluten får genomslag. Finns inte detta 
så påverkas hela organisationen negativt och ytterst blir det sämre service gentemot 
medborgarna. 

Verktygen är samarbete, att informera varandra, lyssna på varandra och bygga förståelse. 
Resultatet kan bli en gemensam uppfattning och en gemensam berättelse till medborgarna och 
medarbetarna. Samverkan påverkar resultatet till medborgarna genom bättre styrning, ledning 
och demokrati. Samverkan och tydlighet ger styrka.  

KSO och KD ansvarar båda för att öka förståelsen för vad de olika uppdragen innebär både 
för förtroendevalda och för chefer. I det ingår att stärka helhetssynen för kommunen och öka 
förståelsen för att de två styrskikten ska samverka, det politiska och det professionella. 
Kommunstyrelsens ordförande ska aktivt verka för att förtroendevalda ska få en ökad 
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förståelse för ledning och styrning. Kommundirektören ansvarar för att tjänstepersonerna får 
fördjupad förståelse av uppdraget och att de arbetar i en politiskt styrd organisation.  

Att ha ett förtroende för varandras kompetens och att känna varandra väl ökar möjligheterna 
att genomföra det gemensamma uppdraget.  

Dialogen är ett verktyg och en förutsättning för att tydliggöra ansvaret och bygga ett bra 
samspel. Det behövs kontinuerliga möten för att styra och leda tillsammans, både formella 
och informella. Det är en fördel om det finns en struktur för samarbetet.  

Majoritet/minoritetsstyre: Det är enklare för tjänsteledningen att arbeta tillsammans med den 
politiska ledningen om den representerar ett parti som har egen majoritet än att samarbeta 
med flera partier. Då krävs mer formalia, en tätare dialog med flera forum och detaljfrågorna 
måste tas upp tidigare. I sådana mandatperioder behöver detta finnas med i planeringen.  

 

5. Uppföljning 
Kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande ansvarar tillsammans för att denna 
riktlinje aktualiseras minst en gång årligen och att intentionen med innehållet kommuniceras i 
hela den kommunala organisationen. 

Exempel på frågeställningar för att utvärdera ambitionen med detta dokument: 

✓ Är det något som är oklart i riktlinjen, där riks finns att tolka budskapet olika? Vad i så 
fall? Förslag på att förbättra?  

✓ Hur kan vi arbeta ytterligare i kommunen för att riktlinjen ska vara känd och förstås av 
alla anställda? 

✓ Vad kan du göra för att bli bättre utifrån beskrivning av ansvar av din egen roll i 
organisationen?  

✓ Har du förtroende för de med andra roller än du själv i organisationen. Om inte – vad 
är det som inte fungerar och som vi kan bli bättre på. Exempel? 
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1. Hur vi ska styra och leda tillsammans  
I Kungsörs kommun har politiken det yttersta ansvaret för kommunens verksamheter. 

Politiken är även arbetsgivare och uppdragsgivare för organisationens tjänstepersoner. 

Politiken har ansvaret för vad som ska åstadkommas på övergripande nivå i kommunen. 

För att styrningen av verksamheterna i kommunen ska fungera krävs ett gott samspel mellan 

de förtroendevalda politikerna och tjänstepersoner. Fördelning av ansvar och roller mellan 

dessa två skikt behöver vara tydligt. Rollerna behöver förstås av båda parter. Detta 

åstadkommer vi genom att  

✓ Ha skriftliga tydliga fördelningar av ansvar och roller 

✓ Förståelse för varandras ansvar och roller 

Denna riktlinje syftar till förståelse för samverkan mellan förtroendevalda politiker och 

tjänstepersoner.  

Målet är att förtydliga gränsdragningen mellan det politiska arbetet och verksamheternas 

arbete. Riktlinjen och framför allt dess ambition, ska därför stämmas av årligen. Förslag på 

stödfrågor för detta finns sist i dokumentet. 

Riktlinjen ska ses som gemensamma spelregler för kommunkoncernens alla anställda och 

förtroendevalda. Den ger även en transparens för medborgarna hur kommunen styrs och vem 

som ansvarar för vad.  

Dokumentet är uppbyggt utifrån tre parametrar: fördelning av ansvar och roller, 

kommunikationsvägar samt samspel.  

 

2. Fördelning av ansvar och roller  
De förtroendevalda är ledamöter och ersättare i fullmäktige, styrelser, nämnder och 

beredningar (KL 4kap1§). Uppdragen för dessa organ finns beskrivna i reglementen antagna i 

fullmäktige. Hur de förtroendevalda har möjlighet att väcka frågor och hur mötena ska gå till 

regleras i respektive arbetsordning.  

Kommunens högsta tjänsteperson är kommundirektören, som även är förvaltningschef över 

kommunstyrelsens förvaltning (KL 7kap§1). Hur kommundirektören ska leda förvaltningen 

finns beskrivet i en instruktion beslutad i kommunfullmäktige. Där beskrivs bland annat att 

kommundirektören anställer förvaltningschefer och direkt underställda vid kommunstyrelsens 

förvaltning. Förvaltningschefer rekryteras dock alltid i samråd med de förtroendevalda. 

Kommundirektören är också koncernens verkställande direktör (VD) och bereder respektive 

bolags styrelses rekrytering av VD. De förtroendevalda är dock arbetsgivare och har alltid det 

yttersta arbetsgivaransvaret och därför också ansvar för rekrytering av bolagens VD. 

Principiella frågor som exempelvis kommunens övergripande mål och riktlinjer, budget, 

investeringar, skattesats, nämndsorganisation, tertialbokslut och årsredovisning beslutas i 

fullmäktige (KL 5 kap1§). Detta ansvar får inte delegeras.  

Kommunstyrelsen är i praktiken det organ som enligt kommunallagen leder och samordnar 

(bereder) ärenden till kommunfullmäktige. Därför har kommunstyrelsen uppdraget att ha 

uppsikt över hela koncernens arbete, även den verksamhet som kommunen driver i andra 
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organisatoriska former. Samarbetet mellan kommundirektören och kommunstyrelsen är därför 

helt avgörande för att organisationen ska kunna fungera effektivt. På motsvarande sätt 

behöver samarbetet mellan övriga nämnders och styrelsers högsta tjänstemän och respektive 

ordföranden fungera för att verksamheterna ska ges optimala förutsättningar att leverera 

utifrån lagkrav och politiska ambitioner.  

Beslutsunderlag som presenteras för de förtroendevalda ska vara genomarbetade, tydliga, 

opartiska, professionella och bygga på fakta. På så sätt lägger vi grunden för den tillit som är 

nödvändig mellan förtroendevalda och tjänstepersoner. Förståelsen för varandras roller ligger 

till grund för en respektfull dialog. 

För alla anställda i koncernen är det viktigt att veta vem som förväntas göra vad i alla led för 

att kunna arbeta så effektivt som möjligt. Det är varje chefs och medarbetares ansvar att 

tillsammans tydliggöra sina egna uppdrag i förhållande till den politiskt uttryckta 

viljeinriktningen för sin verksamhet, och kommunicera detta med varandra för att undvika 

missförstånd.  

Förtroendevaldas roll är:  

✓ Att företräda medborgarna 

✓ Att representera sitt parti och inte enbart företräda personliga intressen 

✓ Att lyssna in invånarna, ha hög närvaro och vara tillgänglig  

✓ Att se alla ärenden som viktiga  

✓ Se till att delegationen följs  

✓ Ansvara för ”vad och när-frågorna”, dvs vad som ska göras och när det ska vara klart.  

✓ Vara visionära och ta det strategiska ansvaret att tänka långsiktigt 

✓ Förstå och tänka på helheten 

✓ Prioritera resurser och verksamhet  

✓ Ange riktning för arbetet genom att formulera vision, mål, policies, ge uppdrag, följa 

upp, begära förbättringar och fördela resurser  

✓ Ansvara för kommunens Årsplan (som innehåller ovanstående planering på 

övergripande nivå)  

✓ Hålla sina partikollegor informerade om väsentliga frågor  

✓ Respektera beslutade arbetsordningar och lyfta ärenden korrekt väg 

✓ Stötta organisationen i sitt utförandeuppdrag  

Tjänsteorganisationen ska:  

✓ Ansvara för ”hur och vem-frågorna”, dvs hur något ska göras och vem som ska 

genomföra det.  

✓ Verkställa politiskt fattade beslut.  

✓ Ge opartiska fakta som underlag till beslut  

✓ Driva och utveckla kommunen utifrån ett helhetsperspektiv  

✓ Leverera uppföljningar, utföra uppdrag och arbeta inriktat mot satta mål  

✓ Utveckla verksamheten  
✓ Stötta förtroendevalda i deras uppdrag  

✓ Skapa en struktur för och kultur i organisationen där idéer kan komma fram, lyftas och 

utvecklas med hänsyn till beslutsordningen i hierarkin 
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✓ Våga ifrågasätta förslag som kan få konsekvenser som inte belysts utan att lägga in 

personliga värderingar  

Allas ansvar tillsammans är att: 

✓ Respektera och verkställa fattade beslut  

✓ Respektera beslutsordningen  

✓ Se sin roll i helheten och hjälpa till att kommunicera beslut till kollegor så att vi 

inkluderar varandra och äger utvecklingen tillsammans. 

✓ Vara inlästa på de styrande dokument som berör sin egen verksamhet och sprida 

kunskap om dessa 

✓ Stå upp för kommungemensamma beslut 

✓ Följa rätt beslutsvägar 

✓ Lyfta behov av kunskapshöjande åtgärder i syfte att kunna arbeta effektivare. 

✓ Respektera våra olika uppdrag och hierarkin men ha förståelse för att det kan 

uppkomma akuta situationer som kräver snabba beslut. Då ska berörd ansvarig 

informeras utan dröjsmål. 

✓ Dämpa informellt ledarskap  

3. Kommunikationsvägar  
Det är viktigt att gränsen mellan förtroendevalda och förvaltning är tydlig och att alla aktörer 

håller sig inom den spelhalva som tillhör respektive roll. Det innebär att kontakter och 

uppdrag ska gå via rätt kanaler.  

Att få till en professionell dialog tillsammans byggs utifrån att fokusera på uppdrag. Dialog 

handlar om att lyssna och tänka tillsammans för att fatta bättre beslut. Dialogen ger också en 

möjlighet att skapa förståelse och respekt för varandras uppdrag och en förståelse för 

demokratin. I Kungsör uppmanar vi varandra till att provtänka, det vill säga våga testa idéer 

och förslag på lösningar tillsammans, utan att något är beslutat eller färdigtänkt. På så sätt 

skapar vi en kultur där vi tillsammans i slutändan kan få fram bästa tänkbara effektiva 

lösning.  

Öppenhet är nyckelordet i ansvar och samspel. Öppenhet byggs genom ärliga dialoger och 

samarbete. Det skapar trygghet, som ytterligaste bygger förtroende och tillit.  

 

 

Bilden ovan visar de vägar kommunikationen ska ta inom Kungsör kommun.  
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Förtroendevalda  

Den förtroendevalde har i sitt uppdrag ansvar att lyssna in medborgarna. Det är deras röster 

den förtroendevalde ska förvalta. Den förtroendevalde har också möjlighet att ha kontakt med 

förvaltningen. Regeln är att alltid först ha kontakt med förvaltningschefen på den aktuella 

förvaltningen om den förtroendevalda önskar en dialog med chefer, medarbetare eller brukare. 

Det är förvaltningschefen som sedan ordnar en dialog med ansvarig chef. Förvaltningschefen 

ska alltid vara ingången till förvaltningens chefer och medarbetare samt verksamhet.  

I det dagliga livet i en liten kommun kommer förtroendevalda möta medarbetare som arbetar i 

våra förvaltningar på stan och/eller i privata sammanhang. Kontakt utanför verksamheterna 

och utanför arbetstiden anses som möten mellan förtroendevalda och medborgare/invånare. 

Parterna är fria att utifrån detta ha en dialog med varandra, men komma ihåg sina roller och 

dra en gräns för samtalet utifrån denna riktlinje när det behövs. Om samtalet gäller 

kommunens verksamheter ska den förtroendevalde lyssna in, men inte agera eller utlova en 

viss hantering.  

Förtroendevalda ska inte agera på detaljer i verksamheten (hur-frågor) efter dialog med 

brukare och medarbetare. All sådan kommunikation och förändring ska gå via 

förvaltningschef. 

Förtroendevalda får heller inte påverka tjänstepersoner att handla på ett särskilt sätt i sin 

yrkesutövning, exempelvis detaljstyra / ställa krav på inriktning i ett enskilt ärende / 

handläggning.  

Medborgare/invånare/brukare  

Medborgare och invånare är helt fria att kontakta vem helst de önskar; förtroendevalda, chefer 

eller medarbetare. Den som blir kontaktad bör hänvisa till rätt nivå i organisationen.  

Ledare  

Enligt kommunikationsvägen på bilden ska ledare i första hand ha kontakt med medarbetare 

och förtroendevalda. Rollen som ledare finns dock inom många olika skikt. Nedan beskrivs 

vad som gäller för olika professioner.  

Kommundirektör: KD:s kommunikationsvägar löper i första hand mellan kommunstyrelsen 

och KD, mellan förvaltningschef och KD och mellan förvaltningens medarbetare och KD. KD 

har också kontakt med andra förtroendevalda.  

KD styr genom sina förvaltningschefer som i sin tur kommunicerar med sina egna 

medarbetare och första linjens chefer. Eftersom kommundirektören själv också är 

förvaltningschef för kommunstyrelsens förvaltning gäller även det som gäller för 

förvaltningschefer.  

Förvaltningschef: Förvaltningschefers kommunikationsvägar går uppåt till kommundirektör 

och till respektive nämnd / styrelse. Förvaltningschefen styr oftast genom sina chefer som i 

sin tur kommunicerar och leder chefer under dem och /eller medarbetare beroende på hur 

organisationen ser ut.  

Frågor ska i högsta möjliga mån lösas så nära berörda medarbetare som möjligt.  
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Strateger/utvecklare  

Strateger/utvecklare i kommunen ska stödja de förtroendevalda och verksamhet med 

objektiva underlag för beslut.  

De arbetar utifrån uppdrag och mandat från sin chef.  

 

Medarbetare  

 

Medarbetare har en direkt dialog med användare av kommunens tjänster 

(brukare/invånare/företag etcetera) samt med sin närmaste chef. Medarbetaren ska i första 

hand tala med närmaste chef vid eventuella problem. Kan frågan inte lösas på denna nivå är 

det närmaste chefens ansvar att ta upp frågan med sin överordnade chef. Frågor som inte är 

lämpliga att ta upp med sin närmaste chef kan medarbetaren föra en dialog med den närmaste 

chefens chef om. Kommunen har också en visselblåsarfunktion som används för anmälan vid 

misstanke om brott mot lag. 

Kommunikation i akuta frågor  

 

Kommunikationen ska i akuta frågor i största möjliga mån följa den ordinarie vägen, det vill 

säga kontakt sker i en kedja till närmaste chef. Medarbetare kontaktar enhetschef som 

kontaktar förvaltningschef som kontaktar kommundirektör och tvärtom om detta är 

nödvändigt och man inte lyckas lösa frågor direkt. 

 
Kommunikation med media  

 

✓ Förtroendevalda ska ta konsekvenserna för sina fattade beslut inför media  

✓ Ansvarig chef hanterar media när det gäller frågor på den nivå som denne ansvarar för, 

dvs. rena ”hur”-frågor.  

Kommunikatörerna finns som expertstöd vid behov och vid känsliga beslut görs på ansvarig 

chefs initiativ en kommunikationsplan i god tid. 

 

4. Gränsdragningsfrågor  
 

Det finns en gråzon mellan vad- och hur-frågor, som karakteriseras av att alla frågor inte är 

möjliga att reglera med generella regler utan måste hanteras löpande. De finns i gränslandet 

där det inte är kristallklart vem som ska göra vad eller hur. I denna gråzon behövs samspel 

mellan kommunstyrelsen och kommundirektören för att skapa en tydlighet.  

Det är viktigt med ett förtroende för varandra som bygger på öppenhet och respekt för 

varandra, en tät dialog och att man litar på varandra.  

Verktygen är samarbete, att informera varandra, lyssna på varandra och bygga förståelse. 

Resultatet kan bli en gemensam uppfattning och en gemensam berättelse till medborgarna och 

medarbetarna. Samverkan påverkar resultatet till medborgarna genom bättre styrning, ledning 

och demokrati. Samverkan och tydlighet ger styrka.  
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Kommunstyrelsen och KD ansvarar båda för att öka förståelsen för vad de olika uppdragen 

innebär både för förtroendevalda och för chefer. I det ingår att stärka helhetssynen för 

kommunen och öka förståelsen för att de två styrskikten ska samverka, det politiska och det 

professionella. Kommunstyrelsens ordförande ska aktivt verka för att förtroendevalda ska få 

en ökad förståelse för ledning och styrning. Kommundirektören ansvarar för att 

tjänstepersonerna får fördjupad förståelse av uppdraget och att de arbetar i en politiskt styrd 

organisation.  

Att ha ett förtroende för varandras kompetens och att känna varandra väl ökar möjligheterna 

att genomföra det gemensamma uppdraget.  

Dialogen är ett verktyg och en förutsättning för att tydliggöra ansvaret och bygga ett bra 

samspel. Det behövs kontinuerliga möten för att styra och leda tillsammans, både formella 

och informella. Det är en fördel om det finns en struktur för samarbetet.  

Vid tveksamheter så är det alltid de förtroendevalda som har det yttersta ansvaret i en politiskt 

styrd organisation och som därför har att avgöra hur eventuella tveksamheter ska hanteras. 

5. Uppföljning 
Kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande ansvarar tillsammans för att denna 

riktlinje aktualiseras minst en gång årligen och att intentionen med innehållet kommuniceras i 

hela den kommunala organisationen. 

Exempel på frågeställningar för att utvärdera ambitionen med detta dokument: 

✓ Är det något som är oklart i riktlinjen, där risk finns att tolka budskapet olika? Vad i så 

fall? Förslag på att förbättra?  

✓ Hur kan vi arbeta ytterligare i kommunen för att riktlinjen ska vara känd och förstås av 

alla anställda? 

✓ Vad kan du göra för att bli bättre utifrån beskrivning av ansvar av din egen roll i 

organisationen?  

✓ Har du förtroende för de med andra roller än du själv i organisationen. Om inte – vad 

är det som inte fungerar och som vi kan bli bättre på. Exempel? 

 

 

 

 

 

 

Sida 39 (198)



Sida 
1 (1) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 287 Riktlinje för samspel mellan 
förtroendevalda och tjänstemän i Kungsörs 
kommun 
Diarienummer KS 2022/508 

Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till kommunstyrelsens nästa 
sammanträde. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har under 2022 haft i uppdrag att ta fram ett 
förslag till samspel mellan den förtroendevalda organisationen och 
kommunens tjänstepersoner. Representanter från partierna och 
tjänstepersoner var involverade i ett utvecklingsarbete gällande att ta fram 
detta dokument i månadsskiftet mars/april 2022. Förslaget har sedan varit på 
remiss hos förtroendevalda via deras gruppledare och deltagare på 
workshopen, samt hos deltagande tjänstepersoner. Utkastet är därefter 
justerat enligt kommunstyrelsepresidiums önskemål och läggs nu upp för 
beslut. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-11-21 Riktlinje för samspel mellan 
förtroendevalda och tjänstemän i Kungsörs kommun 

Skickas till 
Gruppledarna, CLG, KLG 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-12 
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Vår handläggare 
stefan.lejerdahl@kungsor.se 
Utvecklingsenheten 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Yttrande-revidering av avtal och anta 
planeringsprinciper av kollektivtrafik i 
Västmanlands län  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering 
av avtalet för regional kollektivtrafik i Västmanlands län genom att 
planeringsprinciperna läggs till i avtalet i form av Bilaga 3 och att i punkt 3.3 i 
avtalet hänvisa till Bilaga 3. 

Revideringen av avtalet ska gälla från och med 1 januari 2024.  

Sammanfattning 
Region Västmanland har inkommit med ett ärende gällande planeringsprinciper 
för kollektivtrafiken i Västmanlands län. Kollektivtrafikförvaltningen har under 
2022 arbetat fram förslag på förändrade principer för planering och finansiering 
av länets kollektivtrafik. Bakgrunden är att det som följd av att kollektivtrafiken i 
Västmanland är ett delat ansvar mellan Regionen och länets kommuner har 
funnits behov att förtydliga, konkretisera och utveckla tillämpningen av det Avtal 
om kollektivtrafik i Västmanlands län som definierar hur kollektivtrafiken ska 
planeras och finansieras.  

Förslaget till nya principer omfattar bland annat: 

• Ökad flexibilitet för vad som definieras som regional stomtrafik och att 
utbudet inom stomstråken ska kunna skilja sig beroende av efterfrågan. 

• Att möjliggöra för kommuner att beställa tillköp av regional stomtrafik. 

• Att kostnaden för respektive linje med busstrafik även ska ta hänsyn till 
antal dimensionerande fordon med effekt att respektive linje får en högre 
fast kostnad men lägre rörlig kostnad. 

• Att varje linje ska ha en uppdragsbeskrivning som definierar vilka 
parametrar som ska vara styrande vid planering.  

Kungsörs kommun har tidigare yttrat sig över förslaget (KS 2022/465) 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-28 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/465) 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 13 

Organisationsnr 
212000-2056 

KS 2022/465) 
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Diarienummer 
KS 2022/465) 
Er beteckning 
 

 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Planeringsprinciper  (KTM220046) 
Yttrande-revidering av avtal och anta planeringsprinciper av kollektivtrafik i 
Västmanlands län  KS 2022/465) 

 
 
 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Stefan Lejerdahl 
Utvecklingsstrateg 

Skickas till 
Kollektivtrafikförvaltningen, ktf.staben@regionvastmanland.se 
Stefan Lejerdahl 
Claes-Urban Boström 
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Diarienummer 
KS 2022/465) 
Er beteckning 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kollektivtrafikförvaltningen har under 2022 arbetat fram förslag på förändrade 
principer för planering och finansiering av länets kollektivtrafik. Bakgrunden är att 
det som följd av att kollektivtrafiken i Västmanland är ett delat ansvar mellan 
Regionen och länets kommuner har funnits behov att förtydliga, konkretisera och 
utveckla tillämpningen av det Avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län (Avtalet) 
som definierar hur kollektivtrafiken ska planeras och finansieras.  

Förslaget till nya principer omfattar bland annat: 

• Ökad flexibilitet för vad som definieras som regional stomtrafik och att 
utbudet inom stomstråken ska kunna skilja sig beroende av efterfrågan. 

• Att möjliggöra för kommuner att beställa tillköp av regional stomtrafik. 

• Att kostnaden för respektive linje med busstrafik även ska ta hänsyn till 
antal dimensionerande fordon med effekt att respektive linje får en högre 
fast kostnad men lägre rörlig kostnad. 

• Att varje linje ska ha en uppdragsbeskrivning som definierar vilka 
parametrar som ska vara styrande vid planering.  

 

Ärendets beredning 
Förslag till principer för planering och finansiering av Kollektivtrafik i 
Västmanlands län, nedan principerna, har under våren 2022 varit ute på remiss 
hos samtliga av länets kommuner. Kungsörs kommun har lämnat synpunkter på 
förslaget. Utifrån remissynpunkter har vissa justeringar gjorts. En 
remissammanställning samt föreslagna ändringar har redovisats för bland annat 
Kollektivtrafiknämnden samt Strategisk Regional Beredning (SRB).  

Då principerna kan anses ha påverkan på Avtalet har Kollektivtrafiknämnden vid 
sammanträdet den 5 september rekommenderat att principerna ska inkluderas i 
Avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län (antaget i regionfullmäktige 2017-09-
27).  

Som följd av detta föreslås principerna läggas in som ny bilaga till Avtalet. 
Därutöver föreslås att Avtalet uppdateras med hänvisning till denna nya bilaga 
under punkt 3.3 enligt nedan (tillagd text i fet stil).  

Kollektivtrafikmyndigheten tillhandahåller stomtrafik (som detta begrepp 
definieras i bilaga 2 samt bilaga 3). Väsentliga förändringar i 
stomtrafikutbudet ska i god tid kommuniceras med berörda kommuner.  
Kommunerna beställer stadstrafik, lokal landsbygdstrafik, kompletteringstrafik, 
båttrafik och övrig trafik (som dessa begrepp definieras i bilaga 2 samt bilaga 
3) av Kollektivtrafikmyndigheten och ansvarar för det ekonomiska underskott 

Sida 43 (198)



 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-28 
Ert datum 
 

Sida 
4 (4) 

Diarienummer 
KS 2022/465) 
Er beteckning 
 

 

som uppkommer för beställd trafik. Parternas ansvar för det ekonomiska 
underskottet för viss trafik regleras närmare i bilaga 2 samt bilaga 3. 

Det ska också noteras att som följd av att principerna föreslås bli en del av Avtalet 
har en del justeringar behövt göras jämfört med tidigare kommunicerat material. 
Det avser främst rubriksättning samt vissa hänvisningar och formuleringar för att 
harmonisera med de skrivningar och begrepp som används i övriga delar av 
Avtalet.   

Bakgrund 
Regionen tillhandahåller i enlighet med Avtalet regional stomtrafik som är buss- 
och tågtrafik mellan kommunhuvudorter inom och utanför länet medan 
kommunerna beställer övrig trafik som främst omfattar stadstrafik och 
landsbygdstrafik. I enlighet med avtalet ska respektive kommun ansvara för de 
kostnader som är att hänföra till den inomkommunala trafiken medan Regionen 
ansvarar för kostnaderna för den regionala stomtrafiken. 

Under arbetet med framtagande av principer har det varit tydligt att avtalets 
intention att respektive beställare av trafik ska stå för de kostnader som trafiken 
genererar inte fullt ut tillämpas idag. Dagens fördelning av kostnader delas mellan 
kommuner och regioner på depånivå och utifrån parametrarna utbudskilometer 
och utbudstimmar. Kostnader för fordon, tomkörningar och övriga depåkostnader 
fördelas på linjenivå utifrån respektive linjes produktion. Effekten är att linjer med 
stabilt utbud över dagen får bära oproportionerligt stor del av trafikens 
underskott. Samtidigt som det skapar det incitament att inte meranvända de 
fordon som gör uppdrag för skolans behov för att utöka trafiken för 
arbetspendling och andra resbehov. Sammanfattningsvis finns det en uppenbar 
risk att dagens principer för planering av trafik och fördelning av trafikens 
underskott riskerar att motverka mål om ökad marknadsandel.  
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Från: KTF Staben <ktf.staben@regionvastmanland.se> 
Skickat: den 25 oktober 2022 12:38
Till: kontaktcenter@vasteras.se; Sala kommun <kommun.info@sala.se>; Information
Kungsör <Info@kungsor.se>; AR Arboga kommun officiell adress
<arboga.kommun@arboga.se>; KK Kopings kommun <kopings.kommun@koping.se>;
Fagersta kommun <info@fagersta.se>; info@norberg.se; Skinnskatteberg
<kommun@skinnskatteberg.se>; kundcenter@hallstahammar.se; SU Surahammars
kommun <kommunen@surahammar.se>; Region Västmanland Myndighetsbrevlåda
<region@regionvastmanland.se>
Ämne: Ärende Planeringsprinciper Dnr KTM220046 
 
Hej,
 
Under 2021 och 2022 har Kollektivtrafikförvaltningen (KTF) genomfört översyn av
planeringsprinciper för länets kollektivtrafik. I arbetet med översyn har det också
identifierats ett behov av justerade principer för hur kostnader fördelas mellan
busstrafikens linjer. 
 
Förslaget har under våren varit ute på remiss hos samtliga länets kommuner.
Utifrån remisshanteringen har vissa justeringar gjorts av förslaget. I enlighet med
dialog vid Strategisk Region Beredning 2022-09-02 samt beslut vid
Kollektivtrafiknämndens möte 2022-09-22 ska planeringsprinciperna antas av
respektive fullmäktigeförsamling i länet. 
 
Ärendet omfattar att godkänna revidering av avtalet för regional avtalet för
regional kollektivtrafik i Västmanlands län genom att planeringsprinciperna läggs
till avtalet i form av Bilaga 3. Utöver tillägg genom Bilaga 3 revidera avtalet genom
att i punkt 3.3 i avtalet hänvisa till Bilaga 3 samt att revideringen av avtalet ska
gälla från 2024-01-01. 
 
Följande dokument avses ingå i beslutet. 
· Revidering Avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län 
· Bilaga 3 Planeringsprinciper 
 
Som underlag för ärendehantering bifogas följande dokument. 
· Avtal om Kollektivtrafik i Västmanlands län. 
· Ärendetext planeringsprinciper från Kollektivtrafiknämndens sammanträde. 
· Remissversion av planeringsprinciper, innehåller bland annat ekonomiska
konsekvenser (baserat på rambudget 2022) för vissa delar av förslaget. 
· Remissredogörelse, innehåller bland annat noteringar om vilka förändringar som
gjorts sedan remissversionen. 
 
För frågor och stöd i ärendehantering vänligen kontakta Oskar Jonsson,
Kollektivtrafikförvaltningen. oskar.jonsson@regionvastmanland.se, 021 – 48 18
329.
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Med vänliga hälsningar,
 
Sara Klavdal
Verksamhetsutvecklare Staben
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AVTAL OM KOLLEKTIVTRAFIK l VÄSTMANLANDS LÄN 
Detta avtal avser revidering av avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län med 
avtalstid från och med 1 juni 2017. Revideringen av avtalet omfattar punkt 3.3.

1. PARTER
Detta avtal ("Avtalet") ingås mellan Region Västmanland ("Regionen") och samtliga 
kommuner i Västmanlands län (gemensamt "Kommunerna").

1.1 Kollektivtrafiken är av stor vikt för hela länets utveckling. Regionen och 
kommunerna är överens om att gemensamt ta ansvar för att utveckla och 
skapa en attraktiv kollektivtrafik för hela länet. För att uppnå det krävs ett nära 
samarbete och samråd mellan Regionen och kommunerna, men även med 
invånare, näringsliv, andra myndigheter och övriga intressenter. Samsyn ska 
eftersträvas genom löpande dialog och samråd. 

2. KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN
2.1 Regionen och Kommunerna är jämlikt 2 kap 1 § lagen (201O: 1065) om 

kollektivtrafik ("kollektivtrafiklagen") överens om att Regionen från och med 
den 1 juli 2017 fortsatt skall bära ansvaret för den regionala 
kollektivtrafiken i Västmanlands län. 

2.2 l enlighet med 2 kap 2 § kollektivtrafiklagen skall Regionen vara regional
kollektivtrafikmyndighet för Västmanlands län.

2.3 Kollektivtrafikmyndigheten skall handha de uppgifter som ankommer på 
myndigheten enligt kollektivtrafiklagen. Kollektivtrafikmyndigheten har således 
bl.a. ansvar för framtagande och beslut om trafikförsörjningsprogram och 
allmän trafikplikt. 

2.4 Kollektivtrafikmyndigheten skall ej vara genomförare av trafikuppgifterna utan 
skall genom helt eller delägda bolag eller självständiga entreprenörer tillse att 
erforderlig kollektivtrafik inom Västmanlands län och till angränsande län 
genomföres. 

2.5 Kollektivtrafikmyndighetens beslutande organ är kollektivtrafiknämnden som 
utgör en nämnd i Regionen. Kollektivtrafiknämndens ledamöter väljs av 
fullmäktige i Regionen. 

2.6 Till kollektivtrafiknämnden skall det finnas en beredning med representation 
från Kommunerna och Regionen. Från 2017-01-01 fungerar den strategiska 
regionala beredningen (SRB) som beredning för kollektivtrafikfrågor i länet. 
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3. REGIONENS OCH KOMMUNERNAs ROLLER OCH ANSVAR
3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

Trafikförsörjningsprogram och förslag till beslut om allmän trafikplikt utarbetas 
i nära samverkan mellan Kollektivtrafikmyndigheten och Kommunerna i 
enlighet med Kollektivtrafiklagen. Fokus ska läggas på förankring och dialog 
inför fastställandet av kommande trafikförsörjningsprogram och kommunerna 
ska beredas möjlighet att inkomma med remissvar. 

Kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för planering av all regional kollektivtrafik i 
enlighet med kollektivtrafiklagen. I detta planeringsansvar ligger att i största 
möjliga utsträckning samordna och anpassa den inomkommunala trafiken med 
den regionala buss- och tågtrafiken. 

Kommunerna ska beredas ett stort inflytande över den trafik man själva 
beställer och finansierar. 

Planeringsprocessen, se bilaga 1, innebär att samråd sker löpande under året. 
Under mars månad kommuniceras respektive kommuns kollektivtrafik- 
kostnader för kommande år baserat på det önskade trafikutbudet. 
Fastställandet av trafikrambudget för kommande år sker i månadsskiftet 
mars/april av kollektivtrafiknämnden. Kommunerna bekräftar därefter 
trafikrambudgeten för respektive kommun senast per den 15e april. Efter 
bekräftad trafikrambudget finns för kommunerna ingen möjlighet att minska 
volymen på den inomkommunala trafiken för nästkommande år. Tillköp för 
kommande år är dock möjligt. 

Kollektivtrafikmyndigheten tillhandahåller stomtrafik (som detta begrepp 
definieras i bilaga 2 samt bilaga 3). Väsentliga förändringar i stomtrafikutbudet 
ska i god tid kommuniceras med berörda kommuner. 

Kommunerna beställer stadstrafik, lokal landsbygdstrafik, 
kompletteringstrafik, båttrafik och övrig trafik (som dessa begrepp definieras i 
bilaga 2 samt bilaga 3) av Kollektivtrafikmyndigheten och ansvarar för det 
ekonomiska underskott som uppkommer för beställd trafik. Parternas ansvar 
för det ekonomiska underskottet för viss trafik regleras närmare i bilaga 2 samt 
bilaga 3. 

Kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för de tekniska stödsystem som behövs 
för att bedriva kollektivtrafiken i länet i form av exempelvis 
biljettmaskinsystem och realtidssystem, samt för de övriga kostnader som inte 
går att direkt härleda till viss trafik. 

Kollektivtrafikmyndigheten råder över och beslutar om taxor inom 
kollektivtrafiken i Västmanlands län, med undantag av stadstrafiken och 
båttrafiken som respektive kommun bestämmer. 

Kollektivtrafikmyndigheten ska tillhandahålla aktuell statistik över trafikutbud, 
resandet och kundnöjdhet. 
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4. SKOLSKJUTS
4.1 Enligt skollagen (2010:800) ansvarar kommunerna för skolskjutsar. För att 

samordna och effektivisera denna trafik har Kommunerna möjlighet att teckna 
separata överenskommelser med Kollektivtrafikmyndigheten som innebär att 
Kollektivtrafikmyndigheten och kommunen träffar ett uppdragsavtal där det 
närmare regleras i vilken omfattning myndigheten skall bistå kommunen vid 
upphandling, planering och genomförande av skolskjutsverksamhet, varvid 
kommunen bär samtliga kostnader för trafiken och Kollektivtrafikmyndig- 
hetens tjänster. 

4.2 Kollektivtrafikmyndigheten åtar sig att ansvara för länets gymnasieelevers 
skolresor, med undantag för elever vid gymnasiesärskolas resor vilka omfattas 
av punkt 4.1. Gymnasieleverna förses med s.k. skolkort för resor till/från skolan 
under skoldagar genom att kommunen köper periodkort från Kollektivtrafik- 
myndigheten för resor på den allmänna linjetrafiken till ett av Kollektivtrafik- 
myndigheten fastställt pris. Resans längd ska överstiga 6 km om inget annat 
avtalats mellan Kollektivtrafikmyndigheten och respektive kommun. 
Respektive kommun ansvarar för kostnaderna för sådana resor. 

5. AVTALSTID M M
5.1 Avtal gäller från och med den 1 juli 2017 och därefter tillsvidare med 18 

månaders uppsägningstid. Revidering av punkt 3.3 gäller från och med 
1 januari 2024.

5.2 l händelse av uppsägning av Avtalet, eller om någon av parternas beslut att
ingå Avtalet upphävs genom lagakraftägande dom, skall ny förhandling
genomföras mellan Regionen och Kommunerna.

5.3 Uppsägning av Avtalet skall ske skriftligt och sändas med rekommenderat brev 
till samtliga parter i Avtalet. 

6. AVTALETS PÅVERKAN PÅ ÖVRIGA AVTAL
6.1 Såvitt gäller tiden från och med den 1 juli 2012 ersätter Avtalet punkt 7 och 

bilaga 1 i det konsortialavtal mellan Landstinget och Kommunerna avseende 
Västmanlands Lokaltrafik AB som träffades under 2008. Punkt 2 i nämnda 
konsortialavtal skall fortsättningsvis gälla med de ändringar som föranleds av 
kollektivtrafiklagen och Avtalet. 

6.2 Uppdragsavtalet mellan å ena sidan Landstinget och Kommunerna och å andra 
sidan Västmanlands Lokaltrafik AB som träffades under 2008 skall fortsätta att 
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gälla med den ändringen att punkt 1 i uppdragsavtalet upphörde att gälla den 
31 december 2011 och att det ansvar för bolagets underskott som regleras i 
punkt 2 i uppdragsavtalet istället skall fördelas på det sätt som följer av punkt 
3 ovan. 

Det kompletterande uppdragsavtalet avseende Citybanan som ingicks mellan i 
föregående stycke nämnda parter under 2009 skall fortsätta att gälla 
oförändrat. 

7. GODKÄNNANDE
För Avtalets giltighet krävs att det godkänns av såväl fullmäktige i Regionen som fullmäktige i
envar av Kommunerna, eller i enlighet med respektive fullmäktiges tidigare beslut.

Detta avtal har upprättats elva likalydande exemplar och utväxlas mellan parterna. 
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Datum Diarienr 

Kollektivtrafikförvaltningen 
 

2022-10-13 KTM220046 

  

  
   

  

  

     

Postadress Besöksadress Telefon, vxl Org Nr E-post 

Ängsgärdsgatan 12 
721 30 Västerås 

Ängsgärdsgatan 12 021-17 30 00 232100-0172 region@regionvastmanland.se 
Telefax VAT nr Webbadress 

021-17 45 09 SE232100017201 www.regionvastmanland.se 
   

 

  

 

 

BILAGA 3 - PRINCIPER FÖR PLANERING OCH FINANSIERING AV KOLLEKTIVTRAFIK I VÄSTMANLANDS LÄN 

Bakgrund 

I enlighet med Avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län har Regionen och länets 

kommuner ett gemensamt ansvar för att utveckla och skapa en attraktiv 

kollektivtrafik för hela länet.  

Föreliggande bilaga avser att förtydliga, konkretisera och utveckla tillämpning av 

avtalet om kollektivtrafik i Västmanlands län. 

Grundprinciper 

1. Kollektivtrafiken i Västmanland är, i enlighet Avtal om kollektivtrafik i 

Västmanlands län, ett gemensamt ansvar mellan Region Västmanland och länets 

kommuner. I egenskap av Regional kollektivtrafikmyndighet har Region 

Västmanland det övergripande ansvaret för all kollektivtrafik inom ramen för 

allmän trafikplikt inom Västmanland 

2. Planering av all kollektivtrafik ska i möjligaste mån utgå från de mål och 

strategier som sätts upp i Trafikförsörjningsprogrammet. 

3. Region Västmanland har särskilt ansvar för och finansiering av, stomtrafik, vilket 

omfattar kollektivtrafik inom ett definierat stomnät bestående av regionala 

stråk vilka förbinder kommunhuvudorter/nodstäder.  

4. Regionala stråk definieras utifrån att det ska finnas ett tydligt befintligt eller 

potentiellt pendlingsunderlag alternativt annan viktig regional funktion (såsom 

exempelvis behov av förbindelse till ort med sjukvård). Regionala stråk framgår 

av figur 1. 

5. Trafik som inte definieras som regional stomtrafik, definieras som 

inomkommunal trafik och beställs av respektive kommun. Inomkommunal trafik 

används i denna bilaga som samlingsbegrepp för av kommunerna beställd trafik 

(punkt C i avtalets bilaga 2).  
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Figur 1 Regionala stråk 

Särskilda principer för trafikkostnader 

Följande principer (6-10) kompletterar avtalets bilaga 2 definition av trafikkostnader.  

6. Finansiering av regional stomtrafik och inomkommunal trafik som utförs genom 

Svealandstrafiken sker utifrån kostnad per km och timme med grund utifrån 

Svealandstrafikens prissättning.  

7. För samtliga linjer som omfattas av princip 6, läggs därutöver till en parameter 

som avser kostnad per dimensionerande fordon. För kostnaden per fordon 

används ett schablonbelopp med utgångspunkt från Svealandstrafikens årliga 

kostnad per fordon av karaktär ”normalbuss” för landsbygdstrafik. 

8. För regional stomtrafik eller inomkommunal trafik som utförs inom ramen för 

andra avtal, exempelvis tågtrafik eller viss anropsstyrd trafik, är grundprincipen 

att respektive beställare fullt ut belastas kostnaderna i enlighet med respektive 

avtal. 

Särskilda principer för intäktsfördelning 

9. Biljettintäkter allokeras på linjenivå. För kommuner som i sin inomkommunala 

trafik har avgiftsfri taxa, så kallad nolltaxa, erhålles inga intäkter för trafiken. 

10. Kommun som önskar att annan taxa än regional taxa ska gälla inom kommunen 

även för regional stomtrafik betalar mellanskillnaden mellan ordinarie och 

kommunens prissättning enligt en upprättad schablon. 
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Särskilda principer för Regional stomtrafik 

Följande principer (11-16) kompletterar avtalets (bilaga 2) definition av stomtrafik. 

11. I respektive regionalt stråk ska regional stomtrafik anpassas från den (befintlig 
eller potentiell) efterfrågan som finns på olika delsträckor inom stråket och vara 
anpassad till att efterfrågan kan se olika ut under dygnet och veckans dagar. 

12. Regional stomtrafik ska ha en uppehållsbild och körväg som ska ge den bästa 
balansen mellan restid och tillgänglighet. Enhetlig körväg ska eftersträvas men 
undantag kan finnas. 

13. Regional stomtrafik ska i respektive stråk i huvudsak ha regelbunden turtäthet 
sett över trafikdygnet och veckan.  

14. I stråk som har pekats ut som regionala stråk ska stråkvis uppdragsbeskrivning för 
trafiken finnas.  

Tillköp av Regional stomtrafik 

14. Kommuner kan göra tillköp av regional stomtrafik. Tillköp kan omfatta utökning 

av utbud i regional stomtrafik utöver uppdragsbeskrivning på hel eller del av 

sträcka. 

15. Den beställande kommunen(kommunerna) betalar alla merkostnader som 

tillköpet innebär. Detta inkluderar tillkommande kostnader för dimensionerande 

fordon, tillkommande extra km och tillkommande extra körtid men exkluderar 

eventuella kostnader som gäller under princip 10. Hänsyn ska tas till de utökade 

intäkter som tillköpet kan bidra till vilket i förekommande fall ska avdras från 

kostnaden. Då intäkter är starkt beroende av område, omfattning och tider sker 

detta enligt särskild redovisning i samband med respektive tillköp efterfrågas. 

16. Region Västmanland kan avfärda begäran av tillköp om det kan innebära negativ 

påverkan på trafiksystemet i sin helhet eller för aktuell linjes uppdrag och 

funktion.  

Särskilda principer för Inomkommunal trafik  

Följande principer (17-19) kompletterar avtalets (bilaga 2) definition av kommunerna 

beställd trafik. 

17. Beställare av inomkommunal trafik ska definiera vilken uppgift som respektive 

linje ska ha och planeras utifrån och ska tillsammans med Region Västmanland 

ta fram uppdragsbeskrivning för respektive linje. 

18. Inomkommunal trafik ska i första hand tillgodose resandet inom en kommun. 

Region Västmanland har rätt att neka beställning av inomkommunal trafik som 

korsar kommungräns, i det fall det påverkar trafiksystemet i sin helhet 

negativt. 

19. Inomkommunal trafik finansieras av den beställande kommunen. 

Inomkommunal trafik som berör mer än en kommun finansieras av beställande 

kommun(er) utifrån andel produktion om inte annat finns överenskommet. 
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Vår handläggare 
rune.larsen@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

ANTAGANDE - Ny detaljplan för del av Borgvik 
1:2, 1:7, 1:8 samt del av Norra Kungsladugården 
1:11, Kungsörs kommun (DP 212) 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås anta ny detaljplan (DP212) för del av Borgvik 
1:2, 1:7 och 1:8 samt del av Norra Kungsladugården 1:11, Kungsör 
kommun.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med planförfattaren arbetat 
fram förslag till ny detaljplan för Borgvik 1:2, 1.7, 1:8 samt del av Norra 
Kungsladugården 1:11. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för upp till 20 nya bostäder som 
radhus, kedjehus eller flerbostadshus utfört som lamellhus med en maximal 
byggnadshöjd på sex meter. I områdets östra del reserveras mark för 
utbyggnad av transformatorstation. 
Planförslaget innebär ingen utbyggnad av nya gator, angöring föreslås ske 
via Borgviksvägen och Kungsuddsvägen. De skyddsvärda lindar som finns 
bevaras med skyddande planbestämmelser. 
Bebyggelsen ska fungera som en entré för Kungsör då dessa hus blir bland 
det första man ser på väg in till tätorten från norr. Ny bebyggelse bör vara 
väl gestaltad och ta hänsyn till angränsande kulturmiljö. Planen reglerar att 
tillkommande byggnaders fasader ska utformas i trä med färgsättning i röd 
alternativt i en kulör som följer befintliga kulturhistoriska byggnader i 
området. 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Inkomna yttranden har 
sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse och i ett 
granskningsutlåtande.  
Beslutet kan vinna laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har 
tillkännagivits. 
Exploatör bekostar plan- och genomförande. 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2023-01-04 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/75 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 68 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
KS 2021/75 
Er beteckning 
 

 

 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Planbeskrivning 
Detaljplanekarta 
 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Rune Larsen 
Teknisk chef 

Skickas till 
Claes-Urban Boström Kommundirektör 
Rune Larsen Teknisk chef 
Kristofer Agdahl Planarkitekt 
Stefan Lejerdahl Utvecklingsstrateg  
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Granskningsutlåtande 
2022-11-30 
 
Detaljplan för Borgvik 1:2, 1:7, 1:8 samt del av Norra 
Kungsladugården 1:11, Kungsörs kommun 
 
Förslagets syfte och huvuddrag 
Planförslaget som varit ute på granskning syftar till att möjliggöra för 
upp till 20 nya bostäder på fastigheterna Borgvik 1:2, 1:7, 1:8 samt del 
av Norra Kungsladugården 1:11. 
 
Hur granskningen har bedrivits: 
Detaljplanen har varit ute på granskning under tiden fr.o.m. 20 
september 2022 t.o.m. 16 oktober 2022. Samtliga handlingar och 
yttranden finns i arkivet hos Kungsörs kommun. 
 
 
Inkomna yttranden med kommentarer: 
 
Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 
10 § PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen 
inte kommer att prövas.  
 
Kulturmiljö  
Med hänvisning till områdets kulturhistoriska värden och 
bebyggelsestruktur är det viktigt att den nya bebyggelsen anpassas till 
den omgivande miljön. Länsstyrelsen vidhåller att det är av stor vikt 
hur byggnaderna placeras inom planområdet. För att skapa siktlinjer 
och luft mellan husen kan med fördel, radhuslängorna brytas upp till 
mindre enheter. Den tillkommande bebyggelsen bör även anpassas till 
terrängen så att den inte blir för hög i relation till omkringliggande 
bebyggelse. Länsstyrelsen noterar att nockhöjden har sänkts från 9 till 
7,5 meter.  
 
Vid utformningen bör särskild hänsyn tas till kulturmiljön Kungsudden. 
Den utgör den sydligaste och enda bevarade delen med ett antal 
grunder efter Kungsörs kungsgårds byggnader. Länsstyrelsen anser att 
bebyggelsen bör anpassas i skala och gestaltning så att den inte blir 
dominerande. Länsstyrelsen ser det därför som positivt att plankartan 
nu har försetts med utformningsbestämmelser gällande den 
tillkommande bebyggelsen. Gällande färgsättningen bör det dock 
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 Granskningshandling 
  
 Sida 2 (13) 

tydliggöras vad som avses med ”en kulör som följer befintliga 
kulturhistoriska byggnader i området”. Länsstyrelsen ser att det finns 
behov av ytterligare bestämmelser i detaljplanen gällande skala och 
gestaltning för att anpassa den nytillkommande bebyggelsen till 
kulturmiljön Kungsudden. 
 
Fornlämningar  
En stor del av detaljplaneområdet utgör en fornlämning. Där finns 
lämningar av bland annat byggnader efter Kungsladugården, som har 
anor från Gustav Vasas tid. Det kommer att krävas en arkeologisk 
undersökning inför nybyggnation.  
 
Följande formulering på plankartan har inte ändrats (se Länsstyrelsens 
samrådsyttrande): ”Då området innehåller fornlämningar måste den 
som utför byggnation eller markarbeten vara särskilt uppmärksam på 
eventuell förekomst av arkeologiska fynd. För alla former av 
markingrepp krävs tillstånd av Länsstyrelsen och möjligtvis ytterligare 
arkeologiska åtgärder. Se vidare om anmälningsplikt enligt 
kulturmiljölagen i detaljplanens beskrivning under avsnitt: 
Fornlämningar.  
 
Texten kan kortas ned till följande: För alla former av markingrepp 
inom detaljplaneområdet ska kontakt tas med Länsstyrelsen som 
beslutar om arkeologiska åtgärder. 
 
Kommentar: 
Plankartans reglering av byggnadshöjd har reglerats något inför 
antagande. Tillåten byggnadshöjd föreslås till 6 meter för att 
ytterligare anpassa skalan mot befintlig bebyggelse. Planbeskrivningen 
har också kompletterats så att det är tydligare vad som avses med 
utformningsbestämmelserna i plankartan. Formulering i plankartan 
gällande fornlämning har kortats ned.  
 
Lantmäteriet 
Lantmäteriet har ingen erinran om planförslagets handlingar. 
 
Kommentar: 
Noterat 
 
Trafikverket 
Väster om planområdet går länsväg 250, utpekat funktionellt 
prioriterat vägnät och rekommenderad väg för farligt gods. Söder om 
planområdet går Svealandsbanan, även här förekommer farligt gods.  
 
Utmed väg 250 råder ett byggnadsfritt avstånd om 30 meter, räknat 
från vägområdet som slutar vid vägdikets bakslänt. Trafikverket 
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påpekade i samrådsskedet (TRV 2021/146296) att kommunen till 
granskningsskedet behöver redovisa tydliga argument för önskan att 
göra avsteg, detta har kommunen inte uppvisat. Trafikverket anser 
därför att det inte finns skäl till avsteg och att den tillståndspliktiga 
zonen ska hållas.  
 
Avseende riskutredningen anser Trafikverket att utredningen ska 
uppdateras med all tågtrafik. År 2040 beräknas det passera ca 44 tåg 
dagligen. Risk för urspårning gäller alla passerande tåg, inte endast 
godståg. 
 
Kommentar: 
Kommunen har efter granskningen stämt av förutsättningarna på 
platsen mer ingående med Trafikverket. Då förklarades bland annat att 
kommunen anser att det borde vara möjligt med avsteg eftersom 
planområdet ligger ungefär 4 meter högre än vad väg 250 gör. De två 
områdena skiljs också åt av dike, vägräcke samt en befintlig mur. 
 
Kommunen anser också att ett avsteg från det byggnadsfria avståndet 
borde vara möjligt eftersom plankartan regleras i enlighet med den 
genomförda riskutredningen för att åstadkomma erforderliga 
säkerhetsavstånd. 
 
Trafikverket har, via mail daterat 2022-11-03, meddelat att det är 
möjligt med ett avsteg från det byggnadsfria avståndet med 
hänvisning till argument ovan. Det riskavstånd som rekommenderas i 
riskutredningen ska följas och avståndet till järnväg ska fortsatt vara 
minst 30 meter, mätt från spårmitt. 
 
Riskutredningen uppdateras enligt Trafikverkets yttrande. 
 
Räddningstjänsten Mälardalen 
I planbeskrivningen saknas information om brandvattenförsörjning. 
För att säkerställa att brandposter finns tillgängliga i området och har 
rätt kapacitet bör planbeskrivningen kompletteras med följande 
information från RTMD:s tidigare remissvar i ärendet: 
Då planområdet är en del av Kungsörs tätort ska det enligt aktuellt 
handlingsprogram brandvattenförsörjas från brandpostnät med minsta 
kapacitet 600 l/min enligt rekommenderade avstånd nedan. 
 
Rekommenderat maximalt avstånd från sämst belägna 
uppställningsplats för räddningsfordon till brandpost är 75 meter, 
vilket medför ett maximalt inbördes avstånd mellan brandposter på 
150 meter. Därefter skall avstånd från uppställningsplats för fordon till 
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angreppspunkt vid byggnad enligt Boverkets byggregler inte överstiga 
50 meter. 
 
Kommentar: 
Planbeskrivningen har uppdaterats med information enligt 
räddningstjänstens yttrande. 
 
Planbeskrivningen har också uppdaterats med information om att 
närmaste brandpost finns lokaliserad i direkt anslutning norr om 
planområdet. Denna brandpost har en uppmätt kapacitet på 600 
l/min.  
 
MälarEnergi AB 
I planbeskrivningen s.16 under rubriken Elförsörjning önskas en 
komplettering av texten då befintlig transformatorstation som 
försörjer bl.a. Borgvik med el inte är tillräcklig för denna exploatering. 
 
Plankartan har enligt samrådsredogörelsen kompletteras med ett E-
område om 10x10 m för en ny transformatorstation. Det stämmer att 
kommunen stämt av och fått klartecken med Mälarenergi Elnät 
angående denna storlek på E-område i detta fall, då E-området 
föreslogs placeras enligt bilden nedan. Eområdet i plankartan i 
granskningshandlingen har dock flyttats jämfört med den 
överenskomna placeringen och är nu till stor del placerat på prickmark, 
vilket innebär att det inte kan uppföras en transformatorstation på 
platsen. Föreliggande placering i plankartan kan därmed inte 
accepteras. 
 
I planbeskrivningen behandlas kulturmiljö och gestaltning av området. 
Mälarenergi Elnät vill informera om att den planerade 
transformatorstationen i området kommer att vara en 
standardstation, där färgsättningen kan väljas för att smälta in med 
omgivande bebyggelse. Stationen kommer inte att byggas med 
träfasad på grund av tekniska förutsättningar.  
 
Ev. sanering av marken på fastigheten bekostas av exploatören.  
 
I övrigt inget att erinra. 
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Kommentar: 
Planbeskrivningen förtydligas med beskrivning om att befintlig 
transformatorstations kapacitet inte klarar av en exploatering inom 
området. 
 
E-området utökas något åt öster till antagandet. Prickmark närmast 
vägen i söder tas också bort för att underlätta MälarEnergis placering 
av transformatorstation. Detta har stämts av med MälarEnergi som 
godkänt E-områdets utformning via mail daterat 2022-11-03.  
 
VafabMiljö Kommunalförbund 
VafabMiljö har tagit del av rubricerat ärende och har inga ytterligare 
synpunkter på planförslaget. 
 
Kommentar: 
Noterat 
 
Sakägare 
 
Privatperson 1 
Jag tycker att det är tråkigt med era kalla noteringar till våra 
kommentarer. 
Att ni inte tar ansvar för den ökade trafiken ut från Kungsudden, som 
redan idag är ett problem. Självklart är det kommunens ansvar att se 
till att det blir på bästa sätt vid nybyggnationer. DÅ passar andra 
ställen bättre för enklare och säkrare utfarter. 
Dessutom kommer ni att förstöra det natursköna område som finns 
idag, med djurliv och strövområden. Bygg bortåt OK istället. 
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Sen att vi som bor här, kommer att få sämre levnadsvillkor, med 
nedsatt eftermiddags- och kvällssol, tänker ni inte heller på!!! 
Dessutom kommer det att dra ner värdet på våra bostäder. 
 
För att minska insyn i våra bostäder, vill vi ha någon form av 
plank/buskage, som hindrar de nya bostäderna att se in. Detta ska 
betalas av byggherre/kommun. 
Om inte, så kommer jag att känna mig tvungen att själv plantera något 
högt på min tomt, för att hindra insyn. Kvällssolen blir förstörd i vilket 
fall som helst. 
Men det kommer också att hindra den sjöutsikt som eftertraktas för 
bygget. Eller hur? 
 
Då faller hela poängen med att placera bostäder på Kungsudden. 
Om att det sedan visar sig, att avsaknad av sol gör att våra gräsmattor 
blir mossfyllda, och övrig vegetation, blommor och odlingar, blir 
sämre, samt att avrinning gör tomten blöt, vill jag att kommunen lovar 
att köpa ut mitt hus för ett värde av 3 000 000 kr, som utgör ett 
marknadsvärde som behövs för att hitta en likvärdig bostad på ett 
liknande ställe som Kungsudden. 
 
Er byråkratnonchalans är ovärdig mot invånare i kommunen. De kalla 
och avvisande svar som ges i era noteringar är tråkiga och ovärdiga i 
bemötandet med medborgare/skattebetalare. 
Har ni glömt vem ni jobbar åt, och vem som betalar era löner? 
 
Man kanske får tänka på boende i annan ort!!!!! 
 
Kommentar: 
Förutom lindarna som finns på platsen och som skyddas i detaljplanen 
finns inga inventerade naturvärden inom planområdet. Vid 
nybyggnation finns risken att naturliv påverkas negativt. Inom 
planområdet har det dock tidigare funnits byggnader. På så sätt är det 
inte helt orörd naturmark som tas i anspråk vilket ses som positivt. Den 
eventuella påverkan som kan komma att ske på naturlivet bedöms i 
detta fall som godtagbart. 
 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder kan bli aktuellt i samband med 
exploatering men är inget som hanteras i aktuell detaljplan. 
Kommunens bedömning är att tillräckligt med yta finns för att anordna 
säkra korsningar men detta sköts i andra processer. 
 
Den gällande planen för området, vilken den nya delvis ersätter, 
medger för en byggnad med en höjd på 6,5 meter på platsen. 
Byggrätten som tillåts i den äldre och gällande planen är dessutom 
större än det hotell som tidigare låg på platsen. Kommunen menar att 
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fastighetsägarens motiv angående eventuell värdeminskning av 
personlig egendom därför inte är en aspekt som stadsutvecklingen kan 
ta hänsyn till inom detaljplaneprocessen.  
 
Enligt kommunens strategi för dagvattenhantering får avrinningen från 
planområdet inte öka efter en exploatering. Åtgärder för att fördröja 
ökad avrinning ska lösas inom planområdet. Framtagen 
dagvattenutredning visar vilka mängder som behöver fördröjas och hur 
det kan lösas. Exakt utformning bestäms i bygglovskedet. 
 
Privatperson 2 
Generellt  
Vi noterar att i den justerade detaljplanen (DP) finns minimalt hänsyn 
och ändringar tagna enligt inkomna förslag. Detta är långt ifrån 
tillräckligt och det finns mycket som behöver ses över för att 
exploateringen skall vara till gagn för kommunens skattebetalare samt 
inte orsaka oacceptabla störningar för oss redan boende samt i 
området bedrivna verksamheter.   
 
Vi motsätter oss inte byggnation men vi anser att den föreslagna 
detaljplanen tillåter alltför omfattande byggnation som inte är 
motiverad i området och inte heller passar in. Detaljplanen tar inte alls 
hänsyn till att parkeringsmöjligheter försvinner i ett redan 
underdimensionerat område. Upp till 20 permanentboende kommer 
att kräva fler parkeringsmöjligheter. Det finns i nuläget inte tillräckligt 
med parkeringsplatser i området för att täcka behovet en vanlig 
sommardag eller helg. Vid evenemang fungerar det inte alls med 
parkeringssituationen trots att del av området som DP behandlar 
används. Kommunen har ett ansvar för en fungerande 
parkeringssituation i området tvärtemot vad som uttryckligen skrivs i 
DP.  
 
Vi noterar att skissade placeringar av huskroppar i DP är omöjliga om 
det som skrivs i DP skall gälla och följas, t ex kan inte linden i NO delen 
vara kvar eftersom rotsystemet kommer att skadas av grävarbeten 
samt kan inte ett träd av den storleken stå så nära ett flerfamiljshus 
”av säkerhetsskäl”. Med de vaga och oprecisa formuleringar som skall 
skydda träden i DP finns i praktiken ingen skydd för träden. Det är lätt 
att få uppfattningen att det är avsiktligt vaga formuleringar för att 
exploatörer enkelt skall kunna kringgå bestämmelserna i DP, det är 
subjektiva bedömningar som kommer att vara avgörande. De utritade 
huskropparna i området har redan legat ute offentligt för intresse hos 
mäklare och är alltså inte fiktiva skisser, de speglar befintliga önskemål 
om hur bebyggelse skall utformas. 
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För att en framtida detaljplan skall möta och följa den gällande 
översiktsplanen, komma kommunens skattebetalare till gagn, inte för 
all framtid förstöra områdets värden för privat vinning, inte skapa 
trafikkaos samt smälta in i befintlig miljö vill vi att följande beaktas och 
justeras för i kommande detaljplan; 

• Endast tillåta byggnader i ett plan 
• Minska antalet tillåtna bostäder till 10 
• Tillåten nockhöjd max 7.0 meter 
• Avsätta/stycka av del av ytan för allmän parkering för 

Kungsuddens och reservatets besökare motsvarande minst 30 
parkeringsplatser där nattparkering inte tillåts, detta för att 
kompensera förlorade parkeringsmöjligheter. 

• Takvinkel max 22.5° 
• Inte tillåta bullerplank högre än 2.5 meter, eventuell 

byggnation får tillse att adekvat material används för 
bullerdämpning 

• Tydliggöra skyddet av lindarna på fastigheterna med inskrivna 
begränsningar som inte ger möjlighet till subjektiva tolkningar 
för att ta bort dem 

• Med det föreliggande planförslaget menas att 
parkeringslösning skall göras inom detaljplanens område, detta 
är omöjligt om 20 bostäder anläggs – kan bara lösas genom att 
reducera bostäderna till ca hälften, dvs max 10 bostäder. 

• Kungsudden har ett kulturhistoriskt värde som kommunen har 
ett ansvar att förvalta på bästa sätt gentemot allmänhet t ex 
genom ökad tillgänglighet, inte minskad tillgänglighet som är en 
ofrånkomlig följd av liggande förslag till DP. 

 
Planbeskrivningen 
Kommentar till rubriken Utformning 

• Tillåten takvinkel anges till 15-45°. Motsätter oss detta 
eftersom angränsande endast har tillåten takvinkel 22.5° för att 
hålla ner byggnadshöjden enligt detaljplan för denna fastighet. 
Detta bör även gälla för denna detaljplan för att harmonisera 
området. 

• Kommentarer till rubriken Markens anordnande och vegetation 
• Träden. Vilka garantier finns för att förhindra att träden på 

fastigheterna inte fälls under en summarisk förevändning 
”annat än säkerhets- eller naturvårdsskäl”? I praktiken finns det 
inga naturvårdsskäl (som anges som möjligt skäl här) som kan 
vara grund att ta ner/bort dessa träd. Vad är ett giltigt 
säkerhetsskäl? Utan specificering vad det innebär blir det en 
subjektiv bedömning och väldigt enkelt för en exploatör att ta 
bort träden. 
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Vi önskar garantier för att träden blir kvar. Träden utgör ingen 
säkerhetsrisk i nuläget och byggnation skall enligt formuleringarna i 
planen inte påverka träden. Men det är så vagt specificerat att det i 
praktiken inte finns något skydd. Riktigt dåligt formulerat om det 
verkligen finns en vilja att bevara träden och då framför allt den stora 
linden i NO. 
 
Varför anges inte en minsta radie mot befintliga träd för schaktning 
och anläggning för att skydda träden och rotsystemen? Utan en 
angiven radie blir det en subjektiv bedömning som inte kommer att 
fungera för att skydda träden. 
 
Detaljplan 
Planförslag 
Kommentar till rubriken Bebyggelse 
Att tillåta 7.5 m takhöjd medger att tvåplanshus kan byggas, dessa 
huskroppar kommer att bli väldigt dominerande i miljön eftersom det 
är radhus, kedjehus eller lamellhus som tillåts. Dessa huskroppar kan 
knappast betraktas utgöra en attraktiv infart till Kungsör från norr, som 
anges att infarten skall vara enligt gällande översiktsplan. 

• Vi motsätter oss att tvåplanshus tillåts och önskar att endast 
enplanshus tillåts samt att max höjden 7.5 m sänks till 7.0 m för 
att byggnaderna skall smälta in i befintlig miljö och därmed 
följa gällande översiktsplan. Med utgångspunkt att det lagts 
stora resurser på anläggandet av parken på söder sida 
arbogaån i syfte att ge en attraktiv infart till orten enligt 
översiktsplanen så vore det märkligt att tillåta en exploatering 
som går emot den. 

• Tänkt tillåten takvinkel upp till 45° avviker från befintlig 
bebyggelse och bör ändras till att harmonisera med omgivande 
byggnader. 

 
Kommentar till rubriken Gator och trafik 
Det finns ingen lösning presenterad på problemet som kommer att 
uppstå med parkering och bilar om 20 bostäder anläggs. Det är ett 
stort och frekvent problem i nuläget, när stor del av ytan som planeras 
för bebyggelse redan nyttjas som parkering, med bilar som parkeras 
och hindrar utfart från tomter. När denna möjlighet till parkering 
försvinner helt samt att ytterligare bilar tillhörande de nya boendena 
tillkommer så kommer trafik och parkering att bli ett stort problem. 
Som anges i planförslaget så kommer allmänna parkeringsplatser att 
försvinna men inte ersättas, det uppfattas som att nonchalera ett 
problem som är uppenbart. Bedömningen att kvarvarande 
parkeringsytor kommer att vara tillräckliga är helt felaktig (t ex 
försvinner 5 permanenta och utmärkta parkeringsplatser), 
parkeringsytorna är inte tillräckliga i nuläget och kan då omöjligt vara 
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det med färre parkeringsplatser och flera bilar tillhörande 
permanentboende. 
 

• Vi ser gärna att en lösning presenteras för den ändrade 
trafiksituationen. 

 
Kommentar till rubriken Dagvatten/Skyfall 
Garantier för att inte fastigheten Borgvik 1:16 som ligger lägre inte får 
tillrinnande vatten behövs. 
 
Kommentar till rubriken Landskapsbild/stadsbild 
Ett bättre utnyttjande av platsen än att bebygga är att anlägga 
parkering och ytor för allmänhet att utnyttja, vilket det finns ett behov 
av, detta skulle gagna kommunens skattebetalare bättre likt parken 
som kommunen anlagt omedelbart söder om Arbogaån. 
Befintlig bebyggelse i planområdet ligger lägre än den planerade 
maxhöjden 7.5 m. Tvärtemot bedömningen så kommer tillskottet att 
gravt förändra stadsbilden. Från sjösidan kommer siluetterna att 
tydligt synas vilket är något som normalt försöker undvikas. 

• Enplanshus med takvinkel max 22.5° är det enda tänkbara 
alternativet att tillåta för att inte förfula området. Detta även i 
samklang med vad som är tillåtet för fastigheten intill enligt 
detaljplan, samt skulle inte störa den önskade attraktiva 
infarten till Kungsör. 

 
Kommentar till rubriken Bullerskärm 
En föreslagen bullerskärm på 6.5m enligt skiss vore en fullständig 
katastrof för området utseendemässigt och är inte i samklang med 
någonting i området och definitivt inte med gällande översiktsplan 

• Vi motsätter oss bullerplank högre än 2.5 m, istället bör 
byggnation anpassas till rådande bullersituation. 

• Det är naivt att tro att problemet med buller kan lösas med de 
skissade lösningar i förslaget till detaljplan. 

 
Kommentar: 
Under kommande skede kommer tillåten byggnadshöjd sänkas 
ytterligare. Tillåten byggnadshöjd blir i stället 6 meter. Kommunens 
bedömning är att skalan på tillkommande bebyggelse således 
anpassas till kulturhistoriskt viktig miljö. 
 
Kommunen vill tydliggöra att byggnaders placering och slutgiltig 
struktur inte är bestämd än, för att minska eventuell otydlighet är 
tidigare strukturförslag borttagna från planbeskrivningen. Vad gäller 
bullerproblematiken kan detta lösas på flera sätt, bullerplank är endast 
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ett av förslagen, exempelvis genom att ändra strukturen och placera 
byggnadskropparna så att bullerskydd skapas. 
 
De parkeringsplatser som behövs för att täcka behovet för 
tillkommande bostäder ska lösas inom planområdet. Angränsande 
parkeringsytor ska inte påverkas av exploateringen. För att lösa bristen 
på allmänna parkeringsplatser undersöker kommunen vilka andra ytor 
i närområdet som kan fungera för detta. Däremot har syftet aldrig 
varit att fastigheterna inom planområdet ska nyttjas för allmän 
parkering. Befintlig markanvändning inom området tillåter inte detta 
och att marken har nyttjats som parkering vid evenemang är inget som 
kommunen har rådighet över. 
 
Kommunen ser över möjligheten att tillskapa parkeringsplatser efter 
Kungsuddsvägen som kan användas för evenemang. 
 
Hantering av dagvatten ska lösas inom planområdet. Enligt 
kommunens strategi för dagvattenhantering får inte flödet från 
området öka efter exploatering. Det är möjligt att lösa detta med 
diverse åtgärder vilket framtagen dagvattenutredning visar. Exakt 
utformning bestäms i bygglovskedet. 
 
Kommunen håller med om att lindarna inom planområdet är 
skyddsvärda vilket tas upp i planbeskrivningen. Lindarna är beväxta 
med mistel och kräver därför dispens från Länsstyrelsen om de ska 
fällas. Utöver detta skyddas träden med specifik bestämmelse i 
plankartan samt att det krävs marklov för att fällning ska tillåtas vilket 
innebär att kommunen gör en specifik bedömning innan ett eventuellt 
tillstånd ges. Det tydliggörs i planbeskrivningen att schaktning och 
anläggning inte får påverka träden eller dess rotsystem. Kommunen 
bedömer att dessa skyddsåtgärder är tillräckliga.  
 
Synpunkter inkomna under samråd 
Detaljplanen var ute för samråd under perioden 17 december 2021 – 1 
februari 2022. Under samrådet inkom totalt 19 yttranden. 
 
Länsstyrelsen informerade om de kulturhistoriska värden som finns i 
området och att det med hänvisning till detta är viktigt att 
bebyggelsen anpassas till omgivande miljö. Vidare ansåg Länsstyrelsen 
att planbestämmelse som reglerar efterbehandling av 
markföroreningar skulle införas i planen. 
 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund efterfrågade en uppdatering 
av den markundersökning som genomförts i samband med 
planarbetet. 
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Trafikverket informerade om att väg 250 har ett utökat byggnadsfritt 
avstånd och att det krävs motivering om avsteg från det byggnadsfria 
avståndet ska godkännas. 
 
Räddningstjänsten informerade om de riskkällor som finns i anslutning 
till planområdet och ansåg att en skyddsanalys bör genomföras för att 
beskriva riskbilden ytterligare och föreslå skyddsåtgärder som behövs 
för att uppnå en acceptabel risknivå. 
 
Mälarenergi informerade om att befintlig transformatorstation inte är 
tillräcklig för ny exploatering och att plankartan måste kompletteras 
med ett E-område. 
 
Flertalet sakägare och närboende framförde synpunkter som bland 
annat rörde byggnaders utformning och gestaltning, trafiklösningar 
och parkeringsproblem i området samt naturvärden. Flera av 
sakägarna ställde sig kritiska till en exploatering inom området. 
 
Inkomna synpunkter under samrådet innebar följande ändringar av 
planförslaget: 

- Markundersökningen kompletterades och i plankartan infördes 
reglering som säkerställer att markföroreningar omhändertas 

- Riskutredning togs fram och reglering av planområdet i enlighet 
med denna skedde 

- Område för utbyggnad av transformatorstation infördes i 
plankartan 

- Tillåten nockhöjd ändrades till byggnadshöjd och sänktes till 7,5 
meter 

- Bestämmelse som reglerar materialval och färgsättning 
infördes 

- Bestämmelse som reglerar att marklov krävs för fällning av träd 
infördes 

 
Kommunens sammanvägda ställningstagande  
Inkomna synpunkter under granskningen föranleder följande ändringar 
av planförslaget: 

- Riskutredningen uppdateras med nya uppgifter gällande 
tågtrafik 

- E-området utökas och prickmark i anslutning tas bort för att 
möjliggöra utbyggnad av transformatorstation 

- Tillåten byggnadshöjd sänks till 6 meter 
- Planbeskrivningen förtydligas avseende gestaltning, 

brandvatten och befintlig transformators kapacitet 
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Utöver detta sker endast redaktionella ändringar.  
 
Kommunen föreslår att förslag till detaljplan tas vidare för antagande. 
 
 
Rune Larsen  Kristofer Agdahl och Gustav Carlsbrand 
Teknisk chef  Planarkitekter 
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Plankarta:  Skala 1:1000 / A3

UPPLYSNING FORNLÄMNINGAR
För alla former av markingrepp inom detaljplaneområdet ska kontakt tas med Länsstyrelsen
som beslutar om arkeologiska åtgärder. Se vidare om anmälningsplikt enligt
kulturmiljölagen i detaljplanens beskrivning under avsnitt: Fornlämningar

³

Farligt gods
För byggnader som placeras inom 30 meter från väg 250 gäller följande:
 -  Fönster ska utföras i lägst brandteknisk klass EW30. Dessa kan utföras öppningsbara.
 -  Fasader ska utföras i obrännbart material, alternativt i lägst brandteknisk klass EI30.
 -  Friskluftsintag ska riktas bort från vägen.
 -  Det ska vara möjligt att utrymma byggnaderna bort från vägen på ett säkert sätt

Skydd mot störningar
Trafikbuller
Bostäder ska utformas så att minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet får högst
55 dBA ekvivalent ljudnivå (frifältsvärde) utanför fönster.

, 4 kap. 12 §

, 4 kap. 12 §

Minst en uteplats (som kan vara gemensam) i anslutning till byggnaden ska ha högst
50dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år efter det att planen fått laga kraft

Övrigt
, 4 kap. 21 §

Strandskyddet upphävs för kvartersmark , 4 kap. 17 §a1

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för bostäder förrän sanering av markförorening inom planområdet
har kommit till stånd, 4 kap. 14 § 1 st 4 p.

Ändrad lovplikt
Marklov krävs även för fällning av träd markerat med n1 , 4 kap. 15 § 1 st 3 p.

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

B Bostäder

, 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E1 Transformatorstation

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning
e1 Största tillåtna byggnadsarea är 40 procent av användningsområdet

, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad

Endast komplementbyggnad får placeras

Fornlämning, begränsning

Ledningsstolpe

Belysningsstolpe

Teleledning ovan mark_

W!

(

5 Nivåkurvor

Grundkartans beteckningar

Uppgifter om grundkartan

Grundkartan (digitalt) upprättad 2022-08-08 av
Mätningssektionen i Kungsörs kommun.
Projektionssystemet i plan: SWEREF99 16 30
Höjdsystem: RH 2000

6:12 , 3    Registernummer

serv    Servitut

lr    Ledningsrätt

Rutnätspunkt

KUNGSÖR, ULW    Trakt-/kvartersnamn

Körbanekant

Körbana kantsten

StaketUU UU

Gång- och cykelväg / Gångväg

Byggnad, liv resp. takkontur

Transformator, liv resp. tak

Skärmtak, liv resp. tak

Uthus, liv resp. tak

Ägoslagsgräns

Stödmur

B Berg i dagen

Slänt

Bäck, dike

Häck* * *

Enstaka barr- resp. lövträdf G

Trakt-/kvartersgräns

Fastighetsgräns

Gräns för servitut, ledningsrätt etc.

Utförande

Markens anordnande och vegetation

)6 Högsta byggnadshöjd i meter

, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

G15-45 Takvinkeln får vara mellan de angivna gradtalen

, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.b1 Byggnader ska utföras radonsäkert

n1 Träden får inte fällas av annat än säkerhets- eller naturvårdsskäl. Schaktning
och anläggning får ej påverka träden inklusive dess rotsystem, 4 kap. 10 §

Utformning
f1 Fasad ska utformas i trä. Färgsättningen ska vara röd alternativt i

en kulör som följer befintliga kulturhistoriska byggnader i området.

f2 Endast radhus, kedjehus eller flerbostadshus utfört som lamellhus

Komplementbyggnad får uppföras till en högsta byggnadshöjd om 3,5 meter

BORGVIK 1:2, 1:7, 1:8

Gustav Carlsbrand
Planförfattare

DP 212

Detaljplan för

2021-10-05Upprättad

Beslutsdatum

 

Antagande

 

Laga kraft

Instans

Samråd

Granskning

Rune Larsen
Teknisk chef

Till planen hör:  Planbeskrivning, Fastighetsförteckning, Samrådsredogörelse, Granskningsutlåtande

Kungsörs kommun, Västmanlands län
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Inledning 

Planhandlingar 
- Plankarta med bestämmelser 
- Planbeskrivning inklusive genomförandefrågor (denna 

handling) 
- Fastighetsförteckning 
- Riskutredning (Ramboll 2021) 
- Bullerutredning (Structor 2021) 
- Dagvattenutredning (AFRY 2020) 
- Översiktlig markundersökning (Structor 2018) 
- Arkeologisk förundersökning (Arkeologgruppen i Örebro 

AB 2019) 
 

Där höjder förekommer redovisas dessa i höjdsystemet RH 2000. 

Bakgrund och syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för upp till 20 nya 
bostäder på fastigheterna Borgvik 1:2, 1:7, 1:8 samt del av Norra 
Kungsladugården 1:11. 

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. MB 
Planen bedöms inte innebära att några miljökvalitetsnormer 
överskrids eller vara i konflikt med några riksintressen. Planen 
bedöms därför vara förenlig med innehållet i ovan nämnda 
lagrum. 
 
Planen bedöms inte innebära sådan betydande miljöpåverkan att 
en miljökonsekvensbeskrivning är nödvändig, denna bedömning 
delas med Länsstyrelsen Västmanlands län enligt yttrande daterat 
2020-06-23. 

Förfarande 
Detaljplanearbetet påbörjades efter beslut av kommunstyrelsen 
2016-11-28 och hanteras enligt PBL 2010:900 i dess lydelse vid 
detta datum.  
 
I framtagandet av förslag till ny detaljplan kommer 
standardförfarande att tillämpas.  
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Plandata  
Planområdet är beläget cirka 700 meter från Kungsörs centrum, 
nära kollektivtrafik och rekreation och cirka 150 meter norr om 
Arbogaån. Sydöst om området ligger Kungsudden, Kungsörs 
kungsgård, Stallgården L2003:1571. Planområdet har tidigare 
varit platsen för Hotell Borgvik och tennisbanor. Hotellet revs år 
2019 och tennisbanorna är sedan länge övergivna och igenväxta. 
 
Planområdet ansluter till riksväg 250 som löper strax väster om 
området, även Svealandsbanan ligger i nära anslutning. Mälarens 
strand ligger strax öster om området, planområdet omfattas till 
mindre del av strandskydd. Strandskydd gäller 100 meter från 
Mälarens strandlinje samt från Arbogaån. 
 

 
Karta över del av Kungsörs tätort med planområdet (röd streckad linje) i förhållande 
till centrum (blå cirkel). 

 

Tidigare ställningstaganden  

Riksintressen 
Planområdet omfattas av riksintresset för rörligt friluftsliv som 
gäller för Mälaren och dess strandområde, bedömningen är dock 
att planförslaget inte påverkar detta negativt. Riksintresse för 
friluftslivet är lokaliserat längs Arbogaån strax söder om området 
men bedöms inte påverkas av förslag till detaljplan. 

Strandskydd 
Den södra delen av planområdet ligger inom 100 meter från 
Arbogaåns strandkant vid normalvattenstånd. Delar av planen 
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berörs därför av strandskydd. De aktuella delarna av 
strandskyddet föreslås upphävas i och med detaljplanen. 
 

 
Bilden visar strandskyddet som gäller för Arbogaån. Planområdet är markerat med röd 
linje. 

I detaljplanen införs bestämmelse, a1, för att upphäva 
strandskyddet inom kvartersmarken med hänvisning till 7 kap 18 
c § punkt 1 & 2 miljöbalken;  
”Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande 
av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det 
område som upphävandet eller dispensen avser 
   1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften, 
   2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen” 
 
Kungsörs kommun anser att det finns särskilda skäl enligt 7 kap 
18 § miljöbalken för ett upphävande.  
 
Särskilda skäl  
1. Området har redan tagits i anspråk på sådant sätt som gör att 
det saknar betydelse för strandskyddets syften.  
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2. Området är genom Kungsuddsvägen, Kungsudden och 
Svealandsbanan väl avskilt från området närmast strandlinjen.  
 
Motivering  
Markerat område består av ianspråktagen mark för tidigare 
hotellbyggnad och tennisbanor samt befintlig gatumark.  
 
Området och fastigheterna ligger väl avskilda från strandlinjen 
genom befintlig väg, Kungsuddsvägen, samt ianspråktagen mark. 
Aktuellt område och fastigheter bedöms sakna uppenbara värden 
för såväl det rörliga friluftslivet som för djur- och växtlivet som 
strandskyddet syftar till att skydda. 

Översiktsplan för Kungsörs kommun 
Översiktsplan för Kungsörs kommun antogs 8 december 2014. 
Området är utpekat i översiktsplanen som del av Kungsörs 
tätortsområde. I översiktsplanen beskrivs det att det finns en stor 
potential för komplettering, förtätning och omvandling i 
Kungsörs tätort. Planområdet ligger vid det område som utgör 
entrén till Kungsör där väg 250 norrifrån möter tätorten, denna 
entré bör enligt översiktsplanen vara en attraktiv punkt.  
 
Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanens 
intentioner. 

Program 
Program för detaljplanen har bedömts inte behövas. Området 
finns med i Planprogram för Kungsörs tätort, antaget av 
Kommunfullmäktige 2021-09-13. 
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Detaljplan 

 
Gul linje visar befintlig detaljplan, röd streckad linje visar denna plans utbredning. 

Gällande detaljplan medger för aktuellt område 
markanvändningen ”Område för samlingslokaler och dylikt” 
samt ”Idrottsändamål”.  

Beslut om planläggning 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-28 att ge ett positivt 
planbesked i enlighet med ansökan. Ny detaljplan bekostas av 
sökande. 
 

Förutsättningar 

Terrängförhållanden och markanvändning 
Planområdet består till största delen av igenvuxen mark. På 
platsen har det tidigare legat en hotellbyggnad, vilken revs 2019. 
Inom planområdet har det även funnits två tennisbanor, dessa är i 
dagsläget igenvuxna med gräs och sly och är därmed obrukbara 
för ändamålet. 
 
Inom planområdet står 4 äldre lindar som är beväxta med mistel.  
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Flygfoto med ungefärligt planområde inom röd heldragen linje.  

Bebyggelse i omgivningarna 
Planområdet är en del av Kungsörs tätort och gränsar till flertalet 
fastigheter med bostadsbebyggelse. Direkt öster och norr om 
planområdet finns villabebyggelse. Ytterligare norrut ligger 
Kungsörstorps Hotell och konferensanläggning. Sydöst om 
planområdet ligger Kungsudden och platsen för den gamla 
borggården. 

Geotekniska frågor  
Borgvik ligger på krönet av Jägaråsen. Åsen består av 
isälvssediment omgiven av postglacial sand-finsand, i sin tur 
omgiven av silt.  
 
I och med att platsen tidigare varit bebyggd bedöms en enklare 
geoteknisk undersökning inför startbesked vara tillräckligt. 
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Bilden visar det ungefärliga planområdet markerad med svart linje på SGU:s 
jordartskarta. Grön yta är isälvssediment, orange yta är postglacial finsand och 
grönprickad linje visar krönet på isälvsavlagringen.  

Kulturmiljö 
Sydöst om planområdet ligger Kungsudden, här finns rester från 
den kungsgård som har anor från 1500-talet. Stora delar av 
kungsgården har förstörts efter bränder och endast en byggnad 
finns kvar, denna förvaltas idag av Kungsörs hembygdsförening. 
Kungsudden finns med i kommunens kulturminnesvårdsprogram. 

Fornlämningar 
Kungsörs kungsgård, Stallgården är också ett 
fornlämningsområde och finns registrerat i kulturminnesregistret 
som L2003:1571 (RAÄ-nr Kungs-Barkarö 2:1). Delar av 
planområdet ligger inom fornlämningsområdet. 

 
Fornlämning L2003:1570, området är markerat med röd pil. 
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I och med planarbetet har en arkeologisk förundersökning utförts 
(Arkeologgruppen AB 2020). Förundersökningen inom 
fornlämningsområdet för L2003:1571 resulterade i lämningar 
från en grundmur, en syllstensgrund, ett fundament, 
avfallsgropar, brukningslager, odlingslager och 
utfyllnadsmaterial. Lämningarna har utifrån fynd daterats till 
perioden 1600–1800-tal, vilket representerar tiden då denna del 
av kungsgården var i bruk. 
 
Genom arkivstudier och rektifierade historiska kartor över 
området har grundmuren kunnat identifieras tillhöra det kungliga 
beridarhuset, grundmuren hittas i planområdets nordöstra del 
strax öster om hotellets tidigare placering. Även de gropar och 
övriga konstruktioner som påträffats tolkas ha ingått i stallstatens 
gårdsmiljö. Äldre brukningslager har kunnat kopplas samman 
med konstruktionerna. I vissa områden överlagras de av 
odlingslager, vilka kan antas representera tiden efter att 
kungsgården tagits ur bruk. På häradsekonomiska kartan från år 
1905 beskrivs att området nyttjas för trädgårdsodling och 
boskapsskötsel. 
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Ett plangenomförande förutsätter att den berörda fornlämningen 
kan avvecklas. För detta måste alltså tillstånd från länsstyrelsen 
inhämtas. Som villkor för tillstånd kommer länsstyrelsen att ställa 
krav på särskild undersökning enligt 2 kap. 13 § 
kulturminneslagen, s.k. slutundersökning för att dokumentera 
fornlämningen och ta tillvara fynd. Detta betyder att inga 
markarbeten får påbörjas inom fornlämningsområdet innan den 
särskilda undersökningen utförts och länsstyrelsen lämnat 
tillstånd enligt kulturminneslagen. 

 

Kulturmiljölag SFS 1988:950 
2 kap. Fornminnen 
 
Skydd, vård och undersökning av fornlämning och plats där 
fornfynd påträffats 
6 § Det är förbjudet att utan tillstånd enligt detta kapitel rubba, ta 
bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller 
på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. Lag (2013:548). 
 
Ingrepp i fornlämning 
10 § Den som avser att uppföra en byggnad eller en anläggning 
eller genomföra ett annat arbetsföretag bör i god tid genom att 
inhämta information från länsstyrelsen ta reda på om någon 
fornlämning kan beröras av företaget och i så fall snarast 
samråda med länsstyrelsen. 
 
Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, 
ska arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. 
Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet till 
länsstyrelsen. Lag (2013:548). 
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Förordat område för slutundersökning inom skrafferat område. (Arkeologgruppen 
2020) 

Söder om förundersökningsområdet ligger Kungsudden och 
platsen för borggården. Borggården har under omgångar varit 
föremål för arkeologiska undersökningar. Sammanlagt har sex 
husgrunder undersökts och grunderna ligger idag synliga kring 
Kungsudden. 

Naturvärden 
Under inventering av fastigheterna påträffades fyra lindar, 
samtliga med bestånd av mistel. Två av lindarna hade en 
diameter som överskred 1 meter, vilket gör att de klassas som 
särskilt skyddsvärda. Dessa två hade tjugotalet mistelbestånd 
vardera, de andra två träden något färre. Eftersom lindarna har 
mistlar i sig får de inte fällas utan dispens.  
 
De fyra lindarna bevaras i planförslaget genom en 
skyddsbestämmelse. Under byggtiden bör ett tillräckligt stort 
område för att inte skada trädens rotsystem hägnas in och fredas 
från alla typer av omfattande grävarbeten (till exempel schakt för 
olika typer av ledningar), transporter med tunga maskiner eller 
upplag av byggmaterial och schaktmassor. 
 
En inventering av invasiva arter har utförts inom planområdet, 
inga reglerade invasiva arter hittades på platsen.  

Gator och trafik  
Planområdet angörs från riksväg 250 via lokalgatorna 
Kungsuddsvägen och Borgviksvägen. Trafikflödena på 

Sida 80 (198)



 Antagandehandling 
 Sida 12 (27) 

lokalgatorna är låga men viss trafik förekommer till och från 
Kungsudden samt Kungsörstorps hotell & konferens. 
 
Riksväg 250 är entrén in till Kungsör från norr och kopplar ihop 
Kungsör med Köping. Vägen är vältrafikerad och 
årsdygnsmedelvärdet är 5400. Även tung trafik är vanligt 
förekommande på vägen, andelen är ungefär 11%. Väg 250 är 
också primärled för farligt gods. På den delen av vägen som 
ligger i anslutning till planområdet är hastighetsbegränsningen 50 
km/h. Längs med vägen finns gångbana som leder in till 
Kungsörs centrala delar. 
 
Strax söder om planområdet går järnvägen, Svealandsbanan, även 
här sker transporter av farligt gods. 

Buller 
Vid den sydvästra delen av fastighet Borgvik 1:7 beräknas 
dygnsekvivalent ljudnivå till 65–70 dBA, inom övriga delar 
beräknas dygnsekvivalent ljudnivå till 55–65 dBA. Det innebär 
att riktvärdet om 60 dBA kan förväntas överskridas vid fasader 
som vetter mot väg 250 och järnvägsspåret. I det sydvästra hörnet 
av Borgvik 1:7 kan även riktvärdet 65 dBA dygnsekvivalent 
ljudnivå överskridas, vilket gäller för lägenheter ≤ 35 m2.  
 

 
Dygnsekvivalent ljudnivå 2 meter ovan mark (Structor Akustik AB, 2021).  
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Markföroreningar 
En översiktlig markundersökning samt förenklad riskbedömning 
har tagits fram för fastigheten Borgvik 1:8 och Borgvik 1:2 
(Structor 2022-04-05). I samband med provtagningen grävdes 9 
provgropar till som mest 1,5 meters djup. Ingen djupare 
provtagning bedömdes nödvändig då inga tecken på förorening 
upptäcktes i samband med provtagningen. Inom planområdet har 
det legat två tennisbanor, dessa har varit belagda med kolstybb 
som kan innehålla arsenik. I en kompletterande undersökning 
grävdes 4 provgropar på fastigheten Borgvik 1:2 där 
tennisbanorna har legat. 
 
Förhöjda halter av metaller eller oljeföroreningar har inte 
identifierats vid någon annan provpunkt än SM:9, se figur nedan. 
I prov taget på 0,5-1,0 meters djup analyserades halter av 
kvicksilver överstigande riktvärden för mindre känslig 
markanvändning (MKM) samt kadmium och bly överstigande 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig 
markanvändning (KM). De höga halterna visades inte i samband 
med fältanalys med XRF. Massorna bedöms inte vara förorenade 
under 1 meters djup under marknivån. Den identifierade 
föroreningen bedöms även vara lokal då förhöjda halter ej har 
analyserats i övriga provtagningspunkter. 
 
I analysresultatet från Borgvik 1:2 påträffades förhöjd arsenikhalt 
över MKM, samt på förhöjda halter barium, bly och vanadin över 
KM i den röda fyllningen. I den svarta fyllningen påträffades 
förhöjd bariumhalt över MKM, samt på förhöjda halter av 
arsenik, koppar och bly över KM. För den gråbruna fyllningen 
underskrider samtliga uppmätta halter riktvärdena för KM. 
 
Kolstybben har nu samlats i högar som ligger ut mot parkeringen 
i planområdets södra del. Innan exploatering kan ske måste de 
tidigare tennisbanorna och högarna hanteras. 
 
Förhöjda halter av metaller eller oljeföroreningar har inte 
identifierats vid någon annan provpunkt. Utifrån uttagna prover 
på jord bedöms inget behov av riskreduktion föreligga utifrån 
exponeringsrisker eller risker för omgivande miljö inom övriga 
delar av fastigheten. 
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Provtagningsplan (Structor 2018-04-04). I provgrop SM:9, i röd cirkel, överstiger 
Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKN) 
gällande kvicksilver. Även Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig 
markanvändning (KM) gällande kadmium och bly överstigs. 

 
Troligtvis har oljepanna varit placerad i den rivna 
hotellbyggnadens källare, med möjlig påfyllning utifrån. Inför 
provtagningen fanns misstankar om risk för oljeläckage vid 
påfyllnadsplatsen för eldningsolja. Vid platsbesök syntes inget 
utvändigt påfyllnadsställe för olja och i samband med utförd 
provtagning syntes inte några tecken på oljeförorening. 
 
Påträffade föroreningar i punkt SM:9 samt i röd och svart 
fyllning på tennisplanerna inom Borgvik 1:2 skulle kunna 
innebära hälsorisker om marken ställs om till bostadsmark. De 
förhöjda halterna bedöms dock vara möjliga att avhjälpa, till 
exempel genom saneringsschakt, så att föroreningssituationen 
inom fastigheterna motsvarar känslig markanvändning. 
Föroreningssituationen bedöms således inte utgöra ett hinder för 
planen. 
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Radon 
Planområdet ligger inom ett område där uranhalten är 62 Bq/kg. 
Alla byggnader ska byggas radonsäkert. 

 
 

Hydrologiska förhållanden 
Jägaråsen är ett grundvattenmagasin i jordlager. Vid aktuellt 
område är grundvattnets strömningsriktning mot Arbogaån. 

 
SGU:s kartering över grundvattenmagasin 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Enligt VISS (vatteninformationssystem Sverige) avrinner 
planområdet till Mälaren-Galten. 
 
Mälaren-Galten har otillfredsställande ekologisk status och 
uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Miljökvalitetsnormer som 
ska uppnås för ytvattenförekomsten är god ekologisk status 2027 
och god kemisk ytvattenstatus 2027. 

Dagvattenstrategi 
Kungsörs kommuns dagvattenpolicy ska styra hur arbetet med 
dagvatten i kommunen ska ske inom sammanhållen bebyggelse 
samt planlagt område. I policyn anges bland annat att:  
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• Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska 

eftersträvas vid nyplanering, avrinning från en tomt eller 
markområde bör inte öka efter exploatering.  

• Allt dagvatten som har låga eller måttliga 
föroreningshalter bör infiltreras eller fördröjas.  

Teknisk försörjning 
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för VA 
och förväntas kunna anslutas till det kommunala dagvattennätet 
vid anslutningspunkt i angränsande gata, alternativt vid 
anslutningspunkt öster om planområdet. Kapaciteten på 
ledningsnätet bedöms som tillräckligt för tillkommande 
exploatering. 
 
Brandvattenförsörjning 

Då planområdet är en del av Kungsörs tätort ska det enligt 
aktuellt handlingsprogram brandvattenförsörjas från brandpostnät 
med minsta kapacitet 600 l/min. 

Rekommenderat maximalt avstånd från sämst belägna 
uppställningsplats för räddningsfordon till brandpost är 75 meter, 
vilket medför ett maximalt inbördes avstånd mellan brandposter 
på 150 meter. Därefter skall avstånd från uppställningsplats för 
fordon till angreppspunkt vid byggnad enligt Boverkets 
byggregler inte överstiga 50 meter. 

Brandpost finns lokaliserad i direkt anslutning norr om 
planområdet på Borgviksvägen, se bild nedan. Brandposten har 
en uppmätt kapacitet på 600 l/min. 
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Flygbild över området, närmast placerad brandpost är markerat med röd prick. 

Elförsörjning 
Planområdet förväntas anslutas till befintligt elnät. 
 
Befintlig transformatorstation klarar inte tillkommande 
bebyggelse, antingen ersätts befintlig station med en större på 
intilliggande plats eller så behöver elnätet kompletteras med en 
ny station som placeras i närheten av tänkt exploatering. Även 
lågspänningsnätet kan behöva förstärkas innan anslutning kan 
ske. 
 

Planförslag 

Bebyggelse 
Planen möjliggör en exploatering av cirka 20 bostäder med en 
högsta byggnadshöjd på 6 meter. Föreslagen bebyggelse är i två 
våningar. 
 
Grundläggning förväntas kunna ske med platta på mark. En 
enklare teknisk undersökning ska ske innan startbesked kan ges. 
 
Bebyggelsen ska fungera som en entré för Kungsör utmed väg 
250. Husen inom planområdet blir bland det första man ser på 
väg in till tätorten från norr, ny bebyggelse bör därför vara väl 
gestaltad. Den bör också ta hänsyn till angränsande kulturmiljö. 
Med hänsyn till detta så regleras fasadmaterial och färgsättning i 
plankartan. Byggnadernas fasader ska bestå av trä och vara röda, 
alternativt i en kulör som följer befintliga kulturhistoriska 
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byggnader i området. Bebyggelsen på Kungsudden i sydost är 
målad i traditionell stil med falu rödfärg, tillkommande 
byggnader inom planområdet bör förhålla sig till detta. Kulören 
bör därför vara enligt en färgpalett från traditionella slamfärger i 
en orange-röd-rödbrun skala. Även tillåten takvinkel regleras i 
plankartan för att ge byggnaderna ett mer klassiskt uttryck. 
 
Plankartan reglerar också att endast radhus, kedjehus eller 
lamellhus får uppföras. Bedömningen är att det inte är lämpligt 
att bryta upp strukturen i mindre fristående enheter eftersom 
bullerproblematiken blir svår att lösa då. 
 
För att möjliggöra uppförande av en ny transformatorstation så 
reserveras ett E-område om ungefär 150 m2 i plankartan. 

Grönytor 
De skyddsvärda lindar som står på platsen ska bevaras. Alla 
lindar innehåller mistel, de får därför inte fällas utan dispens från 
Länsstyrelsen. Detta regleras med planbestämmelse n1 – Träd får 
inte fällas annat än av säkerhets- eller naturvårdsskäl. Schaktning 
och anläggning får ej påverka träden inklusive dess rotsystem. 
Denna bestämmelse kompletteras med att marklov behövs för 
fällning av träd markerat med n1. 

Gator och trafik 
Planförslaget innebär ingen utbyggnad av nya gator. I anslutning 
till Borgviksvägen i norr och Kungsuddsvägen i söder föreslås 
parkeringar anläggas från vilka bostäderna angörs. För att skapa 
utfarter med god sikt får inte byggnader placeras för nära 
vägområdet, detta regleras genom prickmark. För att bibehålla en 
trafiksäker anslutning till/från väg 250 bör inga nya utfarter 
skapas mot den del av Kungsuddsvägen som angränsar området i 
väster. Det är också önskvärt att den befintliga trappa som finns i 
områdets västra del sparas och inte kommer i konflikt med nya 
utfarter.   
 
Med detaljplanens genomförande försvinner fem allmänna 
parkeringsplatser som finns i planens södra ände. Den större 
parkeringsytan på andra sidan Kungsuddsvägen kommer fortsatt 
kunna användas för besökare till Kungsudden. Det finns också en 
allmän parkering en bit norrut på andra sidan av 
Charlottenborgsvägen. Sammanfattningsvis bedöms kvarvarande 
ytor vara tillräckligt för den mängd bilburna besökare som 
Kungsudden och Jägaråsen attraherar. Parkering för 
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tillkommande byggnader inom planområdet ska lösas inom egen 
fastighet. 
 

Dagvatten 
Projektering av planområdet ska ske på ett sådant sätt att det är 
möjligt att omhänderta dagvatten lokalt, dagvatten från 
planområdet får inte belasta angränsande fastigheter.  
 
Enligt genomförd dagvattenutredning (AFRY, 2020) behöver 
cirka 19 m3 (20-årsregn) och 22 m3 (100-årsregn) fördröjas inom 
området innan anslutning till kommunalt ledningsnät eller utsläpp 
till recipient sker, på så sätt ökar inte flödet från området efter 
exploatering. Dagvattnet föreslås efter exploatering ledas från tak 
och markytor till växtbäddar som fördröjer och renar dagvattnet, 
det föreslås även att parkeringsytor inom området anläggs med 
genomsläpplig beläggning. Exakt utformning, placering och 
dimensionering av dagvattenanläggningar behöver fastställas i ett 
senare skede när slutgiltig utformning av bebyggelse inom 
planområdet är bestämd. För utförligare beskrivning och förslag 
på åtgärder hänvisas till dagvattenutredningen.  
 
Planbestämmelser 
Kvartersmark 
B – Bostäder 
E1 - Transformatorstation 
 
Bebyggandets omfattning 
e1 – Största tillåtna byggnadsarea är 40 procent av 
användningsområdet 
 

  Byggnad får inte uppföras 
 

  Endast komplementbyggnad får uppföras 
 
Högsta byggnadshöjd i meter 
  
Takvinkeln får vara mellan de angivna gradtalen 
 

Komplementbyggnad får uppföras till en högsta byggnadshöjd 
om 3,5 meter 
 
Utformning 

Sida 88 (198)



 Antagandehandling 
 Sida 20 (27) 

f1 – Fasad ska utformas i trä. Färgsättningen ska vara röd 
alternativt i en kulör som följer befintliga kulturhistoriska 
byggnader i området 
f2 – Endast radhus, kedjehus eller flerbostadshus utfört som 
lamellhus 
 
Utförande 
b1 – Byggnader ska utföras radonsäkert 
 
Markens anordnande och vegetation 
n1 – Träden får inte fällas av annat än säkerhets- eller 
naturvårdsskäl. Schaktning och anläggning får ej påverka träden 
inklusive dess rotsystem. 
 
Skydd mot störningar 
Trafikbuller 
Bostäder ska utformas så att minst hälften av boningsrummen i 
varje lägenhet får högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå 
(frifältsvärde) utanför fönster. 
 
Minst en uteplats (som kan vara gemensam) i anslutning till 
byggnaden ska ha högst 50dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA 
maximal ljudnivå. 
 
Farligt gods 
För byggnader som placeras inom 30 meter från väg 250 gäller 
följande: 

- Fönster ska utföras i lägst brandteknisk klass EW30. 
Dessa kan utföras öppningsbara. 

- Fasader ska utföras i obrännbart material, alternativt lägst 
brandteknisk klass EI30. 

- Friskluftsintag ska riktas bort från vägen. 
- Det ska vara möjligt att utrymma byggnaderna bort från 

vägen på ett säkert sätt. 
 
Ändrad lovplikt 
Marklov krävs även för fällning av träd markerat med n1 
 
Villkor för startbesked 
Startbesked får inte ges för bostäder förrän sanering av 
markförorening inom planområdet har kommit till stånd 
 
Övrigt 
a1 – Strandskyddet upphävs för kvartersmark 
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Konsekvenser 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Planförslaget bedöms inte ge upphov till betydande 
miljöpåverkan vilket innebär att en miljöbedömning med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte kommer att 
göras.  
 
Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. 

Dagvatten/Skyfall 
Dagvatten ska renas och fördröjas inom planområdet. 
Fastighetsägare ansvarar för skötsel av de system som planeras 
för dagvattenhanteringen inom planområdet.  
 
Vid kraftigare regn finns en risk att vattnet inte kan avledas 
tillräckligt snabbt via dagvattensystemet på fastigheten. Marken 
bör höjdsättas så att vattnet avrinner från byggnaderna mot 
områden som kan översvämmas utan skador på byggnader.  

Påverkan på vatten 
Genomförandet av planförslaget får inte medföra en ökning av 
föroreningshalterna i recipienten Mälaren. Reningen ska utgå från 
miljökvalitetsnormerna samt recipientens behov.  
 
Det är alltid den som är ansvarig för att en förorening uppstår 
som är ansvarig för att dagvattnet renas. Kommunen ansvarar för 
att dagvattnet som når recipienten via det kommunala 
ledningsnätet är tillräckligt rent men det är ägare till respektive 
fastighet som är kopplad till det kommunala ledningsnätet som 
ansvarar för att föroreningar från fastigheten inte når kommunens 
nät eller recipienten. 

Landskapsbild/stadsbild 
Planområdet karaktäriseras idag av mark som inte är tillgänglig 
för allmänheten. Inom området finns platsen för en riven 
hotellbyggnad samt två igenvuxna tennisbanor.  
 
Bostadsbebyggelse på platsen innebär att området kan nyttjas på 
ett mer effektivt sätt. 
 
De föreslagna husen har en högsta byggnadshöjd på 6 meter. I 
närheten av planområdet finns befintlig bebyggelse och tillskottet 
bedöms inte förändra stadsbilden nämnvärt. 
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Genom sin placering invid väg 250, på platsen för det rivna 
hotellet, fungerar den nya bebyggelsen som en entré till Kungsörs 
tätort. 

Kulturmiljö 
Förslaget bedöms inte ha negativ påverkan på kulturmiljön i 
området. Bebyggelsens skala hålls låg för att inte dominera 
intrycket över Kungsudden. Den nya bebyggelsen ska utföras 
med takvinkel mellan 15–45 grader vilket även det knyter an till 
omgivande bebyggelse. Gestaltningen styrs till viss del i 
detaljplanen, träfasader och färgsättning i harmoni med 
Kungsudden bedöms medföra en god anknytning till angränsande 
kulturmiljö. Kommunen gör bedömningen att planen kan berika 
området genom välritade byggnader med klassiska inslag. 
Fasadmaterial och färgsättning som regleras i planen bidrar till 
detta. 

Buller från trafik 
Om den dygnsekvivalenta ljudnivån är över 65 dBA vid fasad 
behöver samtliga lägenheter planeras så att hälften av 
bostadsrummen vetter mot ljuddämpad sida (högst 55 dBA 
dygnsekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå nattetid). Den 
maximala ljudnivån nattetid är hög på alla tre fastigheter, upp 
mot 85 dBA. 
 
Riktvärden för dygnsekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå 
överskrids inom vissa delar av planområdet med föreslagen 
bebyggelse. Med tekniska åtgärder kan riktvärden klaras. Förslag 
på dessa visas nedan. 
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Med en bullerskärm (magentafärgad linje) som är minst 6,5 meter hög klaras 
riktvärdena vid fasaden som vetter mot gård mellan byggnaderna. Här visas den 
maximala ljudnivån nattetid då det är den som är dimensionerande (Structor Akustik 
AB, 2021). 

 
Med inglasning av altan/balkong (magentafärgade linjer) till 75% i två våningsplan 
klaras riktvärdena, och tyst sida kan skapas. Bilden visar den maximala ljudnivån 
nattetid (Structor Akustik AB, 2021). 

För att tillskapa ljuddämpade sidor kan byggnader också placeras 
så att buller från väg- och spårtrafik avskärmas, till exempel i 
vinkel, med fasader parallellt med väg 250 och spåret. 
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Exempel på alternativ placering av byggnader för att skärma av och tillskapa 
ljuddämpade sidor mot norr. Bilden visar maximal ljudnivå nattetid vid fasad (Structor 
Akustik AB, 2021).  

Risker 
Farligt gods 

Då den initiala riskidentifieringen anger Svealandsbanan och väg 
250 som sådana riskkällor som behöver analyseras närmare har 
en riskanalys avseende transporter av farligt gods (Ramboll, 
2022) upprättats. 

Utredningen visar att individrisken inom planområdet är 
acceptabelt låg. Den visar dock att samhällrisken inom 
planområdet med omgivningen är delvis ALARP (As Low As 
Reasonably Practicable). Olycksscenario som medför att 
samhällsrisken är inom ALARP är olyckor på Svealandsbanan 
eller väg 250 som leder till pölbrand med brandfarlig vätska. 
Åtgärder för att reducera risken föreslås därför. Om dessa 
åtgärder vidtas bedöms risknivån inom planområdet bli 
acceptabelt låg. 

Ett säkerhetsavstånd till väg 250 och Svealandsbanan skapas 
genom att den västra och södra delen av planområdet regleras 
med prickmark. Ingen byggnad får byggas närmare än 25 meter 
från väg 250 eller 30 meter från järnvägen. Om byggnader 
placeras inom 30 meter från väg 250 ska ytterligare 
säkerhetsåtgärder vidtas, detta regleras i plankartan, enligt 
gällande riktlinjer: 

- Fönster ska utföras i lägst brandteknisk klass EW30. 
Dessa kan utföras öppningsbara. 

- Fasader ska utföras i obrännbart material, alternativt lägst 
brandteknisk klass EI30. 

- Friskluftsintag ska riktas bort från vägen. 
- Det ska vara möjligt att utrymma byggnaderna bort från 

vägen på ett säkert sätt. 
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Markföroreningar 

Enligt riskbedömningen krävs riskreducering på fastigheterna 
innan bostadsbebyggelse kan upprättas på fastigheterna. 
Riskreducering kan utföras på olika sätt.  

Ett alternativ skulle kunna vara att utföra en kompletterande 
undersökning, inklusive åtgärdsutredning, för att bedöma vilka 
sätt som kan användas för att reducera risken i området. För 
detaljplanen ska endast hälsorisker bedömas men inför själva 
byggnationen på fastigheten ska ärendet även hanteras av den 
kommunala tillsynsmyndigheten, VMMF, och riskreduceringen 
ska även omfatta övriga skyddsobjekt, så som grundvatten, 
ytvatten och markmiljön. Eftersom det antas att det kommer ske 
anläggningsschakt inom området inför grundläggning och 
ledningsdragning antas det mest aktuellt att åtgärda området 
genom schaktsanering.  

Inga markarbeten, varken anläggningsschakt eller 
saneringsschakt, får dock utföras inom det förorenade områden 
utan att det skickats in en anmälan om efterbehandling, enligt 28 
§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, till 
tillsynsmyndigheten VMMF. 

För att säkerställa att markföroreningarna hanteras innan 
byggnation så regleras plankartan med en bestämmelse om att 
startbesked inte kommer ges förrän sanering av markföroreningar 
har skett. 

Barnperspektiv 
Det är viktigt att beakta trafiksäkerheten så att inte utfarter eller 
trafikrörelser utgör ett hot för lekande barn. Tillgången till 
gångvägar in till centrala Kungsör ses som positivt för barn och 
ungas självständiga rörelse. Inom planområdet blir det också 
möjligt att utforma lekytor på den gård som skapas mellan 
huslängorna. Detta ses som positivt ur ett barnperspektiv, 
framförallt för de yngsta barnen som inte har samma möjlighet att 
röra sig långt från bostaden för lek på egen hand. 

Elförsörjning 
Ett E-område om ungefär 150 m2 reserveras i plankartan för att 
möjliggöra uppförande av en ny transformatorstation. På grund 
av brandrisk ska det vara minst 5 meter från nätstationen till 
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brännbart material, det ska också vara 5 meters avstånd till 
bebyggelse för stadigvarande vistelse på grund av magnetfält. 

Avfallshantering 
Avfallshanteringen ska utföras i enlighet med Kungsörs 
kommuns renhållningsordning och de rekommendationer som 
anges i Avfall Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen, Riktlinjer 
för utformning av avfallsutrymmen vid ny- och ombyggnation”. 
Hämtplats för avfall ska utformas efter Arbetsmiljöverkets krav 
på körvägar, vändplatser och angöringsplatser. 
Kommunalförbundet VafabMiljö ska kontaktas under bygglovs-
/projekteringsfas för att säkerställa att avfallshanteringen går att 
utföra korrekt. 

Genomförande 

Ansvarsfördelning 
Anslutningspunkt för VA finns i gata, fastighetsägare ansvarar 
för anslutning och utbyggnad av ledningar inom kvartersmark. 
Fastighetsägare ansvarar för övrig utbyggnad inom kvartersmark. 

Huvudmannaskap 
All mark inom planen är kvartersmark. 

Ekonomiska frågor 
Detaljplanens framtagande bekostas av exploatör. 
 
Kostnader för anslutning till el- och telenät uttages separat av 
respektive ledningshavare. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Delar av fastigheten Norra Kungsladugården 1:11 förs över till 
fastigheterna Borgvik 1:7 och 1:8. Fastigheterna Borgvik 1:2, 1:7 
och 1:8 sammanläggs till en fastighet. Ansökan för 
lantmäteriförrättning görs och bekostas av exploatör. 

Tekniska frågor 
Detaljplanen redogör inte för en specifik värmekälla. Kommunen 
eftersträvar uppvärmning med förnybara energislag, en minskad 
energianvändning för uppvärmning av byggnader är en viktig del 
i arbetet för långsiktig hållbarhet. 
 
Flytt av eventuella ledningar bekostas av exploatör, kontakt ska i 
sådant fall ske med Mälarenergi i tidigt stadie för utredning om 
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flytt. Kablarna inom eller i utkanten av planområdet är inte 
inmätta, ledningsvisning med utsättning krävs om markarbeten 
utförs i närhet av kablarna. Fiber finns i området. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år efter det att planen vunnit laga kraft.  

Tidplan 
Preliminär tidplan  
Planuppdrag, februari 2019 
Samråd, 4:e kvartalet 2021 
Granskning, 3:e kvartalet 2022 
Antagande, 1:a kvartalet 2023 

Medverkande 
Planhandlingarna är upprättade av planarkitekterna Kristofer 
Agdahl, Kungsörs kommunteknik AB och Gustav Carlsbrand, 
Ramboll Sverige AB. 
 
 
 
 
Rune Larsen Kristofer Agdahl / Gustav Carlsbrand 
Teknisk chef Planarkitekter, Kungsörs 

kommunteknik AB och Ramboll 
Sverige AB 
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Vår handläggare 
rune.larsen@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Samråd - Ny detaljplan för Lockmora 1:49, 1:50, 
1:51 och 1:52 samt del av Lockmora 1:32 
(Klämsbo), Kungsörs kommun 
Förslag till beslut 
Plankommittén föreslår kommunstyrelsen att besluta om att sända ut den 
föreslagna plan- och genomförandebeskrivningen för ny detaljplan för 
Lockmora 1:49, 1:50, 1:51 och 1:52 samt del av Lockmora 1:32, på samråd 
enligt bestämmelserna för utökat förfarande.  

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder på fastigheterna 
Lockmora 1:49, 1:50, 1:51 och 1:52 samt del av Lockmora 1:32. Planen 
förhåller sig till de lantliga värden på platsen och möjliggör för stora 
fastigheter. 

Det har i dagsläget avstyckats fyra tomter i det föreslagna områdets norra 
del, storleken på dessa är cirka 2000 m2 – 2700 m2. Genom att planlägga 
området möjliggörs det för upp till 15 fler tomter på liknande storlek. 
Framdragning av VA till området är redan på gång.  
Planen medger för ett friliggande enbostadshus med en högsta nockhöjd på 
8 meter per tomt. Högsta tillåtna byggarea per fastighet är 200 m2 för 
huvudbyggnad och 112 m2 för komplementbyggnad. För att området även i 
fortsättningen ska vara av lantlig karaktär samt hantera dagvatten måste 
minst 70% av fastighetsarean vara genomsläpplig och får inte hårdgöras. 
En ny lokalgata, Ardennergatan, föreslås förlängas genom planområdet. 
Ardennergatan är påbörjad och fungerar i dagsläget som angöring för de redan 
avstyckade fastigheterna. Angöring föreslås ske från norr och söder. 

I södra änden planläggs naturmark för att verka som skydd mellan bostäder och 
stallverksamhet. Ett e-område för transformatorstation reserveras i plankartan. 
Området är 15x15 meter vilket är tillräckligt med plats för en större 
transformatorstation än vad som bedöms nödvändigt i dagsläget. Om det finns 
behov av en större station i framtiden är detta möjligt inom denna plan. 

Denna nya detaljplan handläggs med utökat förfarande.  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2023-01-04 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/456 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 68 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
KS 2022/456 
Er beteckning 
 

 

 
Planförslaget skickas på remiss för yttrande till Länsstyrelsen samt till 
kända sakägare. 
 

Beslutsunderlag 
Plankarta Klämsbo 
Klämsbo planbeskrivning 
KSF tjänsteskrivelse 
 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Rune Larsen 
Teknisk chef 

Skickas till 
Kristofer Agdahl planarkitekt 
Rune Larsen Teknisk chef 
Claes-Urban Boström kommundirektör 
Stefan Lejerdahl Utvecklingsstrateg 
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Detaljplan för Lockmora 
1:49, 1:50, 1:51 och 1:52 
samt del av Lockmora 1:32, 
Kungsörs kommun 
(KS2021/417) 
 
Planbeskrivning,  
samrådshandling 
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Inledning 

Planhandlingar 
- Plankarta med bestämmelser 
- Planbeskrivning inklusive genomförandefrågor (denna 

handling) 
- Fastighetsförteckning 
- PM Geoteknik (Loxia group 2022-09-16) 

 
Där höjder förekommer redovisas dessa i höjdsystemet RH 2000. 

Bakgrund och syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder på 
fastigheterna Lockmora 1:49, 1:50, 1:51 och 1:52 samt del av 
Lockmora 1:32. Planen förhåller sig till de lantliga värden på 
platsen och möjliggör för stora fastigheter. 

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. MB 
Planen bedöms inte innebära att några miljökvalitetsnormer 
överskrids eller vara i konflikt med några riksintressen. Planen 
bedöms därför vara förenlig med innehållet i ovan nämnda 
lagrum. 
 
Planen bedöms inte innebära sådan betydande miljöpåverkan att 
en miljökonsekvensbeskrivning är nödvändig, denna bedömning 
delas med Länsstyrelsen Västmanlands län enligt yttrande daterat 
2022-04-12. 

Förfarande 
Detaljplanearbetet påbörjades efter beslut av kommunstyrelsen 
2021-12-13 och hanteras enligt PBL 2010:900 i dess lydelse vid 
detta datum.  
 
I framtagandet av förslag till ny detaljplan kommer utökat 
förfarande att tillämpas på grund av att översiktsplanen inte 
utpekar detaljplaneområdet som utvecklingsområde. 
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Angående digital funktionalitet och Boverkets Föreskrifter 
och allmänna råd om planbeskrivning (BFS 2020:8) kap. 6 § 
2 pt.  
Författningen ska tillämpas på planbeskrivningar som hör till 
detaljplaner vilka påbörjas efter den 31 december 2021. 
Angående plankarta (detaljplanen) ska enligt Boverkets 
föreskrifter om detaljplan (BFS 2020:5) författningen endast 
tillämpas på detaljplaner som påbörjas efter den 31 december 
2021. Denna detaljplan är påbörjad den 13 december år 2021 och 
är därmed undantagen förordningens krav. Bestämmelser och 
rubriker tillhörande det senaste systemet har dock använts i viss 
omfattning. Bland annat angående motiv till planbestämmelser, 
eller formuleringen av dessa. 

Plandata  
Planområdet är cirka 49 000 m2 och ligger drygt 2,5 kilometer 
söder om Kungsörs tätort. Söder om området ligger ett ridhus 
drivet av Kungsörs Ridklubb samt stall för ridskole- och 
privathästar och två utebanor.  
 
Cirka 300 meter väster om området går riksväg 56. 
 
På väster sida om det blivande planområdet ligger ett område 
utpekat i Naturvårdsplan för Västmanland, ”Åsen söder om 
Dammen”. Området är utpekat som rekreationsområde, näst 
högsta klass. Ytterligare söderut ligger Kung Karls grustag, 
utpekat som mycket högt värde, klass 2, för sandlevande insekter 
t.ex. vildbin.  
 

Markägoförhållanden 
Planområdets norra delar består av 4 avstyckade fastigheter, 
Lockmora1:49, 1:50, 1:51 och 1:52. Resterande mark inom 
planområdet är kommunal mark (Lockmora 1:32) och ska vid ett 
genomförande av planen styckas av. 
 

Tidigare ställningstaganden  

Riksintressen 
Planområdet berörs inte av några riksintressen. 

Strandskydd 
Planen berörs inte av strandskydd. 
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Översiktsplan för Kungsörs kommun 
Området är inte utpekat i översiktsplanen, utökat förfarande 
kommer därför att tillämpas.  

Program 
Program för detaljplanen har bedömts inte behövas. 

Detaljplan 
Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare. Fyra av 
fastigheterna, Lockmora 1:49, 1:50, 1:51 och 1:52 har beviljade 
förhandsbesked för småhus med tillhörande dubbelgarage. Den 
nya planen medger för samma exploatering som medgett 
förhandsbesked. 

Beslut om planläggning 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-12-13 att ge ett positivt 
planbesked i enlighet med ansökan. Ny detaljplan bekostas av 
sökande. 
 

Förutsättningar 

Terrängförhållanden och markanvändning 
Området är flackt och består till störst del av ett avverkat 
skogsparti. Områdets östra delar består av hagmark för hästar i 
närliggande stallverksamhet. 
 
Området domineras av tidigare skogsmark som har avverkats och 
numera täcks av bitvis tät slyskog. Öster om området 
förekommer öppen hagmark. En ny lokalgata har förberetts inom 
områdets norra delar i samband med avstyckning av de nya 
fastigheterna. 
  
Markytan inom området sluttar mot öster.  
 
Väster om området passerar en asfalterad väg och norr om 
området en mindre grusväg. Direkt söder om området ligger 
Kungsörs Ridklubbs anläggning. 

Bebyggelse i omgivningarna 
På fastighet Lockmora 1:50 uppförs ett enbostadshus. Det nya 
huset är ett friliggande enbostadshus i ett plan, byggnadsarean är 
drygt 186 m2. Därutöver byggs en förråds- och garagebyggnad 
med en byggnadsarea på drygt 110 m2. 
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Den närmsta bebyggelsen består av ett ridhus drivet av Kungsörs 
Ridklubb samt stall för ridskole- och privathästar och två 
utebanor.  
 

Geotekniska frågor  

 
SGUs jordartskarta. Grönt betecknar isälvssediment, orange postglacial 
finsand och gult postglacial finlera. Ungefärligt planområde inom heldragen 
röd linje. 

Jorden inom området utgörs av sedimentjordar. Dessa består överst 
av lera som inom sydöstra delen av området har en mäktighet på ca 
7,5 m, men minskar inom tomterna väster om lokalgatan samt även 
norrut inom området. Denna lera är till ca 2 m djup av 
torrskorpekaraktär och innehåller i övrigt skikt av finsand och silt. 
Vattenkvoten i leran under 2 m djup har bestämts till ca 25 % och 
konflytgränsen till ca 30 – 45 %.  
 
Under leran övergår jorden i siltig sand. Den relativa fastheten hos 
sanden är huvudsakligen medel-hög i öster för att öka till 
huvudsakligen hög i undersökningspunkterna inom tomterna väster 
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om lokalgatan. Sonderingarna har som djupast nått ned 14 m under 
markytan. I en punkt inom den västra delen av området har stopp 
skett mot block på ca 1 m djup. 
 
Nya bostadshus bedöms utifrån utförda geotekniska undersökningar 
kunna plattgrundläggas på en minst 0,3 m mäktig fyllningsbädd. Inför 
bygglov behöver kompletterande undersökningar utföras för att 
säkerställa detta för fastigheter öster om lokalgatan.  
 
Grundläggningen skall utföras tjälsäkert. 

Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Om lämningar 
skulle påträffas vid markingrepp ska arbetet omedelbart avbrytas 
och länsstyrelsen kontaktas. 

Naturvärden 
På väster sida om det blivande planområdet ligger ett område 
utpekat i Naturvårdsplan för Västmanland, ”Åsen söder om 
Dammen”. Området är utpekat som rekreationsområde, näst högsta 
klass. Som naturnära område till de boende innebär det också ett 
större slitage på området. Ytterligare söderut ligger Kung Karls 
grustag, utpekat som mycket högt värde, klass 2, för sandlevande 
insekter t.ex. vildbin. En viss ökning av människor som rör sig i 
området bedöms som positiv då sanden inte blir beväxt, genom 
mindre störningar på platsen upprätthålls dessa miljöer så att vildbin 
i fortsättningen kan bygga bon i sanden. 
 
En tillkomst av ett mindre antal bostäder på platsen bedöms 
möjliggöra för bättre förbindelser till Lockmora och Klämsbo, 
därmed möjliggöra för fler kan nyttja dessa rekreationsområden, 
 
Genom delar av planområdet löper ett mindre dike. Detta är 
igenväxt, torrlagt och bedöms inte ha några avsevärda naturvärden.  
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Det befintliga diket som löper längs planens östra kant 
 

 
Planområdet sett från sydöst 
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Gator och trafik  
Utmed planområdets västra och norra sida går två vägar. Drygt 
300 meter väster om planområdet går riksväg 56. En lokalgata 
(Ardennergatan) har anlagts för angöring av de avstyckade 
tomterna, denna ska vid plangenomförande förlängas söderut 
genom planområdet. 

Markföroreningar 
Marken är tidigare oexploaterad och risken för markföroreningar 
bedöms som mycket liten. 

Radon 
Planområdet ligger inom ett område där uranhalten varierar 
mellan 49-62 Bq/kg. Alla bostadsbyggnader ska uppföras 
radonsäkert. 
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Utdrag ur SGUs kartvisare för gammastrålning, uran. Ungefärligt 
planområde inom heldragen röd linje. 

Hydrologiska förhållanden 
Grundvatten har påträffats i en provtagningspunkt vid lokalgatan i 
samband med den geotekniska undersökningen i juni 2022. Vattenytan 
låg då på nivån +34,4, vilket är 2,5 m under aktuell markyta. 
 
Grundvatten förekommer fritt i sanden i sedimentlagret, i leran kan 
däremot leran ej uppträda fritt. Där lera förekommer överst i 
jordlagerföljden förhindrar detta infiltrationen av vatten, vilket innebär 
att vatten kan samlas på markytan inom lågpartierna. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Planområdet ligger inom vattenskyddsområde (sekundär zon) för 
grundvattentäkten Hogsta-Skottbacken med tillhörande 
skyddsföreskrifter. Kommunen gör bedömningen att planen ryms 
inom gällande skyddsföreskrifter och inte medför några ökade 
risker för vattenskyddsområdet. 
 
Schaktning, pålning, spontning och underjordsarbete får inte 
utföras utan anmälan. 
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Planens ungefärliga läge inom vattenskyddsområdet Hogsta-
Skottbacken. 
 

Dagvattenpolicy 
Kungsörs kommuns dagvattenpolicy ska styra hur arbetet med 
dagvatten i kommunen ska ske inom sammanhållen bebyggelse 
samt planlagt område. I policyn anges bland annat att:  
 

• Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska 
eftersträvas vid nyplanering. Avrinning från en tomt eller 
markområde bör inte öka efter exploatering.  

• Allt dagvatten som har låga eller måttliga 
föroreningshalter bör infiltreras eller fördröjas.  

Teknisk försörjning 
Efter antagen detaljplan kommer det kommunala 
verksamhetsområdet för VA att utökas så att det inkluderar 
planområdet. 
 

Elförsörjning 
Planområdet förväntas anslutas till befintligt elnät. Ett E-område 
för transformatorstation reserveras i plankartan. Området är 
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15x15 meter vilket är tillräckligt med plats för en större 
transformatorstation än vad som bedöms nödvändigt i dagsläget. 
Om det finns behov av en större station i framtiden är detta 
möjligt inom denna plan. 

Störande verksamhet 
Söder om planområdet finns stall med hästhållning. 
Stallverksamheten ligger cirka 100 meter söder om närmsta 
planerade kvartersmark med byggrätt för bostäder.  
 
Hästhållning kan påverka omgivningen genom lukt, buller och 
allergener. Det planerade området är i en lantlig miljö och 
planeras för att vara av lantlig karaktär, hästhållning i närheten 
bedöms därför inte vara ett hinder för bostäder. 
 

 
 
Det finns inte några uttryckliga lagregler eller bestämmelser om 
skyddsavstånd mellan bostäder och hästhållning annat än 
rekommendationer. Det måste därför göras en 
lämplighetsbedömning från fall till fall i samband med 
planläggningen 
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Naturområdet längs med planområdets södra gräns är minst 10 
meter bred. Detta naturområde ska utgöra skogsmark som 
fungerar som en buffert för eventuell lukt och allergener. 
Skyddsavståndet till befintlig hästhållning anses vara tillräckligt 
med hänsyn till dess begränsade omfattning i ett område med 
lantlig karaktär. En viss förekomst av hästhållning med inslag av 
ljud och lukt anses ingå som ett naturligt inslag i miljöer med 
lantlig karaktär. 
 

Planförslag 

Bebyggelse 
Planen ska möjliggöra för ett lantligt bostadsområde med 13–19 
fastigheter med ett friliggande bostadshus på varje fastighet. 
 
Planen medger för friliggande enbostadshus med en största 
byggnadsarea på 200 m2 per fastighet, utöver detta tillåts 
komplementbyggnader på en byggnadsarea upp till 112m2. 
 
Den generösa byggrätten för komplementbyggnader möjliggör 
för garage, carports, växthus med mera. 
 
Högsta nockhöjd är 8 meter samt takvinkel mellan 25–38 grader, 
detta medger för generösa och lantliga bostadshus. Den tillåtna 
nockhöjden innebär att bostadshus kan byggas i upp till två 
våningar. 
 
Området får styckas av i fastigheter på minsta storlek 1800m2 och 
största storlek 2700m2. 

Grönytor 
I södra änden planläggs naturmark för att verka som skydd 
mellan bostäder och stallverksamhet. Längs planområdets 
nordöstra gräns reserveras mark för dagvattendike. För att behålla 
en lantlig karaktär föreslås att kvartersmark får hårdgöras till 
30%. 

Gator och trafik 
En ny lokalgata, Ardennergatan, föreslås förlängas genom 
planområdet. Ardennergatan är påbörjad och fungerar i dagsläget 
som angöring för de redan avstyckade fastigheterna. Angöring 
föreslås ske från norr och söder. För att behålla en lantlig karaktär 
medges grusad väg.  
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Utfartsförbud införs mot befintlig väg för att det inte ska 
tillskapas utfarter mot vägen från framtida fastigheter. 

Dagvatten 
Projektering av planområdet ska ske på ett sådant sätt att det är 
möjligt att omhänderta dagvatten lokalt, dagvatten från 
planområdet får inte belasta angränsande fastigheter. Minst 70 % 
av fastighetsarean ska vara genomsläpplig och får inte hårdgöras. 

Störningar 
I närheten av planområdet ligger ett ridhus med tillhörande stall. 
Verksamheten kan ge upphov till vissa luktstörningar samt vissa 
ljusstörningar från upplysta ridbanor utomhus. 
 
Planen ska medge för lantligt boende och bedömningen att 
mindre djurhållning i närheten inte ger betydande påverkan av 
boendekvaliteten.  
 
Närmsta byggrätt för bostäder ligger cirka 100 meter norr om 
ridklubben, däremellan ligger ett skogsparti som avses sparas i 
planen genom bestämmelsen NATUR. 
 
Drygt 45 meter öster om planområdet löper en 
lågspänningsledning. Avståndet mellan ledning och närmsta 
kvartersmark för bostäder bedöms som tillräckligt för att inte 
utgöra fara för elektromagnetisk strålning. 
 
 
Planbestämmelser 

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS 
GATA - Gata för fordons-, gång- och cykeltrafik Syftet med 
gatorna är att skapa framkomlighet i området. 
NATUR – Området NATUR redovisar naturområde som inte är 
anlagt. Syftet med natur är att säkerställa den gröna karaktären 
samt att fungera som skydd mellan bostäder och 
stallverksamheten. 

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK 
B - Med användningen bostäder (B) avses olika former av boende 
av varaktig karaktär. Även bostadskomplement ingår i 
användningen. Parkering ingår i form av parkering i 
garage/carport och markparkering 
E1 – Användningen transformatorstation syftar till att möjliggöra 
utbyggnad av elnätet.  
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS 

 - Utfartsförbudets syfte är att säkerställa att inga 
ytterligare utfarter mot vägen i väster tillkommer. 
 
dike1 – Syftet med dagvattendiket är att behålla och säkerställa 
befintligt dike samt att möjliggöra en förflyttning av delar av 
diket. 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK 

Marken får inte förses med byggnad 
Syftet med planbestämmelsen är att styra placering på mark samt 
att skapa sikt i trafikmiljöer. 
 
h1 - Högsta nockhöjd är angivet värde i meter 
Syftet med planbestämmelsen är att reglera bebyggelsen till 
maximalt två våningar. Utöver nockhöjden får tekniska 
installationer, räcken och likande uppföras. 
 
h2 - Högsta nockhöjd på komplementbyggnad är angivet värde i 
meter 
Syftet med planbestämmelsen är få en enhetlig bebyggelse inom 
området samt bekräfta befintlig komplementbebyggelse. 
 
o1 - Minsta takvinkel är angivet värde i grader 
Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa en enhetlig 
bebyggelse med utrymme för viss variation i området. 
 
o2 - Största takvinkel är angivet värde i grader 
Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa en enhetlig 
bebyggelse med utrymme för viss variation i området. 
 
e1 - Största byggnadsarea är 200,0 m² för huvudbyggnad per 
fastighet 
Syftet med planbestämmelsen är att begränsa och enhetliggöra 
bebyggelsen inom området. 
 
e2 - Största byggnadsarea är 112,0 m² för komplementbyggnad 
per fastighet 
Syftet med planbestämmelsen är att begränsa och enhetliggöra 
bebyggelsen inom området. 
 
d1 - Minsta fastighetsstorlek är angivet värde i m² 
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Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa en öppen och 
lantlig karaktär i området med luftiga tomter samt att begränsa 
antalet tomter till maximalt 19. 
 
d2 - Största fastighetsstorlek är angivet värde i m² 
Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa att området 
styckas i minst 13 fastigheter. 
 
f1 - Endast friliggande enbostadshus 
Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa att det endast 
byggs friliggande enbostadshus inom området 
 
n1 - Minst 70 % av fastighetsarean ska vara genomsläpplig och 
får inte hårdgöras 
Syftet med planbestämmelsen är att säkra minsta andel 
genomsläpplig mark för att fortsatt infiltrera och fördröja 
dagvatten inom planområdet samt bevara platsens gröna karaktär. 
Inte genomsläppliga ytor är byggnader (nya och befintliga), 
asfalt, plattor, marksten samt tak (även gröna). 
 
b1 – Fasader ska utföras i trä 
Syftet med bestämmelsen är att reglera fasadmaterialet på 
byggnaderna till trä och skapa en enhetlig fasadutformning som 
samtidigt medger för variation. 
 
b2 – All grundläggning ska utformas tjälsäkert och radonskyddat 
Syftet med bestämmelsen är att säkerställa tjäl- och radonsäkert 
byggande inom området. 
 
p1 – Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från 
fastighetsgräns. Komplementbyggnad ska placeras minst 2 meter 
från fastighetsgräns 
Syftet med bestämmelsen är att reglera placeringen av 
tillkommande byggnader på ett enhetligt sätt. 

Konsekvenser 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Planförslaget bedöms inte ge upphov till betydande 
miljöpåverkan vilket innebär att en miljöbedömning med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte kommer att 
göras.  
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Dagvatten/Skyfall 
Dagvatten ska renas och fördröjas inom planområdet. 
Fastighetsägare ansvarar för skötsel av de system som planeras 
för dagvattenhanteringen inom planområdet.  
 
Vid kraftigare regn finns en risk att vattnet inte kan avledas 
tillräckligt snabbt via dagvattensystemet på fastigheten. Marken bör 
höjdsättas så att vattnet avrinner från byggnaderna mot områden 
som kan översvämmas utan skador på byggnader. 
 
Genomförandet av planförslaget får inte medföra en ökning av 
föroreningshalterna i recipienten Mälaren. Reningen ska utgå från 
miljökvalitetsnormerna samt recipientens behov.  
 
Det är alltid den som är ansvarig för att en förorening uppstår som är 
ansvarig för att dagvattnet renas. Kommunen ansvarar för att 
dagvattnet som når recipienten via det kommunala ledningsnätet är 
tillräckligt rent men det är ägare till respektive fastighet som är 
kopplad till det kommunala ledningsnätet som ansvarar för att 
föroreningar från fastigheten inte når kommunens nät eller 
recipienten. 
 

Påverkan på vatten 
Planen medger för en relativt låg exploatering av privatbostäder 
och bedöms innebära mindre påverkan på vatten.  
 
Skyddsföreskrifter för sekundär skyddszon ska följas. 

Landskapsbild 
Den föreslagna bebyggelsen kommer att innebära introduktion av 
ny byggnadstyp i området som består av friliggande 
enbostadshus. Planen reglerar största BYA och andel hårdgjord 
yta för att möjliggöra ett luftigt och lantligt boendeområde. 
 
Ett genomförande av planen kommer att påverka 
landskapsbilden. En samlad bebyggelse av friliggande 
enbostadshus ses som positivt och kan skapa kopplingar mellan 
centrala Kungsör och Lockmora. 

Buller från trafik 
Det finns inga uppgifter om ÅDT totaltrafik på vägen längs 
planens västra sida. Bedömningen är att trafiken inte utgör risk 
för överskridande av bullervärden.  
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Barnperspektiv 
Inga nya skolor eller lekparker inkluderas i planen. Däremot görs 
bedömningen att det lantliga läget möjliggör för en god och 
stimulerande miljö för framtida barn boende i området. 

Elförsörjning 
Planområdet kommer att anslutas till befintligt ledningsnät. 
 
Ett E-område på 15x15 meter inkluderas i planen. Detta 
säkerställer tillräckligt utrymme om det i framtiden skulle 
behövas ett förstärkt elnät med en större transformatorstation. 
 
Avfallshantering 
Avfallshanteringen ska utföras i enlighet med Kungsörs 
kommuns renhållningsordning och de rekommendationer som 
anges i Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen, Riktlinjer 
för utformning av avfallsutrymmen vid ny- och ombyggnation. 
Hämtplats för avfall ska utformas efter Arbetsmiljöverkets krav 
på körvägar, vändplatser och angöringsplatser. 
Kommunalförbundet VafabMiljö ska kontaktas under bygglovs- 
/projekteringsfas för att säkerställa att avfallshanteringen går att 
utföra korrekt. 
 

Genomförande 

Ansvarsfördelning 
Anslutningspunkt för VA byggs i gata, fastighetsägare ansvarar 
för anslutning och utbyggnad av ledningar inom kvartersmark. 
Fastighetsägare ansvarar för övrig utbyggnad inom kvartersmark. 

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark gata och natur.  

Ekonomiska frågor 
Detaljplanens framtagande bekostas av Kungsörs Kommunteknik 
AB och tas ut som avgift i försäljning av fastigheter. 
 
Kostnader för anslutning till el- och telenät uttages separat av 
respektive ledningshavare. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Kommunen ansvarar för och bekostar lantmäteriförrättning för 
avstyckning av fastigheten Lockmora 1:32 till 13 ytterligare 
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fastigheter. Eventuell annan förrättning bekostas av 
sökande/fastighetsägande.  

 
Preliminär fastighetsindelning 

Tekniska frågor 
Detaljplanen redogör inte för en specifik värmekälla. Kommunen 
eftersträvar uppvärmning med förnybara energislag, en minskad 
energianvändning för uppvärmning av byggnader är en viktig del 
i arbetet för långsiktig hållbarhet. 
 
Anläggningar för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur 
mark och grundvatten får inte inrättas utan tillstånd. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år efter det att planen vunnit laga kraft.  

Tidplan 
Preliminär tidplan  
Planuppdrag, december 2021 
Samråd, 1:a kvartalet 2023 
Granskning, 2:e kvartalet 2023 
Antagande, 3:e kvartalet 2023 
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Medverkande 
Planhandlingarna är upprättade av planarkitekt Kristofer Agdahl, 
Kungsörs Kommunteknik AB 
 
Rune Larsen Kristofer Agdahl 
Teknisk chef Planarkitekt, Kungsörs 

KommunTeknik AB 
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Detaljplan för

Kristofer Agdahl

Planarkitekt

2022-10-27Upprättad: Antagande

Laga kraft

KS2021/417Diarienummer: Granskning
[Samrådsdatum]
Samråd
BeslutsdatumKungsörs kommun Västmanlands län

Till planen hör:
Planprogram
Planbeskrivning
Illustrationsplan

Fastighetsförteckning
Grundkarta
Samrådsredogörelse

Bullerutredning
Geoteknisk utredning
Miljöteknisk utredning

Granskningsutlåtande Dagvattenutredning

Instans

mNorr
1:1 000

0 10050 Meter

(A1)

GRUNDKARTA

Fastighetsgräns, Befintligt

Bostad

Komplementbyggnad

Verksamhet

Dike

Vägkant, linje

Typ, Beläggning, Kantsten

Körbana, Asfalt

Körbana, Grus

Uppgifter om grundkartan 
Grundkartan (digitalt) upprättad 2022-12-12 av
Mätningssektionen i Kungsörs kommun.
Projektionssystem i plan: SWEREF99 16 30
Höjdsystem: RH 2000

Kristofer Agdahl

Teknisk chef

KS

Samrådshandling

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom all kvartersmark eller all allmän plats eller allt
vattenområde på plankartan.

GRÄNSLINJER
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS
GATA Gata

NATUR Natur

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK
B Bostäder

E1 Transformatorstation

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Stängsel, utfart och annan utgång

Ø P

ØP Utfartsförbud

Utformning av allmän plats

dike1 Dagvattendike 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad.

Höjd på byggnadsverk

h1 8,0 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter.

h2 5,7 Högsta nockhöjd på komplementbyggnad är angivet värde i meter

Takvinkel
o1 25,0 Minsta takvinkel är angivet värde i grader.

o2 38,0 Största takvinkel är angivet värde i grader.

Utnyttjandegrad

e1 Största byggnadsarea är 200,0 m² för huvudbyggnad per fastighet

e2 Största byggnadsarea är 112,0 m² för komplementbyggnad per fastighet

Fastighetsstorlek
d1 Minsta fastighetsstorlek är angivet värde i m²
d2 Största fastighetsstorlek är angivet värde i m²

Utformning

f1 Endast friliggande enbostadshus

Markens anordnande och vegetation

n1 Minst 70 % av fastighetsarean ska vara genomsläpplig och får inte hårdgöras.

Utförande

b1 Fasader ska utföras i trä

b2 All grundläggning ska utformas tjälsäkert och radonskyddat

Placering

p1 Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns. Komplementbyggnad ska
placeras minst 2 meter från fastighetsgräns.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 60 månader över hela planområdet och börjar gälla fr.o.m. laga kraft datum.

1800,0
2700,0
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1. Allmänt 
På uppdrag av Kungsörs KommunTeknik AB har Loxia utfört en geoteknisk undersökning för tomter 

för villabebyggelse. I Klämsbo, Kungsörs kommun.    

 

2. Syfte 
Syftet med undersökningen har varit att ge underlag för planering och projektering vid utförande 

av villor.   

 

3. Planerade byggnader och anläggningar 
Inom området planeras nya villor på 17 tomter ordnade kring en ny lokalgata. 4 av dessa tomter 

inom norra delen av området ingår ej i undersökningen då de redan är avstyckade och ute för för-

säljning. 

 

Bild 1; Aktuellt område med villatomter. De 4 tomterna i norr med röda prickar är redan avstyckade 

och ute på följning, varför de ej ingår i den geotekniska undersökningen.   
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4. Utförda undersökningar, redovisning 
Geoteknisk fält- och laboratorieundersökning har utförts av Loxia och redovisas i separat Marktek-

nisk Undersökningsrapport, Geoteknik, daterad 2022-07-06, reviderad 2022-09-16. 

 

5. Förhållanden på plats 

5.1 Området 
Området ligger söder om Kungsörs tätort och även söder om E20.  

Området domineras av tidigare skogsmark som tidigare har avverkats och numera täcks av bitvis 

tät slyskog. Öster om området förekommer öppen betesmark. Den nya lokalgatan hade förberetts 

inom området i samband med den geotekniska undersökningen. 

Markytan inom området sluttar mot öster.  

Väster om området passerar en asfalterad väg och norr om området en mindre grusväg. Direkt 

söder om området ligger Kungsörs Ridklubbs anläggning.  

5.2 Översiktliga geologiska förhållanden 
Enligt SGUs (Sveriges geologiska undersökning) jordartskarta består jorden inom den västra delen 

av området av isälvssediment i åsformation, mot öster övergående i postglacial finsand och längst 

i öster postglacial finlera (se bild 2).  

 

Bild 2; Utdrag ur SGUs jordartskarta över området, markerat med blå linjer. Grönt betecknar 

isälvssediment, orange postglacial finlera och gul postglacial finlera.   
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SGUs jorddjupskarta visar på jorddjup på 5 – 10 m.   

5.3 Geotekniska förhållanden 
Nedanstående beskrivning av de geotekniska förhållandena bygger på resultat från undersökningar 

i enstaka punkter. Avvikande förhållanden kan därför ej uteslutas. 

Jorden består i undersökningspunkterna överst av ca 0,1 m mulljord.  

Jorden inom området utgörs av sedimentjordar. Dessa består överst av lera som inom sydöstra 

delen av området har en mäktighet på ca 7,5 m, men minskar inom tomterna väster om lokalgatan 

samt även norrut inom området. Denna lera är till ca 2 m djup av torrskorpekaraktär och innehåller 

i övrigt skikt av finsand och silt. Vattenkvoten i leran under 2 m djup har bestämts till ca 25 % och 

konflytgränsen till ca 30 – 45 %. 

Under leran övergår jorden i siltig sand. Den relativa fastheten hos sanden är huvudsakligen medel-

hög i öster för att öka till huvudsakligen hög i undersökningspunkterna inom tomterna väster om 

lokalgatan. Sonderingarna har som djupast nått ned 14 m under markytan. I en punkt inom den 

västra delen av området har stopp skett mot block på ca 1 m djup. 

 

Bild 3; Lokalgatan inom området har förberetts, bl.a. har kablar lagts längs sträckan. Mellan slysko-

gen och den äldre skogen i bakgrunden passerar en större asfalterad väg. 

 

5.4 Hydrogeologiska förhållanden 
Grundvatten har påträffats i en provtagningspunkt vid lokalgatan i samband med den geotekniska 

undersökningen i juni 2022. Vattenytan låg då på nivån +34,4, vilket är 2,5 m under aktuell markyta. 
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Grundvatten förekommer fritt i sanden i sedimentlagret, i leran kan däremot leran ej uppträda fritt. 

Där lera förekommer överst i jordlagerföljden förhindrar detta infiltrationen av vatten, vilket inne-

bär att vatten kan samlas på markytan inom lågpartierna.  

5.5 Markmiljö 
Ingen miljöteknisk undersökning har utförts i samband med den geotekniska undersökningen. Då 

den förekommande jorden är naturligt lagrad och ingen förorenande verksamhet bedöms ha före-

kommit inom den tidigare skogsmarken, bedöms risken för förekomst av markföroreningar som 

liten. 

Markradonhalten har ej bestämts inom området. Den förekommande leran minskar risken för fö-

rekomst av högre markradonhalter, högre halter kan möjligen förkomma inom den västra delen av 

området där sanden ligger ytligare. Normalt är isälvssediment i form av grusåsar högriskområden 

för markradon. 

5.6 Befintliga byggnader 
Inom områdets omedelbara närhet finns inga byggnader, förutom att en villa var under uppförande 

inom den norra delen av området vid några av de avstyckade tomterna (se bild 1). Då fler byggnader 

förväntas uppföras under den närmaste tiden skall detta beaktas.  

Söder om området ligger Kungsörs Ridklubbs anläggning. 

 

6. Grundläggning 

6.1 Föreslagen grundläggning, principer 
Villorna bedöms utifrån utförda geotekniska undersökningar kunna plattgrundläggas på en minst 

0,3 m mäktig fyllningsbädd. För villorna öster om lokalgatan behöver dock kompletterande under-

sökning utföras för att säkerställa detta. Grundläggningen skall utföras tjälsäkert. 

6.2 Dimensioneringsunderlag plattgrundläggning 
Dimensionering sker enligt SS-EN 1997-1. 

Grundkonstruktionerna kan hänföras till både Geoteknisk kategori 1 (Gk1) och 2 (Gk2). 

I Gk2 vid plattgrundläggning enligt kap. 6.1 sker dimensionering i brottgränstillståndet enligt IEG 

Rapport 7:2008 TD Plattgrundläggning” ekv. 4.4.  

cd = 4 kPa 

γ‘ = 18 kN/m3 

Ncd = 19 

Nqd = 9,6 

Nγd = 5,5 

Vid dimensionering förutsätts φk = 30°. 
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I Gk2 vid plattgrundläggning enligt kap. 6.1 sker dimensionering i bruksgränstillståndet genom sätt-
ningsberäkning. Sättningen beräknas enligt ”TD Plattgrundläggning” kap. 4.4.2.1 - 4.4.2.3. Därvid 
används följande dimensionerande elasticitetsmodul, Ed för den förekommande jorden samt fyll-
ningen; 

 
 Jord      Ed 
 Fyllning enl. AMA Anläggning 20 CEB.211   50 MPa 

Fyllning enl. AMA Anläggning 20 CEB.212   25 MPa 
 Fyllning enl. AMA Anläggning 20 CEB.213   40 MPa 

Fast lera ned till 2 m djup      10 MPa 
Fast lera under 2 m djup och silt med låg relativ fasthet   5 MPa 
Sand och silt med medelhög relativ fasthet   20 MPa  
Sand och silt med minst hög relativt fasthet   40 MPa 
 
Dimensionering av grundkonstruktionen i Gk1 utförs enligt BFS (Boverkets Författningssamling) 
2019:1 EKS 11 kap. 7.1 §20 med fd = 100 kPa.  
 

 

7. Markarbeten 

7.1 Schaktning 
Under byggnadernas grundkonstruktion skall utskiftning av förekommande organisk ytjord utföras. 

Under grundkonstruktionen skall plats ges för en minst 0,3 m mäktig fyllningsbädd med en utsträck-

ning enligt AMA Anläggning 20 Figur CEB.2/1.  

Schaktslänter utformas av markentreprenören utifrån de geotekniska förutsättningarna samt vä-

derleksförhållandena. Kalkylmässigt kan släntlutningar på 1:1 förutsättas för schakterna ned till 2 

m djup, för djupare schakter dock 1:1,5. Vid schaktningsarbeten skall anvisningar enligt Svensk 

Byggtjänsts ”Schakta Säkert” från 2015 följas. Schakter som skall stå öppna under längre tid skall 

skyddas mot erosion från regnvatten. 

Grundvattennivån kan förutsättas ligga 2 m under markytan. Där schaktbottnen består av lera för-

väntas dock normalt ej grundvatten tränga fram trots schakt under denna nivå då leran är att be-

trakta som relativt tät i vertikalled. I horisontalled kan leran dock föra vatten främst genom de fö-

rekommande sandskikten.  

7.2 Fyllning och packning 
Under grundkonstruktionen skall läggas en packad fyllning om minst 0,3 m som utgörs av material 

enligt AMA Anläggning 20 CEB.211, CEB.212 eller CEB.213. På grundbottnen skall en geotextil av 

lägst bruksklass N3 utläggas innan fyllning påförs.   

7.3 Dränering 
Dränering kan ske till 2 m djup utan påverkan på grundvattnet inom området.   

7.4 Marksättningar 
Den förekommande jorden bedöms ej som sättningskänslig vid markuppfyllnad.  
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7.5 Markstabilitet 
Den förekommande jorden är att betrakta som stabil vid belastning på markytan från entreprenad-

maskiner och de markuppfyllnader som skulle kunna bli aktuella inom området.  

7.6 Övriga markarbeten 
Den förekommande jorden är att beteckna som relativt dåligt dränerande.  

Det rekommenderas att överbyggnader inom område dimensioneras för materialtyp 5A och tjälfar-

lighetsklass 4.  

 

8. Övrigt 

8.1 Vibrationer 
I samband med schaktning och packning av jorden kan vibrationer uppkomma som påverkar om-

kringliggande byggnader. Hänsyn till detta skall tas vid grundläggningsarbeten i anslutning till tidi-

gare uppförda villor inom området. Det rekommenderas i detta fall att byggherren skall utföra syne-

förrättning av intilliggande villor. 

8.2 Kontroll 
Markentreprenören skall dokumentera grundbottnens beskaffenhet innan geotextil utläggs och 

fyllning påförs.  

Markentreprenören skall verifiera att packning av jorden sker i enlighet med AMA Anläggning 20 

genom egenkontroll.  

 

Örebro 2022-09-16 

 

Lars O Johansson 
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Delegationsordning för kommunstyrelsen 
 
Syfte med delegering av beslutanderätt 
Syftet med delegation är att styrelsen skall avlastas med ärenden av mer rutinartad karaktär och få 
möjlighet att ägna mer tid och uppmärksamhet åt frågor av övergripande och principiell betydelse. 
Delegation av beslutsbefogenheter är också ett viktigt medel för att förbättra servicen och 
effektiviteten inom den kommunala förvaltningen.  
Notera att det som är föreskrivet för nämnd enligt kommunallagen även gäller för kommunstyrelsen. 
Fortsättningsvis i denna delegeringsordning används begreppet styrelsen.  
Regler om delegering finns i kommunallagen 6 kap. 37 - 39 §§ och 7 kap. 5 - 8 §§.  
 
Vad är delegation  
Med delegation menas att styrelsen överför självständig beslutanderätt, det vill säga ger någon i 
uppdrag att fatta beslut å styrelsens vägnar i vissa ärenden. Den som får beslutanderätten kallas 
delegat. Delegaten har alltid rätt att utan motivering avstå från att fatta beslut om denne anser att 
ärendets beskaffenhet är av sådan art att detta är lämpligt. Delegaten är också skyldig att avstå att fatta 
beslut i ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Vid jävsituationer ska delegaten 
antingen lämna tillbaka ärendet eller låta sin ersättare ta beslutet. 
 
Till vem får beslut delegeras 
Delegering kan ges till 
• ett utskott till styrelsen, även till presidiet  
• en enskild ledamot eller ersättare, till exempel ordförande  
• en anställd hos kommunen (Denne behöver inte nödvändigtvis vara anställd hos kommunstyrelsen 
eller den nämnd som delegerar beslutanderätten)  
 
Det är praktiskt att låta en beslutanderätt följa ett politiskt uppdrag eller tjänst eftersom styrelsen då 
inte behöver fatta nya beslut vid fyllnadsval eller nyanställningar. Vikarier får då också automatisk 
delegation. Vem som utöver detta har möjlighet att ersätta ordinarie delegat vid frånvaro regleras i 
delegationsordningen. Den som är personligt utsett delegat har inte rätt att överlåta sin beslutanderätt 
till någon annan utan styrelsens uttryckliga tillåtelse. 
 
Det är inte tillåtet för styrelsen att delegera till en grupp anställda, en grupp förtroendevalda (till 
exempel en beredning) eller till en grupp bestående av anställda och förtroendevalda att gemensamt 
fatta beslut, så kallad blandad delegation. Delegeras beslutanderätt till en grupp anställda, exempelvis 
ekonomer, måste detta beslut kompletteras med ett förtydligande som fördelar ärendegruppens 
innehåll mellan enskilda anställda.  
 
Beslutens giltighet 
Delegerade beslut gäller på samma sätt som om styrelsen själv fattat dem. När en delegat fattar beslut 
å styrelsens vägnar, har beslutet samma rättsverkan som om det fattats av styrelsen och kan därför 
överklagas på samma sätt.  

 
Kommunstyrelsen kan när som helst återkalla en lämnad delegation. Det kan göras generellt men det 
kan också göras i ett särskilt ärende genom att själv ta över ärendet och besluta. Styrelsen har däremot 
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inte rätt att ompröva ett redan fattat beslut, det vill säga ett beslut som fattats med stöd av delegering 
kan inte ändras av styrelsen.  
 
Delegationsförbud  
I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras enligt kommunallagen 6 kap §38:  
• ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,  
• framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av 
styrelsen i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,  
• ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt, eller  
• ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till styrelsen, eller  
• ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras 
 
Flera specialförfattningar, till exempel socialtjänstlagen, innehåller också uttryckliga 
delegationsförbud, som grundas på en bedömning av vissa ärendens principiella betydelse. I sådana 
ärendegrupper eller enskilda ärenden får beslutanderätten inte delegeras från styrelsen.  
 
Anmälan av delegationsbeslut  
Beslut som har fattats med stöd av delegation skall anmälas till kommunstyrelsen för att kunna bli 
juridiskt bindande via ett protokoll. Styrelsen har alltid det övergripande ansvaret för styrelsens 
verksamhet, även delegationsbesluten. Besluten ska vara omnämnda i ett protokoll för att kunna bli 
överklagningsbara, därav rapporteringen. Först när protokollet är justerat och anslaget på kommunens 
anslagstavla börjar överklagandetiden att löpa. Detta gäller dock inte myndighetsbeslut med 
förvaltningsbesvär där tiden enligt förvaltningslagen alltid börjar löpa från dagen då den enskilde fick 
del av beslutet. Avtal som undertecknas genom av kommunstyrelsen beslutade firmatecknare behöver 
inte detta protokoll för att bli juridiskt bindande utan blir det direkt vid undertecknande. 
Anmälan av delegationsbeslut via protokoll till kommunstyrelsen sker enligt fastslagen rutin i 
förvaltningen. 
 
 
Brådskande ärenden  
I ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas, får styrelsen 
uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som styrelsen har utsett, att besluta på styrelsens vägnar. 
Syftet med en sådan kompletterande beslutanderätt är att det alltid skall finna någon beslutsbehörig 
person att tillgå. Beslut i brådskande ärenden skall anmälas till kommunstyrelsens nästa sammanträde.  
Någon begränsning av möjligheterna att delegera med hänsyn till ärendenas art finns inte. Styrelsen 
kan dock begränsa och precisera uppdraget till vissa typer av ärenden. Styrelsen kan också påkalla 
extra sammanträde med kommunstyrelsen som alternativ.  
 
Vidaredelegation  
För att underlätta utveckling av målstyrning av verksamheten och smidiga lösningar vid tillfälliga 
arbetsanhopningar eller sjukdom med mera, finns en begränsad möjlighet till vidaredelegation. 
Styrelsen kan därigenom besluta att ge kommundirektören (tillika förvaltningschef) rätt att 
vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd. Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation 
skall anmälas till kommundirektören som rapporterar delegationsbeslutet enligt rutin.  
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Verkställighet  
Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren verkställighet. 
Gränsdragningen mellan delegation och ren verkställighet är inte helt klar. I regel görs en åtskillnad 
mellan vad man kallar nämnd/styrelsebeslut och förvaltningsbeslut. Kännetecknande för 
nämnd/styrelsebeslut är att det föreligger strategiska frågeställningar och omfattande ekonomiska 
åtaganden och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Med 
förvaltningsbeslut menas verkställighetsbeslut som ingår i det dagliga arbetet som en del i 
tjänsteutövningen i att bland annat effektivt verkställa politikens mål och vilja. Verkställighetsbeslut 
innebär därför i praktiken att besluten redan är givna genom övriga styrdokument. Denna 
delegationsordning hanterar för tydlighets skull ett antal verkställighetsbeslut som ligger i gränslandet 
mellan delegation och verkställighet. I andra kolumnen anges verkställighetsbeslut med V och 
delegationsbeslut med D.  
 
 
Samråd  
Om ett beslut skall fattas ”i samråd” får delegaten besluta endast om tjänstepersonen och den denne 
skall samråda med är överens om beslutet. Om delegaten och tjänstepersonen som samrådet ska ske 
med inte blir överens beslutar delegatens närmaste chef. Om ett beslut skall fattas ”efter samråd” 
måste delegaten samråda med angiven befattningshavare före beslutet. Delegaten är dock fri att 
besluta även om tjänstepersonen inte blir överens med samrådspartnern. 
 
 
Lagar och förordningar  
AB = Allmänna bestämmelser  
FL = Förvaltningslagen  
KL = Kommunallagen  
GDPR = Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation)  
OSL = Offentlighets- och sekretesslagen  
TF = Tryckfrihetsförordningen 
 
Delegationsbeslut är beslut som egentligen ska fattas av kommunstyrelse/nämnd men där 
nämnden har beslutat att flytta över beslutanderätten till någon annan. Nämnden kan när som 
helst återkalla givna delegationer, men har inte rätt att ompröva ett redan fattat beslut. 
 
Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från nämnden till delegaten. 
Beslut som fattas på delegation fattas på nämndens vägnar och är att jämställa med ett beslut 
fattat av nämnden. Beslutet ska kunna överklagas, antingen genom laglighetsprövning 
(kommunalbesvär) eller förvaltningsbesvär.  
 
Ett delegationsbeslut ska alltid rapporteras till kommunstyrelsen/berörd nämnd om inget 
annat framgår av delegationsordningen. Verkställighetsbeslut behöver inte rapporteras. 
 
Om beslutanderätten är villkorad med samråd ska sådant ske innan beslut fattas. Samrådet 
kan ske endera  
- ”i samråd” – då måste parterna vara överens för att beslut ska kunna fattas, eller  
- ”efter samråd” då behöver man inte vara överens för att beslut ska kunna fattas men en 

annan person/grupp ska ändå tillfrågas innan beslutat fattas. 
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Uppställning av delegationsordningen 
Delegationsordningen är delad i två delar: 
A – En kommungemensam del (lika i hela kommunen, beslutas i respektive nämnd och 
behöver ändras i samtliga nämnder samtidigt) 
B – En nämndspecifik del 
 
Kommunallagen skiljer mellan beslut som kan delegeras och verkställighetsbeslut. Huvud-
regeln är att ett delegationsbeslut kräver en självständig bedömning medan verkställighets-
beslut fattas inom ramen för de politiska besluten som ett led i den löpande driften av verk-
samheten. Politiskt beslutade mål- och budgetdokument styr verksamheten i hög utsträckning 
och en stor andel beslut utgör därmed ren verkställighet. Denna delegationsordning omfattar 
ett antal verkställighetsbeslut som ligger i gränslandet mellan delegation och verkställighet. I 
andra kolumnen anges verkställighetsbeslut med V och delegationsbeslut med D.  
 
Den nya lydelsen gäller från och med den xx januari 2022. 
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Del A – kommungemensam del 
Ärendegrupp 
Ärende 

D/V Delegat Ersättare Anmärkning 

A1. Allmänna juridiska ärenden 
A1.1. Föra nämndens talan inför dom-
stol och andra myndigheter/organ med 
rätt att ingå förlikning m.m. 

V Förvaltningschef Utsedd ersättare 
för förvaltnings-
chef 

Meddelande till styrelse/ 
nämnd om ramen 
överskrids.  
 
För talan i personalfrågor 
och fastighetsfrågor finns 
egen delegation. 

A1.2. Ge fullmakt till ombud att föra 
kommunens talan inför domstol och 
andra myndigheter samt vid förrätt-
ningar av olika slag 

D Förvaltningschef Utsedd ersättare 
för förvaltnings-
chef 

För fullmakt i personalfrå-
gor och fastighetsfrågor 
finns egen delegation. 
KL 7 kap 6 § 

A1.3. Yttrande som p.g.a kort remisstid 
eller ärendets innehåll måste/kan 
besvaras utan styrelse-/nämndbeslut 

D Förvaltningschef/
handläggande 
tjänsteman 

Utsedd ersättare 
för förvaltnings-
chef 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd. Ärenden ställt till 
kommunstyrelsen besvaras 
av kommunstyrelsen. 
Ärendet ställt till 
kommunen svaras i regel av 
tjänstepersoner.  
Exempelvis yttrande till 
polismyndighet om tillfällig 
försäljning, offentliga 
tillställningar, störande 
buller, avlossande av skott 
inom planlagt område med 
mera enligt 3 kap. 2 § 
ordningslagen  
 

Yttrande ställt till kommunen, ej 
styrelsen 

V Förvaltningschef/
handläggande 
tjänsteman 

  

A1.4.  Avvisa försent inkommen över-
klagan 

D Förvaltningschef Utsedd ersättare 
för förvaltnings-
chef 

45 § FL  
Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A1.5.  Utlämnande av allmän handling V Förvaltningschef, 
avdelningschef, 
områdeschef 
enhetschef, 
registrator, 
handläggare 

 Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 
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Ärendegrupp 
Ärende 

D/V Delegat Ersättare Anmärkning 

A1.6. Avslag på begäran om att lämna 
ut ej arkiverade allmänna handlingar 
eller utlämnande med förbehåll 

D Förvaltningschef/K
anslichef 

Utsedd ersättare 
för förvaltnings-
chef 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 
 
2 kap. 14 § TF samt 
tillämpligt lagrum i OSL  
 

A1.7.  Förordnande av personuppgifts-
ombud enligt personuppgiftslagen 
(PUB-avtal) 

D Förvaltningschef Utsedd ersättare 
för förvaltnings-
chef 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

Godkänna förteckning över 
behandlingar av personuppgifter enligt 
dataskyddsförordningen.  

V Kanslichef/data-
skyddssamordnare 

Dataskydds-
ombud 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

Besluta att överklaga beslut och domar 
som innefattar ändring av delegatens 
beslut. 
 

D Delegat i 
ursprungsärendet 
 

 Beslut vilka inte avser 
myndighetsutövning mot 
enskild, i ärende av 
principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt 

Avvisande av ombud och biträde  
 

D Delegat i 
ursprungsärendet  

 14 § FL  
 

Beslut om omprövning ska ske  
 

D Delegat i 
ursprungsärendet  

 37-39 § FL  
 

Beslut att begära inhibition 
(fördröjning av verkställande av dom) 
 

D Delegat i 
ursprungsärendet  

 48 § FL  
 

Yttrande över ansökan om tillstånd till 
allmän kameraövervakning  
 

V Teknisk chef  18 § Lag om allmän 
kameraövervakning  
Gäller ej ärenden av 
principiell beskaffenhet 
eller av annan större vikt 
för kommunen 
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7Ärendegrupp 
Ärende 

D/V Delegat Ersättare Anmärkning 

A2. Ekonomiska frågor 
A2.1. Omdisponering inom förvalt-
ningens budgetram 

     

a) Över avdelnings-  
områdesgräns 

V Förvaltningschef Utsedd ersättare 
för förvaltnings-
chef 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

b) Inom avdelning/område/enhet V Avdelningschef/ 
områdeschef 
enhetschef 

 Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 
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Ärendegrupp 
Ärende 

D/V Delegat Ersättare Anmärkning 

A3. Avtal och upphandling 
A3.1. Teckna respektive säga upp, 
avtal/kontrakt som inte är av principiell 
betydelse, inklusive tilldelningsbeslut. 

V Förvaltningschef 

Ansvarig chef 
utifrån sina 
ansvarsområden 

Utsedd ersättare 
för förvaltnings-
chef 

Får inte binda kommunen 
vid större åtagande än som 
ryms inom den egna 
budgetramen utan samråd 
med överordnad.  

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

Avtal av principiell betydelse ex. 
ramavtal 

D Förvaltningschef/
ekonomichef/tek
nisk chef 

Utsedd ersättare 
för förvaltnings-
chef 

Avtal som gäller hela 
kommunen tecknas av 
kommundirektör  

A3.2. Direktupphandling till ett värde 
upp till direktupphandlingsvärdet 
(enligt LOU) vid varje tillfälle 

D Förvaltningschef  Utsedd ersättare 
för förvaltnings-
chef 

Efter konkurrensutsättning 
och dokumentationsplikt. 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

Val av upphandlingsförfarande enligt 
LOU och LUK. 

    

Avbrytande av upphandling i 
nämndspecifik upphandling enligt 
LOU och LUK.  
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A4. Personalfrågor 
A4.1. Anställning av medarbetare inkl. 
överenskommelse om löne- och anställ-
ningsvillkor  

D Ansvarig chef 
utifrån sina 
ansvarsområden 

 Lönesätts enligt riktlinjer 
eller när dessa saknas i 
samråd med HR-
avdelningen 

Anställning av förvaltnings-
chef meddelas kommunsty-
relse och aktuell nämnd. 

Övriga anställningar - ej 
meddelande till styrelse/ 
nämnd. 

Anställning av förvaltnings-
chef görs efter samråd med 
aktuell ordförande. 

Anställning av kommun-
direktör beslutas av 
kommunstyrelsen. 

A4.2. Ändring av anställningsvillkor 
utöver lagar och avtal  

V Ansvarig chef 
utifrån sina 
ansvarsområden 

 I samråd med HR. För 
förvaltningschef även 
samråd med berört 
presidium.  

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4.3. Ledighet med lön eller annan 
anställningsform utöver lagar och avtal 

V Förvaltnings-
chef 

 I samråd med HR  

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

Anställningsförmåner utöver lagar och 
avtal 

V Förvaltnings-
chef 

 I samråd med HR  

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

Löneförmåner vid ledighet för 
deltagande i utbildning enligt AB, § 26. 

 

V Ansvarig chef  I samråd med HR 

A4.4. Förordnande av förvaltningschef 
under semester, sjukdom o dyl. under 
kortare tid 

D Förvaltnings-
chef 

Kommundirektör Förordnande av kommun-
direktör under semester, 
sjukdom o dyl. se kommun-
styrelsens B-del 
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Ärendegrupp 
Ärende 

D/V Delegat Ersättare Anmärkning 

A4.5. Uppsägning/avveckling och av-
skedande av medarbetare  

 

D Ansvarig chef 
utifrån sina 
ansvarsområden 

 I samråd med HR-avdel-
ningen. Enighet krävs. 

18§ LAS (avsked) eller 
personliga skäl alt. 
arbetsbrist enligt 7§ LAS. 

För förvaltningschef även 
efter samråd med berörd 
ordförande. 

Uppsägning/avveckling 
och avskedande av 
förvaltningschef meddelas 
kommunstyrelse och 
aktuell nämnd. 

Övriga anställningar - ej 
meddelande till styrelse/ 
nämnd 

Uppsägning/avveckling 
och avsked av kommun-
direktör beslutas av 
kommunstyrelsen 

Uppsägning av medarbetare som 
uppnått pensionsålder enligt §32a LAS 

V Ansvarig chef  ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4.6. Beslut om avgångsvederlag 
motsvarande max tolv månadslöner vid 
avslut av anställning som alternativ till 
uppsägning 

D Förvaltnings-
chef 

 I samråd med HR-avdel-
ningen. Enighet krävs. 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

Förflyttning av medarbetare enligt AB 
§6 inom förvaltningen vid oenighet. 

V Förvaltningschef  Efter samråd med HR 

A4.7. Förflyttning Omplacering mellan 
förvaltningar enligt AB, § 6, mom. 1. 

 

D HR-chef Kommundirektör I samråd med berörda för-
valtningschefer. Enighet 
krävs.  

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

Ta tjänster i anspråk och besluta om 
omplacering i syfte att uppfylla 
omplaceringsskyldighet enligt LAS § 7 
mellan förvaltningar. 

D HR-chef  Efter samråd med berörda 
chefer. 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4.8. Disciplinära åtgärder enligt  

AB, § 11 

 

V Ansvarig chef Förvaltningschef I samråd med HR- avdel-
ningen. Enighet krävs. 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

Beordra skyddsarbete (i händelse av V Förvaltningschef  I samråd med HR 
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konflikt/strejk) 

A4.9.  Avstängning enligt AB, § 10 
mom 1-6. 

 

V Ansvarig chef Närmast 
överordnad chef 
alternativt 
Förvaltningschef 

I samråd med HR- avdel-
ningen. Enighet krävs. 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4.10. Godkännande av/förbud mot 
bisyssla,  

enligt AB, § 8, mom. 1 a-b, BEA 6 §, 
mom 1a-b. 

D Ansvarig chef Förvaltningschef 

 

I samråd med HR-avdel-
ningen. Enighet krävs. 

För ställningstagande till 
bisyssla för kommun-
direktör, se kommunstyrel-
sens B-del 

A4.11. Pensionsförmåner utanför 
pensionsavtal 

D Personalut-
skottet 

 Utskottets protokoll 
anmäls till 
kommunstyrelsen 

A4.12. Särskild ålderspension enligt 
pensionsavtal 

D Personalut-
skottet 

 Utskottets protokoll 
anmäls till 
kommunstyrelsen 
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Ärendegrupp 
Ärende 

D/V Delegat Ersättare Anmärkning 

A4.13. Överenskommelse om fortlöpan-
de facklig tid för fackliga förtroendemän 
(LFF, AFF/LAFF) 

V HR-chefen/ 
HR-specialist 

 Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4.14. Ledighets omfattning och 
eventuella löneförmåner för fackliga 
förtroendemän vid tillfälliga ledigheter 
(LFF, AFF/LAFF) 

V HR-chefen/ 
HR-specialist 

 Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4.15. Antagande av centrala överens-
kommelser kollektivavtal rörande 
förhållandet mellan kommunen och 
fackliga organisationer 

D HR-chefen/ 
HR-specialist 

 Anmälan till personalut-
skottet 

A4.16. Stridsåtgärd, i kommunstyrel-
sens egenskap av kommunens samlade 
personalfunktion (§10 KS reglemente) 

D Personalutskottet  Utskottets protokoll 
anmäls till 
kommunstyrelsen 

A4.17. Träffande av lokala kollektiv-
avtal 

D HR-chefen/ 
HR-specialist 

 Anmälan till personalut-
skottet 

A4.18. Uppsägning av lokalt förhand-
lade kollektivavtal 

D HR-chefen/ 
HR-specialist 

 Anmälan till personalut-
skottet 

A4.19. Föra kommunens talan inför 
domstol och andra myndigheter samt att 
träffa överenskommelser i rättstvister, 
mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare. 

V HR-chefen/ 
HR-specialist 

Kommundirekt
ör 
 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4.20. Ge fullmakt till ombud 
(vidaredelegation) att föra kommunens 
talan inför domstol och andra 
myndigheter och träffa 
överenskommelser i rättstvister mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare. 

D HR-chef/ 
HR-specialist 

Kommundirekt
ör 

KL 7 kap 6 § 

A4.21. Hantering av frågor enligt 
samverkansavtalet 

V Ansvarig chef   Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4.22. Ställningstagande till arbets-
värdering/lönekartläggning 

D Kommundirektör 
Förhandlings-
delegationen 

 Förhandlingsdelegationens 
protokoll anmäls till 
kommunstyrelsen 

Besluta om lönetillägg och löneökningar 
mellan avtalsperioderna  

 

V Ansvarig chef  I samråd med HR-chef. 
Enighet krävs. 

Ersättning från tredje man enligt § 37 
AB  

 

D HR-chef  I samråd personalutskottet 

Ej meddelande till 
styrelse/nämnd 

A4.23. Riktlinjer för Fördelning av 
lokala löneutrymmet. 

D Kommundirektör 
Förhandlings-

 Förhandlingsdelegationens 
protokoll anmäls till 
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delegationen kommunstyrelsen 

Arvode-, pensions- och andra 
uppdragsvillkor för förtroendevalda på 
individnivå.   

D Personalutskottet  Avser beslut som inte ska 
avgöras av annan enligt 
särskilt beslut eller utgör 
tillämpning av gällande 
lag, avtal och andra 
bestämmelser. 

Tolka och tillämpa bestämmelserna om 
pension för förtroendevalda. 

D HR-chef  Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

Tolka och tillämpa bestämmelserna om 
avgångsersättning och omställningspeng 
för förtroendevalda. 

D Personalutskottet  Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

Tolka och tillämpa bestämmelserna om 
ersättning till förtroendevald. 

V Kanslichef  Efter samråd med 
ordföranden i aktuell 
nämnd 

A4.24. Fördelning av lokalt löneut-
rymme enligt givna riktlinjer i 
löneöversyn 

V Ansvarig chef  Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 
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Ärendegrupp 
Ärende 

D/V Delegat Ersättare Anmärkning 

A6. Miljöansvar 
A6.1. Ansvar för miljöfrågor enligt 
Miljöbalken och plan- och bygglagen 

V Förvaltnings-
chef 

 Rätt att vidaredelegera 
uppgifterna. 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A7. Kvalitetsarbete 
A7.1. Ansvar för det systematiska 
kvalitetsarbetet på huvudmannivå 

V Förvaltnings-
chef 

 Rätt att vidaredelegera 
uppgifterna. 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd. 

Redovisas vid bokslut 

A8. Övrigt 
A8.1. Förtroendevaldas deltagande i 
kurser och konferenser 

V Ordförande Vice ordförande Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A8.2. Anställdas deltagande i externa 
kurser och konferenser  

V Respektive chef  Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A8.3. Fastställa förvaltningsorganisation V Förvaltningschef  Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

I enlighet med 
samverkansavtal 

A8.4. Övriga ärenden som inte kan 
vänta på beslut vid kommande 
styrelsemöte/nämndmöte 

D Ordförande 1:e vice 
ordförande 

KL 6 kap 39 § 

 

Kommunkontorets öppethållande för 
allmänheten  

V Kommundirektör  Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

Flaggningsdagar  

 

V Kommundirektör  Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

Yttranden över ansökningar om statligt 
stöd till kommersiell service i glesbygd  

 

V Näringslivschef  Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

Yttrande i folkbokföringsärenden  

 

V Kanslichef  Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

Representation enligt kommunens 
riktlinjer 

V Ansvarig 
chef/ordförande 

 Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 
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Del B – nämndspecifik del 
Ärendegrupp 
Ärende 

D/V Delegat Ersättare Anmärkning 

B1. Frågor rörande fast egendom 
B1.1. Köp eller försäljning av fast egen-
dom där köpeskillingen inte överstiger 
tio basbelopp 

D Kommundirektör Teknisk chef  

B1.1. Köp eller försäljning av fast egen-
dom där köpeskillingen inte överstiger 
10 procent av ett basbelopp 

V Ansvarig chef   

Avtal så som t.ex. optionsavtal och 
marktilldelningsavtal som har till syfte att 
leda till försäljning av fast egendom. 

D Teknisk chef Kommundirektör  

Avtal om servitut, ledningsrätt eller 
nyttjanderätt avseende mark eller 
anläggning  

V Teknisk chef Kommundirektör  

Tillstånd för data-, el- och telekabel på 
kommunens mark.  

 

V Teknisk chef  Kommundirektör  

Utfärdande av grannintyg samt yttrande 
i övriga grannelagsrättsliga frågor.  

 

V Teknisk chef Kommundirektör I samråd med 
myndighetsförbundet 

Flyttnings- och intrångsersättning i 
fastighetsärenden med beloppsgräns till 
och med fem (5) miljoner kr inom 
budgetram. 

D Teknisk chef Kommundirektör  

Sälja lös egendom med beloppsgräns 
från och med 100 000 kr till och med 
500 000 kr. 

D Ansvarig chef Förvaltningschef  

Sälja leveransvirke och 
avverkningsrätter för ett belopp om 
högst 1 000 000 kr inom gällande 
budgetram. 

V Teknisk chef Kommundirektör  

B1.2. Utarrendering (liksom byte av 
arrendator) samt upplåtelse av kommu-
nens mark. 

D Teknisk chefen  Kommundirektör  Efter samråd med 
kommundirektör (kom-
munstyrelsens ordförande. 

Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 

B1.3. Uthyrning av kommunens 
fastigheter (hela eller del av) för en tid 
om högst tre år 

V 

 

Teknisk chefen  Kommundirektör  Efter samråd med kom-
,munstyrelsens ordförande. 

Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 
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B1.4. Upplåtelse av allmän platsmark 

(innefattar det mark för marknad, 
tillfällig handel, uttrande om offentlig 
tillställning och allmän sammankomst ?) 

V Teknisk chefen  Kommundirektör  Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 

Skadereglering via kommunens 
skaderegleringskonto upp till och med 
2,5 miljoner kr per skadetillfälle inom 
budgetram 

V   Ekonomichef Teknisk chef Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 

B1.5. Företräda kommunen inför myn-
digheter i ärenden om fast egendom 
samt att ansöka hos myndighet om 
åtgärd rörande fast egendom. 

V Tekniska chefen 

 

Kommundirektör  Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 

B1.6. Ge fullmakt till ombud att före-
träda kommunen inför myndigheter i 
ärenden om fast egendom samt att 
ansöka hos myndighet om åtgärd 
rörande fast egendom. 

D Tekniska chefen  Kommundirektör  KL 7 kap 6 § 

Yttrande om fastighetsbildning  V Kommundirektör 

 

Teknisk chef  

Ansökan om lantmäteriförrättning  

 

V Teknisk chef 

 

Kommundirektör 

 

 

Kommunens ombud vid förrättningar 
enligt fastighetsbildningslagen  

V 

 

Teknisk chef 

 

Kommundirektör 

 

 

B2. Trafikärenden 
B2.1. Lokala trafikföreskrifter/ 

Tillfälliga lokala trafikföreskrifter 

 

D Tekniska chefen  Kommundirektör  Enligt trafikförordningen 
(TrF) kap 10, §§ 1 och 14 

Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 

B2.2. Tillfällig dispens D Tekniska chefen  Kommundirektör  Enligt Trafikförordningen 
(TrF) 13 kap 

Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 

B2.3. Flyttning av fordon D Tekniska chefen  Kommundirektör  Enligt Lagen om flyttning 
av fordon i vissa fall 

Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 
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B3. Ekonomiärenden (utöver de i del A) 
B3.1. Utförande och bevakning av talan 
för kommunen vid indrivning av 
kommunens utestående fordringar vid 
domstolar, exekutionsmyndighet samt 
övriga myndigheter 

V Ekonomichef Kommunstyrelse
ns ordförande 

Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 

B3.2. Ge fullmakt till ombud att utföra 
och bevaka talan för kommunen vid 
indrivning av kommunens utestående 
fordringar vid domstolar, exekutions-
myndighet samt övriga myndigheter 

D Ekonomichef Kommundirektör KL 7 kap 6 § 

B3.3. Bokföringsmässig nedskrivning 
av fordran – beloppsgräns 2 
prisbasbelopp. 

Bokföringsmässig avskrivning av 
fordringar 

D Redovisningscon
troller 

Ekonomichef Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 

I samråd med 
ekonomiassistent 

I enlighet med beslutad 
kravrutin. 

Beslut om avbetalningsplan eller 
ackordsuppgörelse för fordringar 
understigande två prisbasbelopp (inkl. 
upplupen ränta, inkasso-och 
kronofogdekostnader). 

D Redovisningsco
ntroller 

Ekonomichef Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 

I samråd med 
ekonomiassistent 

I enlighet med beslutad 
kravrutin. 

B3.4. Nyteckning, omskrivning och 
omsättning av lån. 

D Ekonomichef Kommundirektör Med beaktande av 
finanspolicy och 
kommunens finansiella 
mål. 

Amortering av låneskuld  D Ekonomichef Redovisningscon
troller 

I enlighet med 
kommunfullmäktiges 
finansiella mål. 

Placering och löpande hantering av 
kommunens likvida medel och medel 
för donationsstiftelser enligt 
finanspolicyn och antagna riktlinjer. 

D Ekonomichef Redovisningscon
troller 

Med beaktande av 
finanspolicy 

Upptagande av kortfristiga lån för att 
säkra betalningsförmågan. Löptid 
maximalt 1 år 

D Ekonomichef Redovisningscon
troller 

Med beaktande av 
finanspolicy 

B3.5.  Likviditetsförvaltning V Ekonomichef  Med beaktande av 
finanspolicy 

B3.7. Ansökan om utsträckning, ned-
sättning, dödande, sammanläggning och 
relaxation av inteckning samt utbyte av 
pantbrev liksom därmed jämförliga 
åtgärder 

V Ekonomichef Redovisningscon
troller 

Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 
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B3.8.  Placering av donationsmedel V Ekonomichef 

Ekonomen för 
kommunstyrel-
sen 

 Med beaktande av Policy 
för medelsförvaltning 

Med beaktande av 
finanspolicy 

Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 

 

B3.9. Bidrag till arrangemang/projekt 
jämte förlustgarantier för förenings-
arrangemang (upp till och med 
50 000 kronor vid varje tillfälle) 

D Kultur- och 
fritidschef  

Kommunstyrel-
sens ordförande 

Kommundirektör 

Kommunstyrelsens 
1:e vice ordförande 

Enligt kommunfullmäkti-
ges antagna regler för 
kommunala bidrag till 
föreningar i Kungsörs 
kommun 

B3.10. Bidrag till föreningar D Kultur- och 
fritidschefen 

 Enligt kommunfullmäkti-
ges antagna regler för 
kommunala bidrag till 
föreningar i Kungsörs 
kommun 

B3.11. Bidrag till studieförbund D Kultur- och 
fritidschefen 

 Enligt kommunfullmäkti-
ges antagna regler för 
kommunala bidrag till 
föreningar i Kungsörs 
kommun 

Godkänna bidrag till externa aktörer 
för insatser inom området för 
landsbygdsutveckling med upp till 
och med 10 000 kr per mottagare och 
år.  

 

D Näringslivschef Kommundirektör Meddelande 

Godkänna utvecklingsbidrag för 
allmänt främjande av näringslivet i 
med upp till och med 50 000 kr per 
mottagare och år.  

D Näringslivschef Kommundirektör Meddelande 

Utdelning av stipendier D Kommunstyrelse
ns ordförande 

 I samråd med 
kommunstyrelsens 
presidium  

B3.12. Lotteritillstånd D Kultur- och 
fritidschef 

 Ej meddelande  

Enligt lotterilagen § 39 

B3.13. Övertagande av statliga 
bostadslån samt yttrande över sådant 
övertagande. Gäller infriande av 
borgen för bostadsrättsföreningar och 
egna hem 

D Ekonomichef Redovisningscontro
ller 

 

B3.14. Ackordsuppgörelse i samband 
med borgen 

D Kommunstyrel-
sens ordförande 

Kommunstyrelsens 
1:e vice ordförande 
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B3.15.  Omdisponering av budget 
mellan identiteter över förvaltningsgräns 

V Kommundirektör
en 

 Samråd med berörda 
förvaltningschefer 

Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 

B3.16.  Ställningstagande till investe-
ringsobjekt om minst ett prisbasbelopp 
och maximalt sammantaget 100 000 
kronor per nämnd 

D Förvaltningschef   

Inrättande av handkassa i kommunen  

 

V Ekonomichef Redovisnings-
controller 

I samråd med 
redovisningscontroller 

 

Innehav av personligt betalkort 
(kreditkort, handkassekort)  

 

V Ekonomichef Redovisnings-
controller 

I samråd med 
kommundirektör och 
redovisningscontroller 
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B4. Personalfrågor (utöver de i del A) 
B4.1. Förordnande av Kommundirektör 
under semester, sjukdom o. dyl. 

D Kommundirektören Kommunstyrel-
sens ordförande 

 

Yttrande angående antagande av 
hemvärnspersonal enligt 5 § 
Hemvärnsförordningen 

V Socialchef /annan?  5 § Hemvärns-
förordningen  

B4.2. Övervägande om annan 
anställningsform än de som finns enligt 
lag och avtal. 

D Personalutskottet 

 

 Utskottets protokoll 
anmäls till 
kommunstyrelsen 

B4.3. Överenskommelse om löne- och 
anställningsvillkor för Kommundirektör 

D Kommunstyrelsens 
ordförande 

Kommunstyrel-
sens 1:e vice 
ordförande 

Samråd med HR-
avdelningen. 

Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 

B4.4. Godkännande av/förbud mot 
bisyssla för Kommundirektör 

D Personalutskottet   

 

Utskottets protokoll 
anmäls till 
kommunstyrelsen 

B4.5. Disciplinpåföljd för 
Kommundirektör 

D Personalutskottet  Utskottets protokoll 
anmäls till 
kommunstyrelsen 

B4.6. Avgöra frågor om tolkning och 
tillämpning av reglementen, avtal och 
andra bestämmelser rörande förhållandet 
mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare samt i sådana frågor 
utfärda föreskrifter och anvisningar. 

V HR-chefen/  
HR-specialist 

 Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 

B4.7. Utse operativt ansvarig person 
för säkerhetsarbetet 

D Kommundirektör
en 

 Regler finns i säkerhetspo-
licy och Riktlinjer för sä-
kerhetsorganisationen 

Förhandlingar i rättstvist och 
intressetvist.  
 

D HR-chef  
 

 10§ MBL I samråd med 
kommundirektör 
Rapport till 
förhandlingsdelegationen 

Kommunövergripande förhandlingar 
enligt 11-13 §§ MBL  
 
Förhandling som enbart berör egna 
förvaltningen/avdelningen/området. 11-
13 §§ MBL  
 
Förhandling som enbart berör egna 
enheten. 11-13 §§ MBL  
 

V Kommundirektör 
 
 
Förvaltningschef/ 
Avdelningschef/ 
Områdeschef 
 
Enhetschef 

 Gäller förhandlingar som 
inte kan hanteras enligt 
samverkansavtal.  
Sker i samråd med HR-
chef 

Förhandling enligt 14 § MBL  
 

V HR-chef 
 

 I samråd med 
kommundirektör 

Förhandling enligt 38 § MBL  
 

V Kommundirektör  I samråd med HR-chef 
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B5. Övriga frågor 
B5.1. Representation, uppvaktningar 
och avtackningar 

V Kommunfull-
mäktiges ordfö-
rande/ Kommun-
styrelsens ordfö-
rande/ 
Kommundirektör
en/Respektive 
chef 

Kommunfullmäk-
tiges 1:e vice ordfö-
rande/Kommun-
styrelsens 1:e vice 
ordförande/ 
Avdelningschef 

Ej meddelande till kom-
munstyrelsen. 

Enligt riktlinjer för 
uppvaktning 
 

B5.2. Tillstånd att använda 
kommunens heraldiska vapen och 
logotype 

    

a) Bifall V Avdelningschefen 
för bl.a. informa-
tion 

Kommunikatör 

Kanslichef Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 

b) Avslag D Avdelningschefen 
för bl.a. informa-
tion/ 

Kommunikatör 

Kanslichef  

B5.3. Rätt att skydda kommunala 
rättigheter genom immaterialrättslig 
registrering 

V Kommundirektör
en 

 Ej meddelande till kom-
munstyrelsen 

B5.4. Avslag på begäran om att lämna 
ut arkiverade allmänna handlingar eller 
utlämnande med förbehåll 

D Kanslichef Kommundirektör 2 kap. 14 § TF samt 
tillämpligt lagrum i OSL 

 

B5.5. Gallring av handlingar i 
slutarkivet 

D Kanslichefen   

B5.6. Utfärda anvisningar i intern 
kontroll för kommunövergripande och 
kommunstyrelseinterna processer  

D Ekonomichefen Kommundirektör Samråd ska tas med kom-
munstyrelsens ordförande 
för att avgöra om beslut 
ska tas i kommunstyrel-
sen.  

Anvisningar ska innehålla 
beskrivning av organisa-
tion, rutin och uppföljning. 

B5.7. Beslut enligt lagen om lägen-
hetsregister 

D Tekniska chefen Kommundirektör Rätt att vidaredelegera 

Krisledning vid svåra påfrestningar på 
samhället – vidta åtgärder som den akuta 
situationen kräver.  

V Kommundirektör Barn- och 
utbildningschef, 
socialchef eller 
teknisk chef 

I enlighet med 
krisledningsplan 
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-------------------------- 
 

Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer 
i samma ärenden/ ärendegrupper. 
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Bilaga 
 
Medbestämmandelagen  
 
§§ 10-17 Förhandlingsrätt  
 
10 § Arbetstagarorganisation har rätt till förhandling med arbetsgivare i fråga rörande förhållande 
mellan arbetsgivaren och sådan medlem i organisationen, som är eller har varit arbetstagare hos 
arbetsgivaren. Arbetsgivare har motsvarande rätt att förhandla med arbetstagarorganisation.  
Förhandlingsrätt enligt första stycket tillkommer arbetstagarorganisationen även i förhållande till 
organisation som arbetsgivaren tillhör och arbetsgivarens organisation i förhållande till 
arbetstagarorganisationen.  
 
11 § Innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av sin verksamhet, skall han på eget 
initiativ förhandla med arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av 
kollektivavtal. Detsamma skall iakttagas innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av 
arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör organisationen.  
Om synnerliga skäl föranleder det, får arbetsgivaren fatta och verkställa beslut innan han har 
fullgjort sin förhandlingsskyldighet enligt första stycket. ¨ 
 
12 § När arbetstagarorganisation som avses i 11 § påkallar det, skall arbetsgivare även i annat fall 
än där anges förhandla med organisationen innan han fattar eller verkställer beslut, som rör 
medlem i organisationen. Om särskilda skäl föranleder det, får arbetsgivaren dock fatta och 
verkställa beslutet innan han har fullgjort sin förhandlingsskyldighet.  
 
13 § Om en fråga särskilt angår arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör 
en arbetstagarorganisation i förhållande till vilken arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal, 
är arbetsgivaren skyldig att förhandla enligt 11 och 12 §§ med den organisationen. 
Om arbetsgivaren inte är bunden av något kollektivavtal alls, är arbetsgivaren skyldig att 
förhandla enligt 11 § med alla berörda arbetstagarorganisationer i frågor som rör uppsägning på 
grund av arbetsbrist eller en sådan övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en 
verksamhet som omfattas av 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Detta gäller dock inte 
om arbetsgivaren endast tillfälligt inte är bunden av något kollektivavtal. Lag (1994:1686).  
 
14 § Finns lokal arbetstagarorganisation, skall förhandlingsskyldigheten enligt 11-13 §§ fullgöras 
i första hand genom förhandling med denna. Uppnås icke enighet vid förhandling enligt första 
stycket, skall arbetsgivaren på begäran förhandla även med central arbetstagarorganisation. 
 
§ 38 Facklig vetorätt i vissa fall  
 
38 § Innan en arbetsgivare beslutar att låta någon utföra visst arbete för hans räkning eller i hans 
verksamhet utan att denne därvid skall vara arbetstagare hos honom, skall arbetsgivaren på eget 
initiativ förhandla med den arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av 
kollektivavtal för sådant arbete. Arbetsgivaren är vid förhandlingen skyldig att lämna den 
information om det tilltänkta arbetet som arbetstagarorganisationen behöver för att kunna ta 
ställning i förhandlingsfrågan.  
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Första stycket gäller inte, om arbetet är av kortvarig och tillfällig natur eller kräver särskild 
sakkunskap och det inte är fråga om att anlita uthyrd arbetskraft enligt lagen (1993:440) om privat 
arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. Första stycket gäller inte heller om den tilltänkta 
åtgärden i allt väsentligt motsvarar en åtgärd som har godtagits av arbetstagarorganisationen. Om 
organisationen i ett särskilt fall begär det, är arbetsgivaren dock skyldig att förhandla innan han 
fattar eller verkställer ett beslut.  
 
Om synnerliga skäl föranleder det, får arbetsgivaren fatta och verkställa ett beslut innan 
förhandlingsskyldigheten enligt första stycket har fullgjorts. Begärs förhandling enligt andra 
stycket, är arbetsgivaren inte skyldig att skjuta upp beslutet eller verkställigheten till dess 
förhandlingsskyldigheten har fullgjorts, om det finns särskilda skäl mot uppskov. I fråga om 
förhandling enligt första och andra styckena skall 14 § tillämpas.  
Har förhandling begärts enligt första eller andra stycket är arbetsgivaren skyldig att på begäran av 
arbetstagarorganisationen lämna sådan information om det tilltänkta arbetet som organisationen 
behöver för att kunna ta ställning i frågan. Lag (1994:1686). 
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Moderata synpunkter på förslag till delegationsordning för KS 

 

Punkt A2. Ekonomiska frågor 

Vi anser att principen lagd budget ska ligga i huvudsak. Omdisponering av budget mellan 
verksamheter bör inte få förekomma, detta skapar otydlighet vilken budget som gäller. Det 
betyder att: Budget får inte flytta mellan t ex Grundskola och Förskola överhuvudtaget. 
Undantagsvis kan vi acceptera att budget får flyttas inom en verksamhet mellan olika 
organisatoriska enheter vid t ex organisationsförändringar. Exempel när kostenheten 
flyttades från BUN till KS tycker vi det är ok att också flytta budgeten för kostenheten. 

 

Punkt B1.1 Köp eller försäljning av fast egendom där köpeskillingen inte överstiger tio 
basbelopp 

Under punkt 6.2 i författningssamlingen om investeringar står det att ALL försäljning och köp 
av byggnader och anläggningar ska beslutas av kommunfullmäktige om inte annat framgår 
av delegationsordning. Vi anser att delegationsordningen inte bör ha en annan inriktning. Vi 
anser det inte lämpligt att enstaka tjänstemän ges möjlighet att köpa eller sälja kommunal 
mark eller fastigheter utan demokratisk kontroll för upp till ca 0,5 mkr vardera. Punkt B1.1 
anser vi bör strykas.  

Vi kan acceptera köp och försäljning för upp till 1 basbelopp, dvs under gränsen för 
investeringar men att samtliga kommunala investeringar ska beslutas av fullmäktige. 

Vi kan däremot tänka oss att kommundirektör och teknisk chef kan ges fullmakt att 
genomföra affärer efter fullmäktigebeslut. 

 

Punkt B1.1 Sälja lös egendom med beloppsgräns från och med 100 000 kr till och med 
500 000 kr  

Vi anser inte det rimligt att alla som kallas chef har möjlighet att sälja kommunal egendom 
för 500 000 kr. Vi föreslår att delegaten är Förvaltningschef med ekonomichef som ersättare. 

 

Punkt B1.4 Skadereglering via kommunens skaderegleringskonto upp till och med 2,5 
miljoner per skadetillfälle inom budgetram 

För det första, kommunen budgeterar väl inte skador(?). För det andra, om skadetillfällen 
uppgår till storleksordningen 2,5 mkr anser vi att det ska rapporteras till kommunstyrelsen. 
Alla skador bör rapporteras, oavsett belopp, eftersom politiken har yttersta ansvaret. 
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B2.1 Lokala trafikföreskrifter 

Vi vill behålla att Tekniska chefen kan göra tillfälliga lokala trafikföreskrifter. Permanenta 
lokala trafikföreskrifter vill vi inte ha delegerat till Tekniska chefen eller Kommundirektören, 
dessa bör avgöras politiskt anser vi. Rubriken anser vi alltså ska vara ”Tillfälliga lokala 
trafikföreskrifter”. 

 

Punkt B3.16 Innehav av personligt betalkort, kreditkort, handkassekort 

Det saknas väl ett litet ord, Godkänna?  ”Godkänna innehav av…”. 

 

Punkt B5.1 Representation, uppvaktningar och avtackningar 

Här har det blivit en blandning av politiker och tjänstemän som väl skulle undvikas(?).  

Som delegat kan Kommundirektör strykas. Kommundirektören ingår i Respektive chef.  

Som ersättare kan också avdelningschef strykas eftersom de också är Respektive chef. 

I sista kolumnen står det ”enligt riktlinjer för uppvaktning”, vi saknar representation. Bör 
vara ”enligt riktlinjer för uppvaktning och representation”. 

Sida 153 (198)



Sida 
1 (1) 

Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Internkontrollplan 2023 - Gemensamma 
hjälpmedelsnämnden 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar hjälpmedelsnämndens internkontrollplan för 
2023.   

Sammanfattning 
I reglementet för intern kontroll anges att nämnderna årligen ska upprätta en 
särskild plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen. 
Riskanalys har genomförts inför förslag på internkontrollmål för 
Hjälpmedelsnämnden 2023. I riskanalys har åtta risker tagits fram. 
Nämnden föreslås följa två av dessa som internkontrollmål 2023, de övriga 
fem målen i internkontrollplanen är regionövergripande. Utöver dessa har 
nämnden också att kontrollera regionövergripande risker beslutade av 
regionstyrelsen. 
Planen skickas till huvudmännen för kännedom.  

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2023-01-12 Internkontrollplan 2023Gemensamma 
hjälpmedelsnämnden 
2022-11-25 § 54 Internkontrollplan 2023  

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

 
 

 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2023-01-12 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/546 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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 2022-11-25  

 
 

Att  
  

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

Organ Gemensam hjälpmedelsnämnd 

Plats Hjälpmedelscentrum, Signalistgatan 2 

Tidpunkt Fredagen den 25 november 2022 

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

 

§ 54 Internkontrollplan för hjälpmedelsnämnden 2023 

HMC220018 

I reglementet för intern kontroll anges att nämnderna årligen ska upprätta en särskild 
plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Riskanalys har 
genomförts inför förslag på internkontrollmål för Hjälpmedelsnämnden 2023. I 
riskanalys har åtta risker tagits fram. Nämnden föreslås följa två av dessa som 
internkontrollmål 2023, de övriga fem målen i internkontrollplanen är 
regionövergripande.  Utöver dessa har nämnden också att kontrollera 
regionövergripande risker beslutade av regionstyrelsen. 

Beslut 

1. Internkontrollplan 2023 för Gemensam hjälpmedelsnämnd utifrån genomförd 
riskanalys fastställs och överlämnas till huvudmännen. 

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

 

Vid protokollet 

 

Eva Wilhelmsson, mötessekreterare 

 

Justerat 2022-12-09 

 

Barbro Larsson Anna Nygren 
Ordförande Justerare 

 

Rätt utdraget intygas 2022-12-12 

  

Eva Wilhelmsson  
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 2022-11-25  
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Riskanalys id: 851
Utskriftsdatum: 2022-10-24 11:38:53

Analys

Namn Internkontroll mål Hjälpmedelsnämnden 2023
Id 851
Status Pågår
Beskrivning Kommunallagen ställer krav till internkontroll och det 

är en del av styrningen. Meningen är att förbättra och 
utveckla processen och göra internkontroll mer 
effektivt.

Typ Riskanalys
Märkningar
Beställare Magnus Loman
Organisationstillhörighet Förvaltningsledning hälso- och sjukvård
Skapad 2022-08-31 10:32:31
Skapad av Emira Cof
Avslutad
Avslutad av
Kommentar

Deltagarlista

KALLADE DELTAGARE ROLL DELTAGIT
Magnus Loman - Verksamhetschef Beställare Deltagit
Emira Cof - Projektledare Analysledare Deltagit
Annika Nyman - Ekonomichef Övrig deltagare Deltagit
Joakim Axelsson - Verksamhets controller Övrig deltagare Deltagit
Liselotte Eriksson - Hjälpmedelsstrateg Övrig deltagare Deltagit
Dennis Johansson - Hjälpmedelsreperatör Övrig deltagare Ej deltagit
Helena Dahlberg - Enhetschef Övrig deltagare Deltagit
Joakim Davis - Enhetschef Övrig deltagare Deltagit
Johan Eriksson - Enhetschef Övrig deltagare Deltagit

Risker

1 - Molntjänst till hjälpmedel följer inte lagstiftningen.
Ny Dom från E-domstolen (Sthreems) i 2020 och snabb utveckling av HM samt otillräckliga regionala 
rutiner.
Bedöming av risk

Generell
Målområde Sannolikhet Konsekvens (-) Konsekvens (+) Risktal (-) Risktal (+)
Informationssäkerhet 
(Före 20220127 

4 2 8

Riskanalys id: 851
Utskriftsdatum: 2022-10-24 11:38:53

Analys

Namn Internkontroll mål Hjälpmedelsnämnden 2023
Id 851
Status Pågår
Beskrivning Kommunallagen ställer krav till internkontroll och det 

är en del av styrningen. Meningen är att förbättra och 
utveckla processen och göra internkontroll mer 
effektivt.

Typ Riskanalys
Märkningar
Beställare Magnus Loman
Organisationstillhörighet Förvaltningsledning hälso- och sjukvård
Skapad 2022-08-31 10:32:31
Skapad av Emira Cof
Avslutad
Avslutad av
Kommentar

Deltagarlista

KALLADE DELTAGARE ROLL DELTAGIT
Magnus Loman - Verksamhetschef Beställare Deltagit
Emira Cof - Projektledare Analysledare Deltagit
Annika Nyman - Ekonomichef Övrig deltagare Deltagit
Joakim Axelsson - Verksamhets controller Övrig deltagare Deltagit
Liselotte Eriksson - Hjälpmedelsstrateg Övrig deltagare Deltagit
Dennis Johansson - Hjälpmedelsreperatör Övrig deltagare Ej deltagit
Helena Dahlberg - Enhetschef Övrig deltagare Deltagit
Joakim Davis - Enhetschef Övrig deltagare Deltagit
Johan Eriksson - Enhetschef Övrig deltagare Deltagit

Risker

1 - Molntjänst till hjälpmedel följer inte lagstiftningen.
Ny Dom från E-domstolen (Sthreems) i 2020 och snabb utveckling av HM samt otillräckliga regionala 
rutiner.
Bedöming av risk

Generell
Målområde Sannolikhet Konsekvens (-) Konsekvens (+) Risktal (-) Risktal (+)
Informationssäkerhet 
(Före 20220127 

4 2 8
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Riskanalys id: 851
Utskriftsdatum: 2022-10-24 11:38:53

Informationssäkerhet 
och Brott mot regler 
och lagar)

Åtgärder

Åtgärd: Arbete med respektive molntjänst
Ansvarig: Joakim Axelsson
Åtgärdad: Nej

Åtgärd: Implementera rutiner enligt definierad säkerhetsprocess.
Ansvarig: Joakim Axelsson
Åtgärdad: Nej

Bedöming av risk efter åtgärder

2 - Bristande följsamhet till MDR med fokus på insulinpumpar.
Ny lagstiftning. Otydligt tolkning från LM verket gällande spårbarhet.
Bedöming av risk

Generell
Målområde Sannolikhet Konsekvens (-) Konsekvens (+) Risktal (-) Risktal (+)
Patientsäkerhet 4 3 12
Brott mot regler och 
lagar

4 2 8

Åtgärder

Åtgärd: Enligt avtal ska leverantörer informera om garantibyten. Vi behöver trygga igång den 
processen. Det är viktigt att det finns med i den nya avtalet. Leverantörer ska tydligt förklara orsak 
för byte. MBH  teamet och projekt Diabeteshjälpmedel som jobbar med rutiner ska äga den här 
frågan.  (Helena, Magnus och Joakim).

Ansvarig: Joakim Davis
Åtgärdad: Nej

Bedöming av risk efter åtgärder

3 - Bristande följsamhet till kriterier för förskrivning av tyngtäcke.
Nya kriterier gäller från januari 2022. Från januari 2023 kan förskrivare själv förskriva täcken från 
websesam och konsulenterna släpper kontroll.

Riskanalys id: 851
Utskriftsdatum: 2022-10-24 11:38:53

Informationssäkerhet 
och Brott mot regler 
och lagar)

Åtgärder

Åtgärd: Arbete med respektive molntjänst
Ansvarig: Joakim Axelsson
Åtgärdad: Nej

Åtgärd: Implementera rutiner enligt definierad säkerhetsprocess.
Ansvarig: Joakim Axelsson
Åtgärdad: Nej

Bedöming av risk efter åtgärder

2 - Bristande följsamhet till MDR med fokus på insulinpumpar.
Ny lagstiftning. Otydligt tolkning från LM verket gällande spårbarhet.
Bedöming av risk

Generell
Målområde Sannolikhet Konsekvens (-) Konsekvens (+) Risktal (-) Risktal (+)
Patientsäkerhet 4 3 12
Brott mot regler och 
lagar

4 2 8

Åtgärder

Åtgärd: Enligt avtal ska leverantörer informera om garantibyten. Vi behöver trygga igång den 
processen. Det är viktigt att det finns med i den nya avtalet. Leverantörer ska tydligt förklara orsak 
för byte. MBH  teamet och projekt Diabeteshjälpmedel som jobbar med rutiner ska äga den här 
frågan.  (Helena, Magnus och Joakim).

Ansvarig: Joakim Davis
Åtgärdad: Nej

Bedöming av risk efter åtgärder

3 - Bristande följsamhet till kriterier för förskrivning av tyngtäcke.
Nya kriterier gäller från januari 2022. Från januari 2023 kan förskrivare själv förskriva täcken från 
websesam och konsulenterna släpper kontroll.
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Riskanalys id: 851
Utskriftsdatum: 2022-10-24 11:38:53

Bedöming av risk

Generell
Målområde Sannolikhet Konsekvens (-) Konsekvens (+) Risktal (-) Risktal (+)
Ekonomi 2 2 4

Åtgärder

Åtgärd: Uppföljning enligt beslut från nämnden, stickprovskontroll även 
förskrivningsstatistik/frekvens.

Ansvarig: Helena Dahlberg
Åtgärdad: Nej

Bedöming av risk efter åtgärder

4 - Leveranssäkerhet av lagervaror försämrat på grund av förseningar i rekonden.
Våren 2022 orsakade förseningar i rekonden brister vid leveranser.
Bedöming av risk

Generell
Målområde Sannolikhet Konsekvens (-) Konsekvens (+) Risktal (-) Risktal (+)
Leveransförmåga 3 3 9
Patientsäkerhet 3 2 6
Ekonomi 3 2 6

Åtgärder

Åtgärd: Säkerställa grundbemanning
Ansvarig: Johan Eriksson
Åtgärdad: Nej

Åtgärd: ”Daglig styrning” = tydliggöra prioriterade uppdrag varje dag med utskick från 
Sesam/Aktivitetsplan/aktivitetsöversikt

Ansvarig: Johan Eriksson
Åtgärdad: Nej

Åtgärd: Upprätthålla bemanningspool
Ansvarig: Johan Eriksson
Åtgärdad: Nej

Bedöming av risk efter åtgärder

Riskanalys id: 851
Utskriftsdatum: 2022-10-24 11:38:53

Bedöming av risk

Generell
Målområde Sannolikhet Konsekvens (-) Konsekvens (+) Risktal (-) Risktal (+)
Ekonomi 2 2 4

Åtgärder

Åtgärd: Uppföljning enligt beslut från nämnden, stickprovskontroll även 
förskrivningsstatistik/frekvens.

Ansvarig: Helena Dahlberg
Åtgärdad: Nej

Bedöming av risk efter åtgärder

4 - Leveranssäkerhet av lagervaror försämrat på grund av förseningar i rekonden.
Våren 2022 orsakade förseningar i rekonden brister vid leveranser.
Bedöming av risk

Generell
Målområde Sannolikhet Konsekvens (-) Konsekvens (+) Risktal (-) Risktal (+)
Leveransförmåga 3 3 9
Patientsäkerhet 3 2 6
Ekonomi 3 2 6

Åtgärder

Åtgärd: Säkerställa grundbemanning
Ansvarig: Johan Eriksson
Åtgärdad: Nej

Åtgärd: ”Daglig styrning” = tydliggöra prioriterade uppdrag varje dag med utskick från 
Sesam/Aktivitetsplan/aktivitetsöversikt

Ansvarig: Johan Eriksson
Åtgärdad: Nej

Åtgärd: Upprätthålla bemanningspool
Ansvarig: Johan Eriksson
Åtgärdad: Nej

Bedöming av risk efter åtgärder
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Riskanalys id: 851
Utskriftsdatum: 2022-10-24 11:38:53

5 - Leveranssäkerhet av lagervaror försämrat på grund av Leverantörsförseningar.

Bedöming av risk

Generell
Målområde Sannolikhet Konsekvens (-) Konsekvens (+) Risktal (-) Risktal (+)
Leveransförmåga 3 2 6
Patientsäkerhet 3 2 6
Förtroende 3 1 3
Ekonomi 3 2 6

Åtgärder

Åtgärd: Uppmärksamma förskrivaren att välja andra alternativ. Ersättnings kedjor.Arbete för 
fungerade ersättningskedjor ex sett över produkterna i kedjan, ökat säkerhetslager och rekond till 
huvudlager, fångat upp längre förseningar.Stöd och dialog med förskrivare för att hitta alternativa 
produkter, även om förhållningssätt och prioriteringar.

Ansvarig: Magnus Loman
Åtgärdad: Nej

Bedöming av risk efter åtgärder

6 - Leveranssäkerhet av lagervaror försämrat på grund av tajt lageroptimering samt 
minskat säkerhetslagernivån.

Bedöming av risk

Generell
Målområde Sannolikhet Konsekvens (-) Konsekvens (+) Risktal (-) Risktal (+)
Leveransförmåga 3 2 6

Åtgärder

Åtgärd: Identifiering och uppföljning på brister orsakat av ”lageroptimering”
Ansvarig: Johan Eriksson
Åtgärdad: Nej

Åtgärd: Identifiering och uppföljning på brister orsakat av ”säkerhetslagernivå”
Ansvarig: Johan Eriksson

Riskanalys id: 851
Utskriftsdatum: 2022-10-24 11:38:53

5 - Leveranssäkerhet av lagervaror försämrat på grund av Leverantörsförseningar.

Bedöming av risk

Generell
Målområde Sannolikhet Konsekvens (-) Konsekvens (+) Risktal (-) Risktal (+)
Leveransförmåga 3 2 6
Patientsäkerhet 3 2 6
Förtroende 3 1 3
Ekonomi 3 2 6

Åtgärder

Åtgärd: Uppmärksamma förskrivaren att välja andra alternativ. Ersättnings kedjor.Arbete för 
fungerade ersättningskedjor ex sett över produkterna i kedjan, ökat säkerhetslager och rekond till 
huvudlager, fångat upp längre förseningar.Stöd och dialog med förskrivare för att hitta alternativa 
produkter, även om förhållningssätt och prioriteringar.

Ansvarig: Magnus Loman
Åtgärdad: Nej

Bedöming av risk efter åtgärder

6 - Leveranssäkerhet av lagervaror försämrat på grund av tajt lageroptimering samt 
minskat säkerhetslagernivån.

Bedöming av risk

Generell
Målområde Sannolikhet Konsekvens (-) Konsekvens (+) Risktal (-) Risktal (+)
Leveransförmåga 3 2 6

Åtgärder

Åtgärd: Identifiering och uppföljning på brister orsakat av ”lageroptimering”
Ansvarig: Johan Eriksson
Åtgärdad: Nej

Åtgärd: Identifiering och uppföljning på brister orsakat av ”säkerhetslagernivå”
Ansvarig: Johan Eriksson
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Riskanalys id: 851
Utskriftsdatum: 2022-10-24 11:38:53

Åtgärdad: Nej

Bedöming av risk efter åtgärder

7 - Ekonomisk risk på grund av höjda priser under pågående avtal.
Leverantörer höjer priser på hjälpmedel under pågående avtal upp till 10-20%. Hur påverkar det 
verksamheten? Kommer ekonomi att hålla?
Bedöming av risk

Generell
Målområde Sannolikhet Konsekvens (-) Konsekvens (+) Risktal (-) Risktal (+)
Ekonomi 4 2 8

Åtgärder

Åtgärd: Region Västmanlands hållning är att säga Nej. Det ska eskaleras uppåt samt diskuteras 
vidare med andra regioner som vi har gemensam upphandlingar med.

Ansvarig: Magnus Loman
Åtgärdad: Nej

Bedöming av risk efter åtgärder

8 - Ekonomisk risk på grund av nya avtal som leder till högre priser.
Leverantörer höjer priser för nya avtal och vi har dålig kontroll på det. Hur påverkar det 
verksamheten? Kommer ekonomi att hålla?
Bedöming av risk

Generell
Målområde Sannolikhet Konsekvens (-) Konsekvens (+) Risktal (-) Risktal (+)
Ekonomi 4 3 12

Åtgärder

Åtgärd: Vi behöver övervaka och följa upp för att kunna ta fram ett underlag till nämnden.
Ansvarig: Joakim Axelsson
Åtgärdad: Nej

Bedöming av risk efter åtgärder

Riskanalys id: 851
Utskriftsdatum: 2022-10-24 11:38:53

Åtgärdad: Nej

Bedöming av risk efter åtgärder

7 - Ekonomisk risk på grund av höjda priser under pågående avtal.
Leverantörer höjer priser på hjälpmedel under pågående avtal upp till 10-20%. Hur påverkar det 
verksamheten? Kommer ekonomi att hålla?
Bedöming av risk

Generell
Målområde Sannolikhet Konsekvens (-) Konsekvens (+) Risktal (-) Risktal (+)
Ekonomi 4 2 8

Åtgärder

Åtgärd: Region Västmanlands hållning är att säga Nej. Det ska eskaleras uppåt samt diskuteras 
vidare med andra regioner som vi har gemensam upphandlingar med.

Ansvarig: Magnus Loman
Åtgärdad: Nej

Bedöming av risk efter åtgärder

8 - Ekonomisk risk på grund av nya avtal som leder till högre priser.
Leverantörer höjer priser för nya avtal och vi har dålig kontroll på det. Hur påverkar det 
verksamheten? Kommer ekonomi att hålla?
Bedöming av risk

Generell
Målområde Sannolikhet Konsekvens (-) Konsekvens (+) Risktal (-) Risktal (+)
Ekonomi 4 3 12

Åtgärder

Åtgärd: Vi behöver övervaka och följa upp för att kunna ta fram ett underlag till nämnden.
Ansvarig: Joakim Axelsson
Åtgärdad: Nej

Bedöming av risk efter åtgärder
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Riskanalys id: 851
Utskriftsdatum: 2022-10-24 11:38:53
Riskanalys id: 851
Utskriftsdatum: 2022-10-24 11:38:53
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ÄRENDE 1 (1)  

Datum   

Förvaltning/Enhet 
Hjälpmedelscentrum 
 
Magnus Loman, Verksamhetschef 

2022-11-07   

    

    
  

  

   

 

  

 

 

INTERNKONTROLLPLAN HJÄLPMEDELSNÄMNDEN 2023 

I reglementet för internkontroll anges att regionstyrelsen årligen ska upprätta en 

särskild plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Kontrollplanen 

ska inarbetas i verksamhetsplanen och rapporteras till hjälpmedelsnämnden efter 

delårsrapport 2.  

En riskanalys har genomförts för att fastställa nämndinterna kontrollområden 

Kontrollområde  Kontrollmål  Kontrollmoment  Väsentlighet och 
riskbedömning  

Kontroll av löne-
utbetalningar  

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

Kontroll av att 
signering sker av 
utanordningslistan 
i Heroma.   

Allvarlig/möjlig  

Informationssäk
erhet  

Att medarbetarna genomgått 
grundläggande 
informationssäkerhetsutbildning
  

Kontroll på 
kompetensplatsen 

 Betydande/Stor 

Digitala tjänster  Kontrollera att våra digitala 
kanaler och tjänster är 
tillgängliga för alla invånare. 
Digital tillgänglighet innebär att 
ingen ska hindras från att 
använda digital service pga 
funktionsnedsättning  

Stickprovskontroll 
på digital 
information 

 Betydande/Stor 

 Kommunikation Kontroller om rutiner fungerar 
för analog kommunikation om 
det digitala kanalerna har 
driftsstörningar vid krissituation 
(intern kommunikation och 
samhällsviktig kommunikation 
mot invånare 

 Stickprovskontroll  Betydande/Stor 

Inköp enligt 
avtal  

Kontroll av om inköpen görs 
utifrån upphandlade eller 
direktupphandlade avtal  

 Stickprovskontroll 
av om inköp  

 Betydande/Stor 

Kontroll av 
följsamhet till 
hjälpmedelshand
bok  

Att förskrivare följer 
hjälpmedelshandbokens 
regelverk    

Genomföra 
stickprovskontroll 
av förskrivning av 
tyngdtäcke  

Negativ 
påverkan/Liten 
sannolikhet  

Ekonomisk risk 
på grund av nya 
avtal som leder 
till högre priser  

Att HMC håller budget  Kontroll av om 
leverantörer höjer 
priser för nya 
avtal  

Mycket 
betydande 
negativ 
påverkan/Stor 
sannolikhet  
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - Nämndernas 
internkontrollplaner 2023 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens noterar socialnämndens internkontrollplan för 2023 

Sammanfattning 
Socialnämnden antar upprättat förslag till internkontrollplan för 
socialnämnden 2023. Resultatet redovisas till socialnämnden efter årets slut. 
Planen skickas till kommunstyrelsen för kännedom och som ett led i 
styrelsens uppsiktsplikt.  

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2023-01-12 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - 
Nämndernas internkontrollplaner 2023 
SN 2022-10-25 § 78 Internkontrollplan för socialnämnden 2023 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2023-01-12 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/507 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 78 Internkontrollplan för socialnämnden 2023 
Diarienummer SN 2022/14 

Beslut 
Socialnämnden antar upprättat förslag till internkontrollplan för social-
nämnden 2023. Resultatet redovisas till socialnämnden efter årets slut. 
Planen skickas till kommunstyrelsen för kännedom och som ett led i 
styrelsens uppsiktsplikt. 
Socialnämnden ger även förvaltningen i uppdrag att se över rutiner och i 
vilken utsträckning brukares medel ska hanteras av personal. 
Återrapportering sker till nämnden om några månader för att se om det kan 
bli föremål för interkontroll. 

Sammanfattning 
Utifrån reglementet för internkontroll och anvisningar till detta har förslag 
till internkontrollplan beretts på nämnden varefter förvaltningen tagit fram 
ett förslag till 

· riskanalys av de olika kontrollmomenten 
· internkontrollplan för 2022.  

I denna ingår alla kontrollmoment som bedömts med ett riskvärde på tio 
eller därutöver och de kontrollmoment som obligatoriskt ska ingå i den 
interna kontrollen enligt beslut i kommunstyrelsen. 

Överläggning 
Under arbetet med interkontrollsplanen kom det fram förslag till punkter i 
internkontrollplanen gällande omsorgspersonals hantering av brukares 
medel. Förvaltningen har uppmärksammat problematik och ser över frågan. 

Beslutsunderlag 
2023 sammanställning workshop internkontrollplan 
Förslag Riskanalys internkontroll 2023 
SF tjänsteskrivelse 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Socialchef 
Områdeschefer 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-10-25 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - Budget, mål 
och internkontrollplan 2023 Västra Mälardalens 
myndighetsförbund 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna  

Sammanfattning 
Mälardalens myndighetsförbund har inkommit med fastställd budget, 
fastställda mål och fastställd internkontrollplan för verksamhetsåret 2023.  

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2023-01-12 Budget, mål och internkontrollplan 2023 - 
Västra Mälardalens myndighetsförbund 
Budget, mål och internkontrollplan 2023 - Västra Mälardalens 
myndighetsförbund 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2023-01-12 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/575 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Datum Beteckning 

  

2022-11-30 37/2022-042 

  
Förbundschef Eva Carlstedt Ståhl 

Förbundsdirektionen 

 
 

     

 
Postadress Besöksadress Telefon Internet Bankgiro Org.nr 

www.arboga.se 
www.kungsor.se 

703-3707 222000-2881 Box 19 
732 21 Arboga 

Gunnarsrovägen 2 0589-67 02 00 
0227-67 02 00 

miljo.bygg@vmmf.se 
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Budget 2023 
 
Förslag till beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer budget för år 2023. 

 
Handlingar som ingår i beslutet 
• Budget den 30 november 2023 

 

Sammanfattning 
Förutsättningarna inför budget 2023 visar på ett behov av utökat bidrag med 2 
mkr. Behovet beror främst på ökade pensionskostnader, en engångseffekt 
under 2024 och 2025.  
 
Medlemskommunerna har föreslaget en höjning av bidraget med 1 mkr för år 
2023.  
 
I upprättat förslag till budget har effektiviseringsåtgärder vidtagits genom 
indragning av två åa (årsarbetskrafter), en byggnadsinspektör samt en miljö- 
och hälsoskyddsinspektör.  
 
Under förutsättning att medlemskommunerna utökar förbundets bidrag med 
1 mkr kan en budget i balans presenteras för år 2023.  
 
Bedömning 
Från förbundschefen finns upprättat förslag till budget 2023. 

Information enligt MBL § 19 har skett. Förhandling enligt § 11 MBL sker den 
13 december 2022.  

 
 
Eva Carlstedt Ståhl 
Förbundschef 
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Datum Beteckning 

  

2022-11-28 Dnr 37/2022-042 

 Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Eva Carlstedt Ståhl 

Förbundsdirektionen 

 
 

     

 
Postadress Besöksadress Telefon Internet Bankgiro Org.nr 

www.arboga.se 
www.kungsor.se 

703-3707 222000-2881 Box 19 
732 21 Arboga 

Gunnarsrovägen 2 0589-67 02 00 
0227-67 02 00 

miljo.bygg@vmmf.se 
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Mål 2023 
Förslag till beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer mål för 2023. 
 
 
Handlingar som ingår i beslutet 
• Mål 2023 den 28 november 2022 

 
 
Sammanfattning 
Från förbundskontoret finns upprättat förslag till mål för 2023 inom 
områdena personal, miljö- och hälsoskydd, bygglov, serviceundersökning 
av förbundets kännetecken och digitalisering samt god ekonomisk 
hushållning. 
 
 
 
Eva Carlstedt Ståhl 
Förbundschef      
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Datum Beteckning 

  

2022-11-23 45/2022-008 

  
Förbundschef Eva Carlstedt Ståhl 

Förbundsdirektionen 

 
 

     

 
Postadress Besöksadress Telefon Internet Bankgiro Org.nr 

www.arboga.se 
www.kungsor.se 

703-3707 222000-2881 Box 19 
732 21 Arboga 

Gunnarsrovägen 2 0589-67 02 00 
0227-67 02 00 

miljo.bygg@vmmf.se 
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Internkontrollplan för 2023 
 
Förslag till beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar att fastställa upprättad 
intern kontrollplan den 23 november 2022. 
 
Handlingar som ingår i beslutet 
• Förslag till internkontrollplan för år 2023 den 23 november 2022 

 

Sammanfattning 
Enligt förbundets reglemente ska en intern kontrollplan fastställas för   
nästkommande år 2023. Redovisning av resultat rapporteras på 
förbundsdirektionens sammanträde i augusti 2023 och januari 2024 för år 
2023.   
 
Den interna kontrollplanens områden ska även vara föremål för 
förbättringar. Förekommande avvikelser ska uppmärksammas och förslag 
till åtgärder ska beslutas av förbundsdirektionen. 
 
En utredning av verksamhetens kritiska processer har tagits fram av 
förbundskontoret och presenterats på förbundsdirektionen i november 
2022.  
 
Bedömning 
Från förbundskontoret finns förslag till Intern kontrollplan för år 2023. 

En utredning av verksamhetens kritiska processer har tagits fram och 
områden som bedöms som lämpliga för att ingå i Intern kontrollplanen 
2023 är rättssäker myndighetsutövning, verksamhetens styrdokument, 
information på medlemskommunernas hemsidor och direktionens beslut. 

 
 
Eva Carlstedt Ståhl 
Förbundschef 
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Datum                                                         Dnr  

2022-11-23                         45/2022-008                                     
  

 

 

     

Postadress Besöksadress Telefon  Internet Bankgiro Org.nr 
Vx  0589-67 02 00  www.arboga.se 703-3707 222000-2881 Box 19 

732 21 Arboga 
Gunnarsrovägen 2 

Vx 0227-67 02 00  www.kungsor.se 
miljo.bygg@vmmf.se 

 

   
Intern kontrollplan för år 2023                        

Process Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Konsekvens/ 
Sannolikhet 

Verksamhet 
Rättssäker 
myndig-
hetsutövning 

Handläggning av ärenden 
ska följa lagverk och vara 
rätts- och tidssäkert utfört 

Förbundschef Två 
gånger/år 

Stickprov av: 
10 stycken (ansökan, anmälning 
och tillsynsärenden) inom miljö- 
och hälsoskyddsenheten 
och 5 stycken (ansökan, 
anmälning och administrations-
ärenden) inom bygglovenheten 

Allvarlig/Stor 

Administration 
Styrdokument 

Styrdokument 
förbundsordning, 
reglemente för 
förbundsdirektionen samt 
delegationsordning är 
aktuella 

Förbundschef En gång 
per styr-
dokument
/år 

Genomgång av aktuella 
styrdokument utifrån aktualitet 

Allvarlig/ 
Stor 
 

Verksamhet 
Förbunds-
direktionens 
beslut 

Följa upp att 
förbundsdirektionens beslut 
verkställs. 

Förbundschef/ 
enhetssamordnare 

Två 
gånger/år 

Följa upp att verkställighet skett 
av tidsbegränsade beslut. 

Betydande/ 
Liten 
 

Verksamhet 
Information på 
hemsidor 

Informationen på 
kommunernas hemsidor ska 
vara aktuell 

Ansvariga 
inspektörer/ 
enhetssamordnare  

1 gång/år Genomgång av information inom 
samtliga områden inom 
förbundets verksamhet 

Liten/ 
Allvarlig 

Fastställd av förbundsdirektionen den 14 december 2022, § 125 

Sida 173 (198)



                              Dnr 37/2022-042 

    
  

2022-11-30 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Budget 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fastställd av förbundsdirektionen den 14 december 2022, § 123  

Sida 174 (198)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sida 175 (198)



Budget 2023 
 

3 
 

Innehåll 
 1 

1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 
1.1 Uppdrag ........................................................................................................ 5 
1.2 Verksamheterna ........................................................................................... 5 

2 Ekonomisk flerårsplan 2023-2025 7 

3 Budget 2023 8 
3.1 Driftbudget ................................................................................................... 8 
3.2 Investeringsbudget .................................................................................... 10 
3.3 Ekonomisk sammanställning ................................................................... 12 

Sida 176 (198)



Sida 177 (198)



Budget 2023 
 

5 
 

1 Förbundets uppdrag och verksamhet 

 

1.1 Uppdrag 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) är ett kommunalförbund 
som fullgör Arboga och Kungsörs kommuners uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet samt byggfrågor och övriga uppgifter som enligt lag 
ska fullgöras av någon nämnd inom dessa områden. Förbundet ansvarar 
också för kommunernas klimat- och energirådgivning. 
 
1.2 Verksamheterna 

Förbundet har en förbundsdirektion som utgör förbundets politiska led-
ning. I Arboga har förbundet sitt kontor med en central administration samt 
två enheter, en miljö- och hälsoskyddsenhet och en bygglovenhet. Kring 
energirådgivningen samarbetar förbundet utifrån ett avtal med Köpings 
kommun. Nedan följer en kort redogörelse för respektive verksamhet. 
 
Förbundsdirektionen 

Förbundsdirektionen beslutar i övergripande frågor som budget, verksam-
hetsplan, taxor och mål samt beslutar i myndighetsfrågor som ej är delege-
rade till förbundets tjänstemän.  Beslut som ej delegerats rör exempelvis 
strandskyddsdispenser, förhandsbesked om bygglov, större bygglov, av-
slag för bygglov, vitesförelägganden med mera. Förbundsdirektionens kost-
nader utgörs främst av arvoden och kostnader för revision.  
 
Central administration 

Den centrala administrationen hanterar de övergripande frågorna för för-
bundet som direktionens sammanträden, personaladministration, ekonomi 
och ledning av förbundet. Här budgeteras personalkostnader för ovan re-
dovisade områden samt kostnader som inte är specifika för respektive en-
het. Det gäller bland annat kostnader för lokaler, telefoni, IT och övergri-
pande IT-system.  
 

Bygglovenheten 

Bygglovenheten handlägger främst lovärenden inom plan- och bygglagens 
område. Enheten ansvarar också för tillsyn av ovårdade tomter, fastigheter 
med bristande underhåll, olovliga byggnationer, obligatorisk ventilations-
kontroll, hissar och tillgänglighet. 
 
Kostnader för enheten rör personalkostnader samt kostnader för enhetens 
IT-system och arkiv. Enheten har intäkter utifrån förbundets bygglovtaxa 
för handläggning av byggärenden. 
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Miljö- och hälsoskyddsenheten 

Miljö- och hälsoskyddsenheten handlägger främst ärenden inom miljöbal-
kens och livsmedelslagens områden som tillsyn/kontroll och prövning. En-
heten ansvarar också för handläggning av ärenden utifrån lag om tobak och 
liknande produkter, receptfria läkemedel och alkohollagens bestämmelser 
för servering och försäljning av folköl. Kostnader för enheten rör personal-
kostnader samt kostnader för enhetens IT-system. Enheten har intäkter uti-
från förbundets taxa för handläggning av prövning och tillsyn inom sitt an-
svarsområde. 
 
Energi- och klimatrådgivning 

Köping, Arboga, Kungsör och Fagersta kommuner samverkar kring energi- 
och klimatrådgivningen (EKR) som finansieras av statligt bidrag. Rådgiv-
ningen sköts av Energikontoret i Eskilstuna.  
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2 Ekonomisk flerårsplan 2023-2025 

Den 27 april 2022, § 31, godkände förbundsdirektionen en strategisk och 
ekonomisk plan för förbundets verksamhet.  I planen anges bedömning av 
kostnads- och intäktsförändringar utifrån taxeförändringar, generella kost-
nadsökningar, lönerevision samt förändringar som påverkar förbundets 
ekonomi. Den ekonomiska planen visar en budget i obalans inför år 2023 
och ett behov av ökat bidrag med 915 tkr.  
 
Den ekonomiska flerårsplanen redovisas nedan:  

 
 
 

Drift 2023 2024 2025

Förändrade kostnader (tkr)

Direktion 10 10 10

Revision (äskande från revisorer till budget 2022) 95

Personalkostnader (timlön konjunkturlönestatistiken 2,5%) 320 340 400

Övriga kostnader, lokaler m.m. (inflation KPIF 1,2%) 70 100 120

Summa förändrade kostnader 495 450 530

Förändrade intäkter (tkr)

Bygglov, taxehöjning 1,9% 70 80 90

Miljö- och hälsoskydd, taxehöjning 1,9% 90 100 120

Summa förändrade intäkter 160 180 210

Summa förändring netto drift 335 270 320

Finans 2023 2024 2025

Förändrade kostnader (tkr)

Pensionskostnad, ökning enligt premieprognos KPA 580 -365 -165

Summa förändring netto finans 580 -365 -165

Drift + finans 2023 2024 2025

Summa förändring netto drift+finans 915 -95 155

Fördelningsprincip enligt förbundsordning 2023 2024 2025

Arboga 60% 549 -57 93

Kungsör 40% 366 -38 62

Summa förändring netto drift+finans 915 -95 155
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3 Budget 2023 

Nedan redovisas drift- och investeringsbudget för år 2023. Grunden för 
budgeten utgörs av det kommunbidrag som Arboga och Kungsörs kom-
mun anslår för verksamheten samt de intäkter förbundet får utifrån de 
taxor som gäller för förbundets myndighetsutövning.  
 
Enligt den strategiska planen beräknas nettokostnaderna 2023 öka med 915 
tkr varav den största posten avser ökade pensionskostnader med cirka 580 
tkr.  
 
Sedan april 2022 har förutsättningarna ändrats och enligt den senaste pens-
ionsprognosen från september 2022 kommer kostnaderna att öka med ytter-
ligare 1 129 tkr. Det innebär ett behov av ökat bidrag med cirka 2 mkr för 
att få en budget i balans. 
 
Kommunbidraget för 2023 förväntas att höjas med 1 mkr i förhållande till 
2022 (Arboga 600 tkr och Kungsör 400 tkr). 
 
För att få en budget i balans har neddragning gjorts av två årsarbetare, en 
byggnadsinspektör och en miljö- och hälsoskyddsinspektör.  
 
 

KOMMUNBIDRAG 

 
 
I förbundets riktlinjer för god ekonomisk hushållning anges bland annat 
följande: ”Årets resultat ska vara positivt och nivån ska fastställas i samband med 
budget och ska vara minst 1 % av kommunbidrag för året.” För 2023 innebär det 
att förbundet ska budgetera ett positivt resultat på 99 tkr. 
 
3.1 Driftbudget 

Övergripande 

Nettokostnaden för förbundets verksamhet under 2023 budgeteras till  
9 863 tkr vilket motsvarar det kommunbidrag förbundet beräknas erhålla 
från Arboga och Kungsörs kommuner. Nettokostnaden fördelar sig utifrån 
tabellen ”Driftbudget” nedan. 
  

(Belopp i tkr) Bidrag Bidrag

2022 2023

Arboga 60 % 5 318 5 918

Kungsör 40 % 3 545 3 945

Summa kommunbidrag 8 863 9 863
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DRIFTBUDGET 

(Belopp i tkr) Budget Budget Plan Plan 

  2022 2023 2024 2025 

Direktion inkl revision 578 586 586 586 

Central administration 3 727 3 953 3 953 3 953 

Bygglov 1 404 1 680 1 680 1 680 

Miljö och hälsoskydd 3 064 3 546 3 546 3 546 

Resultat 1% 89 99 99 99 

SUMMA nettokostnader 8 863 9 863 9 863 9 863 

 
 
Kostnader 
Personalkostnaderna utgör den största delen av förbundets totala kostna-
der. Övriga kostnader är kostnader för direktionen, revisionen, lokaler, IT, 
telefoni samt underhållskostnader för verksamhetssystem.  
 
Enligt premieprognos från KPA kommer kostnaderna fortsatt att öka de 
kommande åren. Efter 2025 kommer kostnaderna att plana ut till en jäm-
nare nivå.  
 

Personalkostnad 

Bokslut Prognos KPA (2022-09-03) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Pensionsförsäkring FÅP och 
Individuella delen inkl. sär-
skild löneskatt 

562 1 217 2 346 2 212 1 141 942 

 
För 2023 budgeteras ökade lönekostnader med 3,1 % enligt SKR:s prognos-
underlag (cirkulär 22:28) och vid beräkning av personalkostnader görs 
också ett vakansavdrag på 2,5 %. För arvoden budgeteras en ökning med 
3,1 %. Kostnadsökningar i övrigt budgeteras med motsvarande förväntad 
förändring på 4,5 % enligt KPIF. I det fall faktiska kostnadsförändringar är 
kända har hänsyn tagits till dessa.  
 
Byggandet har de senaste åren legat på en hög nivå och bygglovintäkterna 
har gett stora överskott. Efter sommaren 2022 har lågkonjunktur och hög in-
flation gjort att de ärenden som inkommer är av mindre karaktär än tidi-
gare, vilket ger lägre intäkter. Antalet ärenden förväntas inte att förändras.  
 
Prognosen är att volymen kommer att ligga kvar på samma nivå men att de 
bygglovärenden som kommer in fortsättningsvis kommer att vara av 
mindre karaktär. Det medför lägre intäkter varför en byggnadsinspektörs-
tjänst dras in 2023. Bedömning görs att bygglovenheten kan bedriva sin 
verksamhet med fyra byggnadsinspektörer utan större påverkan och konse-
kvenser.  
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När konjunkturen vänder uppåt igen finns det behov av att åter inrätta en 
byggnadsinspektörstjänst. Det kan då göras under förutsättning att finan-
siering kan ske genom ökade intäkter. 
 
Miljö- och hälsoskyddsenhetens arbete med enskilda avlopp går in i en jäm-
nare fas, vilket minskar behovet av resurser inom området, varför en miljö- 
och hälsoskyddsinspektörstjänst dras in 2023. Bedömning görs att verksam-
heten med enskilda avlopp kan klara sitt uppdrag utan större påverkan och 
konsekvenser, dock kan ambitionsnivån behöva sänkas. 
 
Intäkter   

Verksamheternas intäkter styrs av kommunbidragen och intäkter utifrån de 
taxor som kommunfullmäktige i medlemskommunerna beslutat om. Intäk-
terna är dels händelsestyrda utifrån ansöknings-, tillsyns- och anmälningsä-
renden eller bygger på fasta årliga tillsynsavgifter. 
 
Bygglovintäkterna påverkas av konjunkturen, samhällsutvecklingen och 
kommunernas detaljplanearbete. Med nuvarande nedgång i konjunkturen 
medför det mindre intäkter. Detta har kompenserats av indragning av en 
byggnadsinspektörstjänst. 
 
Taxan för bygglov och taxorna inom miljö- och hälsoskyddsområdet har 
höjts med 3,3%. Höjningen följer SKR:s prognos om kostnadsökningar och 
löneökningar samt följer Arboga kommuns anvisningar. 
 
Sammanfattning 

I tabellen redovisas en översikt över budgeterade kostnader och intäkter. 
 

Sammandrag av driftbudget per verksamhet 

Verksamhet 
Kostna-

der 
Intäkter Netto 

Direktion inkl revision 586 0 586 

Central administration 3 953 0 3 953 

Bygglov 4 862 3 182 1 680 

Miljö- och hälsoskydd 8 615 5 069 3 546 

Summa verksamheter 18 015 8 251 9 764 

 
 
3.2 Investeringsbudget  

Investeringar 

Nedan redovisas de investeringar förbundet planerar under 2023. Investe-
ringarna finansieras med eget kapital. 
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Digitalisering 

För att förbättra och effektivisera servicen till medborgare och företag, samt 
för att effektivisera den egna verksamheten, finns behov av ytterligare 
investeringar. Syftet med investeringarna är att ett helt digitalt flöde ska 
kunna uppnås inom både miljö- och bygg. Upphandling av gemensamt e-
arkiv för både miljö- och bygg planeras under 2023 med införande 2024. 
 
Bygglovenheten 

Investering har gjorts av nytt ärendehanteringssystem med tillhörande e-
tjänster för bygglovsansökan. Investering av handläggarstöd, platsbe-
sök/slutsamråd samt direktarkivering mellan ärendehanteringssystemet 
och det framtida e-arkivet planeras.  
 
Miljö- och hälsoskyddsenheten 

Investering av fler e-tjänster inom miljö- och hälsoskydd och livsmedel pla-
neras samt investering av direktarkivering mellan ärendehanteringssyste-
met och det framtida e-arkivet. 
 
* En investering definieras som ett inköp som avses att innehas stadigvarande i för-

bundet och som har en ekonomisk livslängd på minst 3 år samt överstiger ½ av ett 
prisbasbelopp (1/2 prisbasbelopp = 26 250 kronor för år 2023) exklusive moms. 
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3.3 Ekonomisk sammanställning 

 

 INVESTERINGSBUDGET 
(Belopp i tkr) Budget Budget Plan Plan 

  2022 2023 2024 2025 

Central adm.         

E-arkiv miljö- bygg 300   300   

Summa central adm. 300 0 300 0 

          

Bygglov         

Bygg ÄHS, e-tjänst 588       

Bygg direktarkivering   70     

Bygg platsbesök/samråd   50     

Summa bygglov 588 120 0 0 

          

Miljö- och hälsoskydd         

Minut Miljö (e-tjänster) 98 75     

Miljö direktarkivering 60 70     

Summa miljö- och hälso-
skydd 

158 145 0 0 

          

SUMMA investeringar 1046 265 300 0 

 

RESULTATBUDGET 

  Budget Budget Plan Plan  

Belopp i Tkr 2022 2023 2024 2025 

Verksamhetens intäkter 8 435 8 251 8 251 8 251 

Verksamhetens kostnader -17 042 -17 847 -17 808 -17 808 

Avskrivningar -167 -168 -207 -207 

VERKSAMHETENS NETTO-
KOSTNADER 

-8 774 -9 764 -9 764 -9 764 

Driftbidrag 8 863 9 863 9 863 9 863 

Finansnetto 0 0 0 0 

RESULTAT FÖRE EXTRA-
ORDINÄRA POSTER 

89 99 99 99 

Extraordinära poster 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 89 99 99 99 
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1 Förbundets uppdrag och verksamhet 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund är ett kommunalförbund som 
fullgör Arboga och Kungsörs kommuners uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet samt byggväsendet och övriga uppgifter som enligt 
lag ska fullgöras av någon nämnd inom dessa områden. Förbundet 
ansvarar också för kommunernas klimat- och energirådgivning. 
 
Förbundets uppdrag och verksamhet finns beskrivet i dokumentet Budget 
2023 som fastställs av förbundsdirektionen i december 2022.  
 
 
1.1 Inledning 

Målen är framtagna utifrån förbundets uppdrag och verksamhet inom 
miljö- och byggområdet. Hänsyn har tagits till medlemskommunernas 
mål och inriktningar och ett mål inom miljö- och hälsoskydd har tydlig 
koppling till fastslagna nationella miljömål. Dokumentet har utarbetats av 
direktionen tillsammans med förbundskontorets tjänstemän. Detta 
dokument beskriver direktionens prioriterade mål. Inom flera områden 
saknas det fastställda nyckeltal för jämförelse. 
 
Mätbara mål har tagits fram inom följande områden: 

• Personal 

• Miljö- och hälsoskydd 

• Bygglov 

• Serviceundersökning av förbundets kännetecken 

• God ekonomisk hushållning 
 
 
1.2 Syfte 

Syftet med direktionens prioriterade mål är att påverka förbundets 
ansvarsområden mot ett önskat resultat.  
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2 Förbundsdirektionens mål 2023 

Förbundet och dess enheter ska arbeta för att målen ska uppfyllas. Målen 
ska vara mätbara och nedan redovisas förbundsdirektionens mål för 2023. 
I de fall mål tidigare har mätts anges tidigare års utfall. Hur målen för 
2022 bedöms uppfyllas vid årets slut redovisas med figurer enligt nedan.  
 
Om mätningen är helt uppfylld så får mätningen en grön färg. Om 
resultatet blir minst 75 procent av målvärdet så blir utfallet gult. Om 
resultatet av mätningen är lägre än 75 procent av målvärdet får mätningen 
en röd färg. Om det inte finns ett målvärde för mätningen kan inte målet 
bedömas och får då ett streck.  
 
 Målet bedöms att uppfyllas 
 
 Målet bedöms att delvis uppfyllas  
 
 Målet bedöms att inte uppfyllas  
 
2.1 Personal 

Mål 1 Sjukfrånvaro 

Syftet med målet gällande personal är att förbundet ska arbeta för att vara 
en bra arbetsgivare med bra arbetsmiljö och att medarbetarna mår bra, är 
friska och trivs på arbetet.  
 

 
Mätningar 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2022 

Prognos 
2022 

Målvärde 
2023 

Mål 1 Total sjukfrånvaro i % av arbetstiden  3% 7,4% 6% 
 

7 % 

 

2.2 Miljö- och hälsoskydd 

Mål 2 Tillsynsplan miljö- och hälsoskydd 

Syftet med målet är att den tillsynsplan/kontrollplan som förbundet 
årligen fastställer för miljö- och hälsoskyddsområdet ska följas. Den 
planerade tillsynen och kontrollen är en väsentlig del av förbundets 
uppdrag. 
 
Mål 3 Förgranskning av miljö- och hälsoskyddsärenden 

Förbundet ska verka för god service och snabb handläggning av ärenden. 
Tidig granskning för att avgöra om inlämnade handlingar är kompletta, 
att handläggning kan påbörjas, har betydelse för handläggningstiden. I de 
fall ett ärende behöver kompletteras ska anmälaren/sökanden snabbt, 
inom två veckor, få återkoppling om det. Att mäta detta mål är ett sätt att 
arbeta för god service och snabb handläggning.  
 

Sida 191 (198)



Mål 2023 
 
 

 

7 
 

Mätningen omfattar ärenden inom miljöskydd, naturvård, hälsoskydd, 
livsmedel, folköl, tobak och receptfria läkemedel där en bekräftelse eller 
ett beslut ska meddelas.  
 
Mål 4 Enskilda avlopp - gula 

Syftet med målet är att förbundet ska arbeta för att fastighetsägare med 
bristfälliga enskilda avlopp ska åtgärda sina avlopp. Det bidrar till att 
övergödningen i sjöar och vattendrag minskar samtidigt som risken för 
spridning av smittämnen och andra föroreningar till dricksvatten minskar. 
Målet är ett sätt att mäta effekten av det arbetet och är kopplat till följande 
nationella miljömål: 
 

• Ingen övergödning 

• Grundvatten av god kvalitet 

• Levande sjöar och vattendrag 
 
Förbundets mål med att alla gula enskilda avlopp ska ha bedömts om de 
uppfyller lagstiftningens krav eller ej uppfylldes år 2021. Målet har varit 
vilande under år 2022 för att åtgärdstiden för fastighetsägarna ska vara 
rimlig. Förbundets mål år är att år 2024 ska 95 % av de 
avloppsanläggningar som bedömts ej uppfylla lagstiftningens krav (gula, 
gula med förbud eller gula med vite) ha åtgärdats. Mätningen gäller de 
gula som är bedömda 2021 och tidigare. 
 

 
Mätningar 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2022 

Prognos 
2022 

Målvärde 
2023 

Mål 2 Fastställd tillsynsplan har uppfyllts 72%* 83%* 100% 
 

100% 

Mål 3 Miljö- och hälsoskyddsenhetens inkomna 

ansökningar/anmälningar och 

registreringar förgranskas inom två veckor 

- - 95%            

 

95% 

Mål 4 Enskilda avlopp ska vara åtgärdade (gula, 

gula med förbud eller gula med vite) 

 

- - -    -         -** 

*   Viss tillsyn prioriterades bort och flyttades fram på grund av pandemin. 

**   Inget målvärde 2023, målet kommer att följas under 2023. Målvärde sätts först 2024 till 95 %. 

 
2.3 Bygglov 

Mål 5 Förgranskning av lov- och anmälningsärenden 

Förbundet ska verka för god service och snabb handläggning av lov-och 
anmälningsärenden och att granskning görs tidigt i ett ärende då det har 
betydelse för handläggningstiden. I de fall ett ärende behöver 
kompletteras ska den sökande snabbt, inom två veckor, få beslut om detta. 
Att mäta detta mål är ett sätt att bidra till att lagstiftningens krav på 
handläggningstider uppfylls. 
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Mål 6 Tillsynsärenden 

Syftet med målet är att mäta effektiviteten vid behandling av 
tillsynsärenden. Målet anger en ambitionsnivå inom vilken tid som 
tillsynsärenden bör behandlas.  

Mätningen omfattar inkomna tillsynsärenden (klagomål) gällande 
oanmäld installation, oanmäld ändring, olovlig byggnation och tomt som 
är ovårdad eller påverkar trafiksäkerhet.  

Mål 7 Äldre lovärenden 

Förbundet ska arbeta för att ärenden handläggs och avslutas. Syftet med 
målet är att förbundet år 2023 har avslutat alla lovärenden som är äldre än 
fem år. Målet anger ambitionen i takten på det arbetet. 

 
 
Mätningar 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2022 

Prognos 
2022 

Målvärde 
2023 

Mål 5 Bygglovenhetens inkomna lov- och 

anmälningsärenden förgranskas inom två 

veckor 

99% 99% 95% 
 

95% 

Mål 6 Bygglovenhetens inkomna tillsynsärenden 

behandlas inom tre veckor med 

informationsbrev 

99% 100% 85% 
 

85% 

Mål 7 Lovärenden äldre än fem år ska avslutas 

 

25% 51% 75% 
 

100% 

 
2.4 Serviceundersökning av förbundets kännetecken och 

digitalisering 

Mål 8 Förbundets kännetecken 

Förbundet vill att verksamheten ska kännetecknas av: 

• bra bemötande 

• god service och tillgänglighet 

• effektiv, korrekt, likställd, professionell och rättssäker 
handläggning 

• att vi är kunniga inom vårt ansvarsområde 

• information och rådgivning som alla kan förstå 
 
Syftet med målet är att följa upp hur förbundet lever upp till sina 
kännetecken. Mätning görs genom egen enkätundersökning som skickas 
ut via e-post efter att ett ärende har handlagts. Målgruppen är 
privatpersoner, organisationer och företag som fått tillsyn/kontroll eller 
ansökt/anmält något inom bygg-, eller miljö- och hälsoskyddsområdet. 

Sida 193 (198)



Mål 2023 
 
 

 

9 
 

Mål 9 Digitalisering och nyttjande av e-tjänster 

Förbundet har de senaste åren investerat i moderna verksamhetssystem 
vilket medfört att verksamheterna har ställt om till digitala processer och 
infört flera e-tjänster, både inom bygglov och miljö- och hälsoskydd och 
livsmedel. Syftet med digitaliseringen och införandet av e-tjänster är 
att förbättra och effektivisera servicen till medborgare och företag samt att 
effektivisera och förenkla inom den egna verksamheten. Det är viktigt att 
följa upp hur investeringarna har fallit ut vad gäller nyttjandet av e-
tjänsterna. Digitaliseringen och e-tjänster har koppling till målet med 
förbundets kännetecken. Syftet med målet är att följa upp i vilken grad de 
digitala tjänsterna används. 
 

 
Mätningar 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2022 

Prognos 
2022 

Målvärde 
2023 

Mål 8 Nöjdhetsgrad förbundets enkät 4,2 4,2 3,9 
 

3,9 

Mål 9 Nyttjandegrad av e-tjänst för lov- och 

anmälningsärenden (bygglov) 

- - 25% 
 

50% 

Mål 10 Nyttjandegrad av e-tjänst för miljö- och 

hälsoskyddsärenden (inklusive livsmedel) 

- - - - 25% 

 
2.5 God ekonomisk hushållning 

Mål 11 Självfinansieringsgrad 

Finansieringen av förbundets verksamhet är en väsentlig faktor och att 
följa i vilken omfattning förbundets verksamhet finansieras med avgifter 
är ett mått som är viktigt att följa. Syftet med målet är ett sätt att mäta 
ambitionsnivån för vilken självfinansieringsgrad som ska vara uppfyllt 
2023 (Förbundets intäkter/Förbundets kostnader) *100. 
 

 
Mätningar 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2022 

Prognos 
2022 

Målvärde 
2023 

Mål 11 Förbundets självfinansieringsgrad 44% 46% 44% 
      

45% 
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Vår handläggare 
kristoffer.nyholt@kungsor.se 
Kansli 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Nominering av ledamot och ersättare till Väst-
manlands Kommuners styrelse 2023-2026 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige nominerar Mikael Peterson (S), Stallmästaregatan 12, 
736 32 Kungsör, som ledamot och Stellan Lund (M), Gesällgatan 3, 736 32 
Kungsör, som ersättare från Kungsörs kommun till Västmanlands Kommu-
ners styrelse. 

Sammanfattning 
Enligt Västmanlands kommuners stadgar ska varje medlemskommun nomi-
nera en ledamot och en ersättare. Medlemmars avsikt är att ordinarie leda-
mot ska vara respektive medlemskommuns kommunstyrelseordförande. Er-
sättare ska vara den ledande oppositionsföreträdaren. 
Styrelsen väljs sedan officiellt vid ordinarie förbundsmöte.  

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2023-01-12 Nominering av ledamot och ersättare till 
Västmanlands Kommuners styrelse 

Kristoffer Nyholt 
Nämndsekreterare 

 

Skickas till 
De valda 
Västmanlands kommuner 
Matrikeln 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2023-01-12 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/118 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-600115 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
anne.pettersson@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Meddelanden – Avtal 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Här sammanfattas det som inkommit sedan föregående möte. 

• Samverkansöverenskommelse mellan Kungsörs kommun och 
Polismyndigheten i Västmanlands län om brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete (2022-12-15 - tills vidare) Dnr KS 
2022/559 

• Medborgarlöften 2023 i Kungsörs kommun - överenskommelse 
mellan kommunen och lokalpolisområdeschefen. Dnr KS 2022/560 

• Förlängning av onlinekurser till och med 2023 – Officepaketet. 
Avtalspart: Lexicon Interactive AB. Dnr KS 2020/486 

• Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Regioner – Insatser inom området psykisk hälsa och 
suicidprevention 2023. Dnr KS 2022/540 

• Förvaltningsavtal - Ekonomisk och teknisk förvaltning. Avtalspart: 
Kungsörs Kommunteknik AB. Dnr KS 2022/579 

• Ramavtal - Företagshälsovård. Avtalspart: Feelgood 
Företagshälsovård AB. Avtalstid: 2023-04-01 med en avtalstid om 
fyra år. Dnr KS 2022/581 

• Avtal - Köping, Arboga och Kungsörs kommuner och 
Civilförsvarsförbundet Kungsör gällande Frivilliga resursgrupper, 
FRG. Dnr KS 2023/47 

Anne Pettersson 
Registrator/Administrativ assistent 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-12-16 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/3 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227- 60 02 17 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
anne.pettersson@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Meddelanden – Synpunkter 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Här sammanfattas det som inkommit sedan föregående möte. 

• Kungsör behöver en ny och större matbutik. Dnr KS 2022/522 
• Energirådgivningen i kommunen. Dnr KS 2022/555 
• Miljöstrategi i Kungsör. Dnr KS 2023/42 

Anne Pettersson 
Registrator/Administrativ assistent 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-12-13 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/4 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227- 60 02 17 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
anne.pettersson@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Meddelanden – Sveriges Kommuners och 
Regioners cirkulär 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Här sammanfattas det som inkommit sedan föregående möte. 
22:52 Lokalt kollektivavtal med Kommunal om utbyte av personuppgiften 
facklig tillhörighet 

Anne Pettersson 
Registrator/Administrativ assistent 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-12-07 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/5 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227- 60 02 17 

Organisationsnr 
212000-2056 
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