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Kallelse till kommunstyrelsen 
Tid Måndagen den 30 maj 2022, klockan 16:00–19:00 
Plats Hellqvistsalen, kommunhuset - observera förlängd tid 
Förslag till justerare Bo Granudd 
Förslag till ersättare för justerare Madelene Fager 
Förslag till plats och tid för justering Kansliet tisdagen 31 maj 16:00 
Information Kaffe och smörgås erbjuds 

Föredragningslista 
Nr Ärende Diarienummer 
 Information  
1 Information om miljöutredning 

Föredragande: 16.05-16.30 Peter Carlsson, Projektledare och Matilda 
Wiberg, Utredare Sanerings- och rivningsprojekt Structor 

 

2 Information om bildande av nytt VA-bolag 
Föredragande: Christian Roos, VA-chef och representant från WSP, 
konsult 

 

3 Information om utsedd Skolchef KS 2022/242 
4 Övrig information 2022 KS 2022/14 
 Ärenden till nästa instans  
5 Svar på medborgarförslag -  Fler sittbänkar längs spåret i Valskog KS 2021/434 
6 Svar på medborgarförslag – Nytt Övergångsställe fyrvägskorsningen 

Karlavägen/Villagatan 
KS 2021/491 

7 svar på medborgarförslag – Lägg till en hållplats längs VLs busslinje 49 
i anslutning till Valskogsvägen 45 

KS 2021/580 

8 Svar på motion – Fiskekort i Arbogaån KS 2021/394 
9 Svar på motion - Sorteringskärl till Kungsörs badplatser KS 2021/308 
10 Årsredovisning 2021 - Samordningsförbundet Västra Mälardalen KS 2022/47 
11 Årsredovisning och koncernredovisning 2021 - Kungsörs 

kommunföretag AB 
KS 2022/43 

12 Delårsrapport per den 30 april 2022 - Kungsörs kommun 
Föredragande: Handlingar ej klara vid ordinarie kallelses utskick 

KS 2022/48 

Dokumenttyp 
Kallelse 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Datum 
2022-05-23 

Page 1 of 337



 

Dokumenttyp Sida 
Kallelse 2 (3) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Datum 
2022-05-23 

 

 

Nr Ärende Diarienummer 
13 Revidering av Avgifter för socialförvaltningen 

Föredragande: Handlingar ej klara vid ordinarie kallelses utskick 
KS 2022/238 

14 Taxor och avgifter 2023 - Kungsörs kommun 
Föredragande: Handlingar ej klara vid ordinarie kallelses utskick 

KS 2022/257 

15 Tilläggsäskande från Kungsörs KommunTeknik AB för att täcka 
onormalt höga kostnader 

KS 2022/231 

16 Riktlinje för markanvisning KS 2022/195 
17 Riktlinjer mot mutor och oegentligheter för Kungsörs kommunkoncern KS 2022/227 
18 Trafikstrategi 2021–2035 Kungsörs kommun med tillhörande planer KS 2020/409 
19 Försäljning av Drotten 1 KS 2022/253 
20 Rivning och nybyggnation av Skillingeudds T-brygga KS 2022/244 
 Ärenden till egen instans  
21 utfört uppdrag utifrån tidigare Motion - belysning på gång- och 

cykelbana utmed Arbogavägen 
KS 2016/302 

22 Delårsrapport per den 30 april 2022 - Kommunstyrelsens förvaltning KS 2022/21 
23 svar på remiss - översyn principer för planering  och finansiering  av 

kollektivtrafik i Västmanlands län (KTN 220017) 
KS 2022/224 

24 svar på remiss - Förslag till nya föreskrifter för väg 56, Västmanlands 
län (TRV 2021/133715) 

KS 2022/230 

25 Upphävande av Markanvisningsavtal - Borgvik 1:2, 1:7, 1:8 KS 2020/232 
26 Svar på granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31 KS 2022/25 
27 Svar på revisionsrapport - Grundläggande granskning 2021 KS 2022/206 
28 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - Nämndernas internkontrollplaner 

2022 
KS 2022/16 

29 Fyllnadsval med anledning av föräldraledighet - Ledamot i Lokala 
brottsförebyggande rådet 

KS 2018/420 

30 Fyllnadsval med anledning av föräldraledighet - ledamot och ersättare i 
budget- och bokslutsberedning 

KS 2018/413 

31 Fyllnadsval med anledning av föräldraledighet - Ersättare i 
förhandlingsdelegation 

KS 2018/413 

32 Fyllnadsval med anledning av föräldraledighet - Ledamot och ersättare i 
plankommitté 

KS 2018/413 
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Dokumenttyp Sida 
Kallelse 3 (3) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Datum 
2022-05-23 

 

 

Nr Ärende Diarienummer 
33 Fyllnadsval med anledning av föräldraledighet - Ledamot i 

kommunstyrelsens presidieberedning 
KS 2018/413 

34 Fyllnadsval med anledning av föräldraledighet  - Ersättare i Pensionärs- 
och tillgänglighetsrådet 

KS 2018/419 

35 Fyllnadsval med anledning av föräldraledighet - Ersättare i Sveriges 
ekokommuner 

KS 2018/510 

36 Fyllnadsval med anledning av föräldraledighet - Ledamot och ersättare i 
kommunstyrelsens personalutskott 

KS 2018/413 

 Övriga ärenden  
37 Meddelande - Delegationsbeslut 2022 KS 2022/2 
38 Meddelande - Avtal 2022 KS 2022/3 
39 Meddelande - Sveriges Kommuners och Regioners cirkulär 2022 KS 2022/5 
40 Kommunstyrelsen - Övriga  frågor 2022 KS 2022/8 

Mikael Peterson 
Ordförande 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Utsedd skolchef i kommunen 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens tackar för informationen  

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har den 27 april 2022 beslutat att utse Barn- 
och utbildningsförvaltningens chef, Fredrik Bergh, till skolchef för Barn- 
och utbildningsförvaltningen. Benämningen ”Skolchef” används ibland som 
en titel för den person som är anställd som förvaltningschef för barn- och 
utbildningsförvaltningen, det är också så som det ofta uppfattas. Enligt 
skollagen så är skolchefen en person vars uppgift är att ha funktionen att 
hjälpa huvudmannen se till att verksamheten följer de föreskrifter som gäller 
för utbildningen. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-05-04 Skolchefens funktion och ansvar 
BUN 2022-04-27, § 28 Skolchef ens funktion och ansvar 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-05-04 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/242 
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 

 

§ 28 Titulatur Skolchef 
Diarienummer BUN 2022/35 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Barn- och 
utbildningsförvaltningens chef, Fredrik Bergh, till skolchef för Barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

Sammanfattning 
Benämningen ”Skolchef” används ibland som en titel för den person som är 
anställd som förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen, det är 
också så som det ofta uppfattas. 
Enligt skollagen så är skolchefen en person vars uppgift är att ha funktionen 
att hjälpa huvudmannen se till att verksamheten följer de föreskrifter som 
gäller för utbildningen. 
Det kan mycket väl vara någon annan än förvaltningschefen som har den 
funktionen. I kommunal verksamhet är det dock vanligast att 
förvaltningschefen också är utsedd som skolchef i skollagens mening. 
Skolchefens uppgift är att hjälpa huvudmannen se till att verksamheten 
följer de föreskrifter som gäller för utbildningen. Huvudmannen är 
kommunen om det är en kommunal verksamhet och styrelsen om det är en 
fristående verksamhet. I uppdraget att se till att alla föreskrifter för 
utbildningen följs ingår även det systematiska kvalitetsarbetet. 
Med föreskrifter menas alla bestämmelser i lagar, förordningar och 
myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. Sådana föreskrifter 
finns i första hand i skollagen och anslutande författningar, men även i till 
exempel arbetsmiljölagen (1977:1160) och diskrimineringslagen 
(2008:567). 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar att utse barn- och utbildningsförvaltningens chef till ”Skolchef” 
även i skollagens mening. 

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2022-04-08 Skolchef ens funktion och ansvar 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-04-27 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Övrig information 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen informeras om följande punkter på mötet  
* Krishanteringsrådet 
* Intergrationsrådet 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-05-04 Övrig information 2022 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-05-04 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/14 
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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Vår handläggare 
mikael.nilsson@kungsor.se 
Kultur- och fritidsavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag - Flera sittbänkar 
längs spåret i Valskog 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige förklarar 
medborgarförslaget besvarat. 
 

Sammanfattning 
Jennie Ström föreslår i ett medborgaförslag att skulle behövas flera 
sittbänkar längs spåret i skogen till våra äldre som är ute och promenerar så 
att dom kan ta en paus och njuta av skogen i Valskog. Och sedan påminner 
Jennie även om medborgarförslaget ang upprustning av grillplatser i spåret i 
Valskog. 
 Det pågår ett arbete när det gäller att rusta upp spår och leder. Vi kommer 
under våren att placera ut fler bänkar längs spåret och byta ut trasiga bänkar 
vid grillplatser. Nya grillar är på plats. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-02 
Medborgarförslag -  Flera sittbänkar längs spåret i Valskog 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Mikael Nilsson 
Kultur- och fritidschef 

Skickas till 
Förslagsställaren Jennie Ström 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-05-02 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/434 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 35 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 55 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Det skulle behövas flera sittbänkar längs spåret i skogen till
våra äldre som är ute och promenerar så att dom kan ta en paus
och njuta av skogen. (Valskog)Och sedan påminner jag även om
medborgare förslaget ang upprustning av grill platser i spåret
i valskog

Namn
jennie ström

Postadress
Bergsgatan
18

Telefonnummer
0705785669

E-postadress
jenniestrom88@outlook.se

Samtycke
2021-09-29 19.41
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 
ronnie.bjorkrot@kungsor.se 
Tekniska kontoret 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag - Nytt 
Övergångsställe fyrvägskorsningen 
Karlavägen/Villagatan 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige förklarar 
medborgarförslaget beviljat och att KS tilldelar KKTAB 150000kr i 
utredning och projekteringskostnader. 

Sammanfattning 
Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att ett nytt övergångsställe 
ordnas i fyrvägskorsningen Karlavägen- Villagatan. Korsningen upplevs 
dagsläget otrygg att passera. 
KKTAB har utrett frågan och kommit fram till att en större översyn av 
trafiksituationen i nämnda kors bör genomföras och en projektering inledas. 
Översynen bör landa i ett förslag till utförande som presenteras till 
kommunstyrelsen. Utrednings och projekteringskostnader beräknas till 
150 000kr. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse - Medborgarförslag svar 
Medborgarförslag - Nytt Övergångsställe fyrvägskorsningen  

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Ronnie Björkrot 
Driftchef 

Förslagsställaren 
Handläggaren 
Eventuell uppdragstagare 
Ekonomichef 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-05-04 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/491 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 04 40 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Nytt Övergångsställe fyrvägskorsningen Karlavägen/Villagatan
vid skräpkorgen där trottoaren på gångvägen är avfasad med IOGT-
huset på andra sidan. På raksträckan Villagatan från byn kommer
bilarna ganska fort trots hastighetsbegränsning så det känns
otryggt att gå över där när man kommer från Coop eller tvärtom.

Namn
Anita Larsson

Postadress
Karlavägen 10
73633 Kungsör

Telefonnummer
0704308192

E-postadress
anikrila@gmail.com

Samtycke
2021-11-01 12.13
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 
stefan.lejerdahl@kungsor.se 
Utvecklingsenheten 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag - Lägg till en hållplats längs 
VL:s busslinje 49 i anslutning till 
Valskogsvägen 45 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige ställer sig positiv till 
förslaget. Kommunen kontaktar Kollektivtrafikförvaltningen som ansöker 
om tillstånd för en hållplats hos Trafikverket i anslutning till Valskogsvägen 
45. Därmed anses medborgarförslaget besvarat. 

 

Sammanfattning 
Sandra Denes föreslår i ett medborgarförslag att en busshållplats ordnas 
längs VL:s busslinje 49 i anslutning till Valskogsvägen 45 för att göra det 
tryggare för barnen att ta sig till och från skolan med buss. Förslagsställaren 
noterar att det är dålig sikt med många krökar längs Valskogsvägen, 
hastigheten är hög, trygg gång- och cykelbana och belysning saknas. 
Kommunens skolskjutssamordnare och bitr. Barn- och utbildningschef 
bedömer att vägen har låg trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Det finns 
ingen vägren och det saknas belysning. Av den anledningen kommer 
kommunen att kontakta Kollektivtrafikförvaltningen som ansöker om 
tillstånd för en hållplats hos Trafikverket i anslutning till Valskogsvägen 45.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag - Lägg till en hållplats längs VL:s busslinje 49 i 
anslutning till Valskogsvägen 45 
Inbjudan till kommunfullmäktige 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-04-20 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/580 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 13 

Organisationsnr 
212000-2056 
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2022-04-20 
Ert datum 
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Diarienummer 
KS 2021/580 
Er beteckning 
 

 

 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Stefan Lejerdahl 
Utvecklingsstrateg 

Skickas till 
Kollektivtrafikförvaltningen, robin.forslund@regionvastmanland.se, 
Förslagsställaren, Utvecklingsstrateg, Bitr. Barn- och utbildningschef, 
Skolskjutssamordnare Mia Nilsson 
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Datum 
2022-04-20 
Ert datum 
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Diarienummer 
KS 2021/580 
Er beteckning 
 

 

 

Ärendebeskrivning 
Sandra Denes föreslår i ett medborgarförslag att en busshållplats ordnas 
längs VL:s busslinje 49 i anslutning till Valskogsvägen 45 för att göra det 
tryggare för barnen att ta sig till och från skolan med buss. Förslagsställaren 
noterar att det är dålig sikt med många krökar längs Valskogsvägen, 
hastigheten är hög, trygg gång- och cykelbana och belysning saknas. 
Familjen har tre barn i, en årskurs 4, en i årskurs 1 och en som ska börja i 
förskoleklass. 

Valskogsvägen/väg 577 är en statlig väg och Trafikverket är väghållare. Det 
är Trafikverket och inte kommunen som beslutar om hållplatser längs 
statliga vägar. Kollektivtrafikförvaltningen ansöker om tillstånd hos 
Trafikverket som bedömer om det är lämpligt/möjligt att anordna en 
hållplats vid det aktuella läget. Trafikverket står för kostnaderna för 
hållplatsen. Handläggningstiden är för närvarande mellan 4 och 6 månader. 
Kollektivtrafikförvaltningen ansvarar för hållplatsstolpen eller annan 
utrustning. Linje 49 är inte en skolbuss utan en landsbygdsbuss som går i 
linjetrafik, men tidtabellen är anpassad för skoleleverna i Kungsör och 
Valskog. 

Det finns två hållplatser i närheten av Valskogsvägen 45, det är cirka 210 
meter respektive 330 meter till dessa hållplatser. Längs Valskogsvägen finns 
det flera enkla hållplatser med endast en hållplatsstolpe. Dessa hållplatser 
har funnits sedan länge men det betyder inte att Trafikverket bedömer att det 
räcker med en enkel stolphållplats utan att det behövs en körbanehållplats 
eller väggrenshållplats för att uppnå acceptabel säkerhet och standard. Dessa 
hållplatser har en kostnad på mellan 100 000 och 300 000 kronor. 

Kommunens skolskjutssamordnare och bitr. Barn- och utbildningschef 
bedömer att vägen har låg trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Det finns 
ingen vägren och det saknas belysning. Av den anledningen kommer 
kommunen att kontakta Kollektivtrafikförvaltningen som ansöker om 
tillstånd för en hållplats hos Trafikverket i anslutning till Valskogsvägen 45.  

Kungsörs kommun anser att om Trafikverket beviljar tillstånd för en 
hållplats bör det fungera med en stolphållplats. Det är tveksamt om en 
hållplats som har få resenärer motiverar en ombyggnad med höga kostnader 
då det finns en risk att andra hållplatser i kommunen med 
ombyggnadsbehov skjuts på framtiden.  
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Diarienummer 
KS 2021/580 
Er beteckning 
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Medborgarförslag

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

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

Namn
Sandra Denes

Postadress
Valskogsvägen 45
731 97 Köping

Telefonnummer
0737795416

E-postadress
sandra_denes@yahoo.se

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

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på motion - Fiskekort i Arbogaån 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige förklarar motionen 
avslagen. 

Sammanfattning 
Ewa Granudd (M) föreslår i en motion att  

· fritt fiske med handredskap införs i Arbogaån i Kungsörs kommun 

· fiskevårdsföreningen i gengäld får ett bidrag från kommunen 
motsvarande dubbla årliga intäkten från fiskekort. 

Kultur och fritid har haft en rad möten med Galtens fiskevårdsförening där 
vi diskuterat möjligheten med fritt fiske i Arbogaån där föreningen erbjudits  
stöd för uteblivna intäkter från fiskekort av kommunen. Kungsörs kommun 
och Galtens Fiskevårdsförening lät Lantmäteriet ta fram en markägarplan 
över Galtens vatten. Kostnaden för planen låg på ca 50 000 kr som Galtens 
Fiskevårdsförening betalade, i gengäld fick föreningen fiskerätten på 
kommunens vatten. Föreningen har även betalat fiskerätten för Uppsala 
akademis vatten. Föreningen vill inte konkurrera med Arboga fiskeförening 
som kräver fiskekort i Arbogaån. Det är gratis att spöfiska i ån för barn och 
ungdom upp till 15 år. Föreningen ser även risker med fritt fiske både när 
det gäller regler och fiskebeståndet, och att det finns risk för minskat 
medlemsantal. Föreningen kan tänka sig att underlätta att köpa fiskekort 
genom att uppdatera informationen på plats med Swishnummer och 
informationen om fritt fiske med handredskap för barn och ungdom upp till 
15 år. Föreningen är inte intresserade av att få stöd av kommunen för fritt 
fiske i Arbogaån. Se även föreningens skrivelse. 
 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse - Motion svar 
Motion - Fiskekort i Arbogaån 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-05-04 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/394 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 35 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 55 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-05-04 
Ert datum 
 

Sida 
2 (2) 

Diarienummer 
KS 2021/394 
Er beteckning 
 

 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Mikael Nilsson 
Kultur- och fritidschef 

Skickas till 
Ewa Granudd 
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Sida 
1 (2) 

Vår handläggare 
mikael.nilsson@kungsor.se 
Kultur- och fritidsavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på motion - Sorteringskärl till Kungsörs 
badplatser 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige förklarar motionen 
besvarad. 

Sammanfattning 
Madelene Fager, Petter Westlund, Lina Johansson och Anne-Marie 
Andersson samtliga (C), föreslår i en motion att Kungsörs KommunTeknik 
AB får i uppdrag att köpa/hyra sorteringskärl till kommunens badplatser. I 
motionen nämns att i andra offentliga miljöer runt om i kommunen såsom 
centrum, pinnparken och gästhamnen har kommunen placerat ut 
sorteringskärl för olika fraktioner. 
VAFAB håller på med en utredning gällande sophantering i kommunen vid 
bland annat idrottsanläggningar samt badplatser. Om vi i dag ställer dit 
sorteringskärl med olika fraktioner så blir det först en kostnad för 
stationerna plus för tömning av någon kommunal enhet. VAFAB tömmer 
inte stationen vid pinnparken, det gör driftenheten och stationen vid 
gästhamnen är låst för allmänheten och töms av VAFAB.  Kultur och fritid 
föreslår därför att avvakta utfallet av utredningen för att kommunen ska 
kunna köpa in enhetliga stationer till alla anläggningar, som sen VAFAB 
tömmer. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Motion - Sorteringskärl till Kungsörs badplatser 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Mikael Nilsson 
Kultur- och fritidschef 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-05-03 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/308 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 35 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 55 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-05-03 
Ert datum 
 

Sida 
2 (2) 

Diarienummer 
KS 2021/308 
Er beteckning 
 

 

Skickas till 
Madelene Fager 
Petter Westlund 
Lina Johansson 
Ann-Marie Andersson 
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Motion från Centerpartiet 
Sorteringskärl till Kungsörs badplatser  
Sommaren är här och badgäster och besökare börjar inta kommunens badplatser. För att hålla 
rent och snyggt placerar idag Kungsörs kommun ut containrar för osorterat avfall som töms några 
gånger per säsong. Möjligheten för besökare att sortera är obefintlig och allt slängs i ett.  

I andra offentliga miljöer runt om i kommunen såsom centrum, gästhamnen och pinnparken har 
kommunen placerat ut sorteringskärl för olika fraktioner, vilket är bra. Vi ser nu en möjlighet att 
utveckla detta ytterligare även vid kommunens badplatser, Botten och Skillingeudd, för att 
underlätta för invånare att sortera.   

Våren 2020 antog för Kungsörs kommun en ny avfallsplan för 2020-2030. I planen fastställs mål 
som direkt rör kommunen och dess verksamheter. Det är högt ställda mål som går helt i linje med 
utvecklingen av ett hållbart samhälle. Kommunen ska bland annat minska sitt verksamhetsavfall, 
minska matavfall, öka materialåtervinning och minska nedskräpning och sluta använda 
engångsartiklar i plast. Helt i linje med I EU:s avfallsdirektiv, Sverige avfallsförordning och Agenda 
2030 anges mål för att minimera det avfall som uppstår, återanvända och återvinna.  

Mot bakgrund av ovan föreslår Centerpartiet att Kungörs kommun förser kommunens badplatser 
med sorteringskärl för bland annat plast, papper, glas och pant. Vi yrkar därför enligt följande;  

• Att Kungsörs Kommunteknik AB får i uppdrag att köpa/hyra sorteringskärl till  
kommunens badplatser.  
 

För Centerpartiet den 25 maj 2021 
 

Madelene Fager  Petter Westlund 
fullmäktigeledamot fullmäktigeledamot 
 
Lina Johansson  AnneMarie Andersson 
fullmäktigeledamot fullmäktigeledamot 
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Sida 
1 (2) 

Vår handläggare 
sara.jonsson@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Årsredovisning och revisionsrapport 2021 - 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige godkänner 
årsredovisningen för räkenskapsår 2021 samt beviljar kommunens ledamot 
och ersättare i förbundet ansvarsfrihet. 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen har inkommit med fastställd 
årsredovisning och revisionshandlingar för 2021. Årets resultat uppgår till 
738 tkr.  

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Årsredovisning för beslut om ansvarsfrihet - Samordningsförbundet Västra 
Mälardalen 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

Skickas till 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-05-12 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/47 
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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Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-05-12 
Ert datum 
 

Sida 
2 (2) 

Diarienummer 
KS 2022/47 
Er beteckning 
 

 

Ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen har inkommit med fastställd 
årsredovisning och revisionshandlingar för 2021. Årets resultat uppgår till 
738 tkr och soliditeten har ökat rejält sedan 2017 (från 26,0 % till 73,6 %). 
Revisorerna rekommenderar förbundet att driva verksamheten med förlust 
kommande år därför att kapitalet i förbundet överskrider rekommenderat 
tak. Därför är det budgeterade resultatet 2022 ett underskott med -900 tkr. 
Revisorerna anser vidare att årsredovisningen 2021 är upprättad enligt lagar 
och god sed samt ger en rättvisande bild. 
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Sammanfattning

 Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet.

 Vår bedömning är att den interna kontrollen varit tillräcklig god.

 Vår sammanfattade bedömning är att de verksamhetsmässiga mål som är 
uppställda enligt förbundsordningen och verksamhetsplanen har uppnåtts. 

 Det egna kapitalet uppgår till 44,3% (20,3%) av årets erhållna bidrag så vår 
bedömning är att det finansiella målet inte uppnås eftersom förbundet inte 
uppnår det rekommenderat tak om 20%. 

 Vår bedömning är att förbundet har uppnått balanskravet för helåret.
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Sammanfattning och rekommendationer
Baserat på den genomförda granskningen bedömer vi
sammantaget att
 att årsredovisningen har upprättats i enlighet med 

god redovisningssed och lag om kommunal 
bokföring och redovisning

 räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande
 att den interna kontrollen varit tillräcklig god
 det egna kapitalet uppgår till 44,3% (20,3%) av årets 

erhållna bidrag så vår bedömning är att det 
finansiella målet inte uppnås eftersom förbundet inte 
uppnår det rekommenderat tak om 20%. 

 att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med 
de verksamhetsmässiga mål som är uppställda 
enligt förbundsordningen och verksamhetsplanen

Vi rekommenderar att 
 styrelsen arbetar aktivt med hur förbundet ska 

arbeta med god ekonomisk hushållning, ha löpande 
kontroll på ekonomi vs budget över året och 
säkerställa hur förbundet ska få ner eget kapital till 
rekommenderat gräns på 20% av erhållna bidrag.

 förbundet sätter upp digitala rutiner för att få en 
smidig hantering av bland annat attester och att 
inget ”faller mellan stolarna” nu när det är ny konsult 
som hanterar ekonomin och inte är på samma plats 
som förbundet. 

 förbundet har kontroll på om det kommer nya 
årsredovisningsmallar under året. 

Västerås den 18 mars 2022

Cecilia Kvist
Auktoriserad revisor 
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Inledning
Vi har på uppdrag av Försäkringskassan genomfört en 
revision av Samordningsförbundet Västra Mälardalen 
för räkenskapsåret 2021.
Revisionen har utförts enligt god revisionssed i Sverige 
samt med beaktande av de regler om revision som 
finns i lag om finansiell samordning vid rehabiliterings-
insatser [2003:1210]. Denna lag föreskriver att 
revisionen ska utföras enligt vad som föreskrivs i 
kommunallagen [2017:725] (KL). I KL 12:1 fastslås att 
revisionen ska utföras enligt god revisionssed.
Auktoriserade revisorer är enligt revisorslagen skyldiga 
att iakttaga god revisorssed och god revisionssed vilket 
ställer krav på hur revisionen utförs och dokumenteras. 
Som medlem i FAR har den auktoriserade revisorn 
även att efterleva FAR:s etiska regler.

Syftet med revisionen är att granska årsredovisningen 
och styrelsens förvaltning för samordningsförbundet.  
Revisorn ska även bedöma om styrelsen i 
samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har 
varit tillräcklig samt att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål 
och verksamhetsmål som är uppställda. 
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Revisionsinriktning
Redovisningen
Vi har gjort en risk- och väsentlighetsanalys över 
samordningsförbundet vilken har utmynnat i att 
följande poster är väsentliga:
 Eget kapital
Till följd av verksamhetens natur och omfattning har vi 
valt att substansgranska samtliga poster som listats 
ovan.

Förvaltningsberättelsen
Lagen om kommunal bokföring och redovisning 
reglerar vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. 
Rådet för kommunal Redovisning (RKR) har också i sin 
RKR R 15 normerat vad som ska ingå i 
förvaltningsberättelsen, den gäller dock från 2020 men 
tidigare tillämplig uppmuntras. Vi har granskat huruvida 
förvaltningsberättelsen i årsredovisningen uppfyller 
dessa regler.

Förvaltning
Vår granskning av förbundets förvaltning har inriktats
mot följande områden:
 Granskning av förbundets intern kontrollplan

baserad i en risk- och väsentlighetsanalys
 Granskning av efterlevnad av lagar och

förbundsordning
 Granskning av att verksamhetsplan och budget 

upprättats och godkänts av förbundsstyrelsen
 Granskning av att väsentliga styrelsebeslut har 

genomförts

God ekonomisk hushållning
Samordningsförbund ska ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet. Förbundsstyrelsen ska 
besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för 
förbundet. 
Vi har granskat i vilken mån förbundet efterlever kraven 
på god ekonomisk hushållning.
Förbundet har inte klarat målet eftersom de inte  
uppnår det rekommenderat tak om 20%. 
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Iaktagelser från granskningen och Rekommendationer
Eget kapital
En rekommenderad gräns är att eget kapital ska uppgå 
till maximalt 20% av årets erhållna bidrag. Det egna 
kapitalet uppgår till 44,3 % (20,3%) av årets erhållna 
bidrag. Att det har ökat beror på pandemin, årets 
resultat var budgeterat till -0 tkr och blev +738 tkr. Vår 
bedömning är att förbundet har bedrivit sin verksamhet 
i så stor utsträckning det har gått under pandemin och 
med lägre kostnader, exempelvis har förbundet haft 
lägre kostnader för utbildningar eftersom de inte har 
skett fysiskt utan digitalt när det har fungerat samt att 
medlemmarna har inte ansökt om stöd som 
budgeterat. 
Rekommendationer

Styrelsen arbetar aktivt med hur förbundet ska arbeta 
med god ekonomisk hushållning, ha löpande kontroll 
under hela året på ekonomi vs budget över året och 
säkerställa hur förbundet ska få ner eget kapital till 
rekommenderat gräns på 20% av erhållna bidrag. 

Ny ekonomifunktion 2022
Förbundet har upphandlat ekonomifunktion som 
började gälla nu under 2022. 
Vi rekommenderar att förbundet sätter upp digitala 
rutiner för att få en smidig hantering av bland annat 
attester och att inget ”faller mellan stolarna” nu när det 
är ny konsult som hanterar ekonomin och inte är på 
samma plats som förbundet. 
I avtalet med nya leverantören  av redovisnings-
tjänster står att leverantören ska vara firmatecknare, 
vilket vi inte anser är lämpligt.  
Enligt delegationsordningen är momsredovisning och 
skatteärenden samt utkvittering värdepost delegerat till 
redovisningsekonomen och ingen annan firma-
teckningsrätt, vilket behöver förtydligas.
Administrativa kostnader
Vi har tidigare nämnt att förbundet har höga 
administrativa kostnader jämfört mot både förbundets 
intäkter och jämfört med andra förbund. 
Det nya avtalet med en annan leverantör innebär lite 
lägre administrativa kostnader men vår bedömning är 
de administrativa kostnaderna fortsättningsvis även 
kommer vara höga och troligen inte marknadsmässiga.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 30 Komplettering av Avgifter för 
socialförvaltningen 
Diarienummer SN 2022/56 

Beslut 
Socialnämndens förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 

· anta kompletterande avgifter för socialförvaltningen att gälla från 
och med den 1 juli 2022.  

· räkna upp samtliga avgifter enligt KPI årligen 

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.  
Avgift för mat i samband med insats enligt § 9.6, Lag (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, korttidsvistelse har i den tidigare 
versionen av taxor och avgifter fallit bort. Taxan införs igen och har i 
samband med detta prisjusterats. 
Viss justering av text och summor under punkten hemsjukvård och 
hembesök. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 
Bilaga: Dokument taxor och avgifter 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Lena Dibbern Socialchef 
Marie Ekblad, Områdeschef 
Christer Zegarra Eriksson, Områdeschef 
Isabella Piva Hultström, Områdeschef 
  

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-04-26 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Tilläggsäskande från Kungsörs KommunTeknik 
AB för att täcka onormalt höga kostnader 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt ekonomichefen och VD för KKTAB 
att kartlägga transaktionerna mellan kommunstyrelsen och bolaget för att 
eventuellt uppdatera fördelningen av gemensamma kostnader och föreslå 
eventuella sparåtgärder. Begäran om tilläggsanslag avslås. 

Sammanfattning 
Kungsör KommunTeknik AB har inkommit med ett äskande av 
tilläggsanslag att hos kommunstyrelsen ansöka om 3 874 tkr för att täcka 
onormalt höga driftskostnader. 
De beskriver att under 2021 har bolaget drabbats av onormalt höga 
driftskostnader. Detta är ett resultat av skenande priser gällande el, värme, 
drivmedel samt att KPI dubblades mot budgeterade 1,4 %. Detta har drabbat 
KKTAB hårt ekonomiskt. De har också sett en kraftig ökning av 
entreprenadindex (7–8%) som drabbar bolaget negativt i de situationer där 
vi är beroende av underentreprenörer. 
Kommunstyrelsen arbetar inte med tilläggsanslag. Dessutom är detta ett 
äskande som rör 2021 vars räkenskapsår är avslutat. Däremot har bolaget 
otvetydigt en för låg soliditet och är oerhört sårbart för oförutsedda 
händelser. En översyn över bolagets ekonomi behöver göras och förslagsvis 
en kartläggning av samtliga förehavanden mellan kommunstyrelsen och 
KKTAB. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-05-16 Tilläggsäskande från Kungsörs 
KommunTeknik AB för att täcka onormalt höga kostnader 
Tilläggsäskande från Kungsörs KommunTeknik AB för att täcka onormalt 
höga kostnader 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-05-16 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/231 
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 
2022-05-16 
Ert datum 
 

Sida 
2 (2) 

Diarienummer 
KS 2022/231 
Er beteckning 
 

 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
KKTAB 
Sara Jonsson 
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Vår handläggare 
rune.larsen@kungsor.se 

Adressat 
  

Tilläggsäskande för att täcka onormalt höga 
kostnader 
Förslag till beslut 
Att styrelsen godkänner att hos kommunstyrelsen ansöka om 3 874 tkr för 
att täcka onormalt höga driftskostnader som uppstod 2021. 

Sammanfattning 
Under 2021 har bolaget drabbats av onormalt höga driftskostnader. Detta är 
ett resultat av skenande priser gällande el, värme, drivmedel samt att KPI 
dubblades mot budgeterade 1,4 %.  
Detta har drabbat KKTAB hårt ekonomiskt. Vi har också sett en kraftig 
ökning av entreprenadindex (7–8%) som drabbar bolaget negativt i de 
situationer där vi är beroende av underentreprenörer. 

Beslutsunderlag 
Kungsörs KommunTeknik ABs tjänsteskrivelse 

Rune Larsen 
VD 

  
  

Skickas till 
Styrelsen  
VD  
Diariet 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-02-09 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KKTAB 2022/17 
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 
556455-0910 
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Datum 
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Ert datum 
 

Sida 
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Diarienummer 
KKTAB 2022/17 
Er beteckning 
 

 

 

 

Ärendebeskrivning 
2021 har varit ett år med stora utmaningar ekonomisk. Bolaget började 2021 
med en minskad beställning på 1 000 tkr. Utöver det har bolaget ökade 
kostnader för: 
Upphandling  200 tkr 
Parkeringsbevakning 100 tkr 
Container i Valskog  200 tkr 
Vinterväghållning 523 tkr 
Total extra driftskostnader 1 129 tkr 
 
Kostnader för el, värme och diesel skenat i väg under andra halvan av 2021 
 
Fjärrvärme 517 tkr 
El 2 101 tkr 
Diesel 127 tkr 
Extra kostnader 2 745 tkr 
 
Totalt har bolaget haft extra kostnader på 3 768 tkr under 2021 att hantera, 
denna kostnad klarar inte bolaget av. Dessa kostnader drabbar bolagets 
resultat direkt.  
 
 
Inför budget 2022 tog vi höjd för en KPI på 1,4%, KPI stannade på 2,8%. 
Detta medför en extra kostnad för bolaget på 106 tkr. 
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Vår handläggare 
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Teknisk chef 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
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Riktlinjer för markanvisning 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer 
för markanvisning i Kungsör kommun 
 

Sammanfattning 
Syftet med Markanvisningsriktlinjer för kommunala markanvisningar och 
exploateringsavtal är bland annat att skapa tydlig och lättillgänglig 
information om exploateringsprocessen i kommunen.  
Markanvisning behandlas i lag (2014:899) om riktlinjer för 
kommunala markanvisningar. Med markanvisning avses en 
överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren 
ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med 
kommunen om exploatering av ett markområde som ägs av kommunen. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för markanvisning 
KSF tjänsteskrivelse 2022-05-11 Riktlinjer för markanvisning 
KS PLAN 2022-04-05 § 13 Riktlinje för markanvisning 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Lisa Asu Ahlin KKTAB 
Rune Larsen  KKTAB 
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Datum 
2022-05-11 
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Diarienummer 
KS 2022/195 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 
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Telefon, växel 
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1 Bakgrund och syfte  
Kungsörs kommun arbetar aktivt med att vara en attraktiv kommun att bo 
och leva i. Kommunen vill verka för att stimulera nyproduktion och 
nyetablering för att det kontinuerligt ska byggas nya bostäder, skapas nya 
jobbtillfällen och för att kommunen ska ha ett bra serviceutbud. 
Målsättningen för kommunen är att kunna erbjuda ett varierat 
bostadsbestånd med goda boendemiljöer och ett varierat utbud av mark för 
etablering av service, handel och verksamheter. I takt med att Kungsör 
utvecklas är det viktigt att kommunen är en aktiv part som kan bygga ut och 
tillhandahålla infrastruktur och andra viktiga samhällsfunktioner.  
Riktlinjerna i detta dokument tydliggör kommunens process för arbete med 
markanvisningar.  
 

2 Markanvisning  
I lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar (SFS nr: 2014:899) 
definieras begreppet markanvisning som en överenskommelse mellan en 
kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en 
begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om 
överlåtelse eller upplåtelse av ett visst kommunägt markområde för 
bebyggande.  
 
I Kungsörs kommun är det kommunstyrelseförvaltningen som hanterar 
markanvisningsärenden. Förutsättningar och villkor för markanvisningen 
klargörs i ett markanvisningsavtal. Markanvisningen slutförs genom att 
parterna tecknar avtal om överlåtelse eller upplåtelse av mark. En 
markanvisning kan avbrytas om förutsättningarna för att slutföra det tänkta 
projektet förändras under markanvisningsperioden.  
 
Under tiden för markanvisningen har byggherren möjlighet att undersöka 
platsens förutsättningar, exempelvis genom att göra geologiska eller 
arkeologiska undersökningar. En markanvisning som görs i tidigt skede 
innebär oftast att byggherren är delaktig i framtagande av detaljplan och har 
en aktiv roll i planering och utredningsarbete. Fullföljandet av 
markanvisningen genom marköverlåtelse eller upplåtelse, förutsätter då att 
detaljplanen vinner laga kraft. En markanvisning som görs efter att detaljplan 
är upprättad innebär att de flesta förutsättningarna redan är klarlagda och att 
byggherren ska följa bestämmelserna i detaljplanen.  
 
2.1 Anmäla intresse  
Kungsörs kommun har ett intressentregister som byggherrar kan anmäla sig 
till. Kommunen skickar inbjudningar till markanvisningar med e-post till 
byggherrarna i intressentregistret. Information om intressentregistret ges på 
kommunens hemsida.  
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Om en byggherre är intresserad av att förvärva eller etablera sig på en 
specifik kommunägd fastighet är byggherren välkommen att kontakta 
kommunen. Förfrågan kommer då att hanteras enligt rutinerna nedan för 
direktanvisning.  
 
2.2 Markanvisningsförfarande  
Markanvisning kan ske genom direktanvisning, anbudsförfarande eller 
markanvisningstävling. Kommunen informerar om pågående 
markanvisningar på www.kungsor.se. 
 
2.2.1 Direktanvisning  
Direktanvisning används när en byggherre föreslår ett projekt som 
kommunen bedömer är intressant. Direktanvisning kan även ske när en 
byggherre vill planlägga sin fastighet och i samband med det önskar förvärva 
angränsande kommunal mark för att förbättra detaljplanens förutsättningar. 
Tilldelning av verksamhetsmark sker i huvudsak via direktanvisning.  
 
Alla byggherrar är välkomna att på eget initiativ komma med projektidéer för 
Kungsörs utveckling och det är positivt med en tidig kontakt. För prövning 
av markanvisning krävs en skriftlig ansökan där byggherren beskriver och 
illustrerar föreslagen byggnation. Beskrivningen ska innehålla information 
om byggnationens utformning, verksamhets- eller bostadstyp, parkering och 
angöring, samt tidplan för projektet och referensobjekt. Byggherren ska även 
lämna in administrativ information om de företag som kommer vara 
involverade i projektet, övergripande tidplan för projektet, samt 
årsredovisningen från föregående år.  
 
När en ansökan kommer in till Kungsörs kommun undersöks projektets 
tekniska, juridiska och ekonomiska förutsättningar samt överensstämmelse 
med kommunens långsiktiga mål och planer.  
Om projektet anses lämpligt och genomförbart lyfts ärendet till 
kommunstyrelsen för beslut om markanvisningsavtal ska tecknas med 
byggherren samt eventuellt planuppdrag.   
 
2.2.2 Anbudsförfarande  
Anbudsförfarande kan genomföras på mark som har en antagen detaljplan 
eller en påbörjad detaljplaneprocess. En inbjudan till markanvisning läggs ut 
på kommunens hemsida och skickas till byggherrarna i kommunens 
intressentregister. Inbjudan innehåller information om det aktuella området, 
samt de krav och kriterier kommunen använder vid urvalet. Intressenter ska 
skicka in ett anbud inom den tid som är angiven i inbjudan. Därefter väljs en 
byggherre ut av Kungsör kommun i en urvalsprocess där anbuden bedöms 
och rangordnas utifrån hur väl de uppfyller de angivna kraven och 
kriterierna. I vissa fall kan en intervju hållas med en eller flera byggherrar 
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vars anbud bäst uppfyller kriterierna och därefter tecknas ett 
markanvisningsavtal.  
 
2.2.3 Markanvisningstävling  
Markanvisningstävling används i områden där kommunen har extra höga 
ambitioner för utvecklingen. Markanvisningstävling genomförs på samma 
sätt som ett anbudsförfarande, men kan innehålla fler kriterier och kräver ett 
mer utförligt förslag med redovisning av arkitektur och innehåll.  
 
2.3 Köp, upplåtelse och byggnation  
Innan markanvisningsavtalet löper ut ska ett köpeavtal eller upplåtelseavtal 
tecknas för att byggherren ska kunna genomföra sitt projekt. Innan dess ska 
byggherren vanligtvis ansöka om bygglov. Priset ska vara antaget av 
kommunfullmäktige innan ett köpekontrakt tecknas. När kommunen säljer 
mark ställs vanligtvis villkoret att byggprojektet ska vara färdigställt inom 
två år från köpeavtalets tecknande. Kommunen kan även specificera 
ytterligare hållpunkter i avtalet. 
  

3 Grundläggande villkor för markanvisning  
I samband med markanvisning tecknas ett markanvisningsavtal som reglerar 
tider, ansvar och ekonomiska åtaganden under markanvisningsperioden. 
Nedan presenteras kommunens grundläggande villkor för markanvisning.  
 
3.1 Kriterier  
Kommunen kan tillämpa bedömningskriterier vid markanvisning. Sker 
markanvisningen med anbudsförfarande eller markanvisningstävling 
specificeras bedömningskriterierna i inbjudan. Sker markanvisningen med 
direktanvisning kan kommunen använda sig av kriterier i bedömningen av 
projektets lämplighet. När kommunen valt ut en byggherre ska kriterierna 
överföras till och specificeras i markanvisningsavtalet.  
 
Kriterierna kan variera, men återspeglar alltid kommunens visioner och 
planer för Kungsörs utveckling. En grundläggande inriktning är att Kungsörs 
utveckling ska ske på ett hållbart sätt. Det innebär att kommunen eftersträvar 
en utveckling med klimatsmarta och miljövänliga lösningar, samt goda 
livsmiljöer som är trygga och säkra, tillgängliga för äldre och har plats för 
barnens lek. Kungsör ska även vara en levande stad som erbjuder den service 
som behövs i vardagen. Kommunen ska ha ett brett utbud av bostäder som 
passar för människor i olika livssituationer och därför eftersträvas en 
mångfald av lägenhetsstorlekar, boendekostnader och upplåtelseformer. För 
att kommunen även ska ha en god arbetsmarknad prioriteras verksamheter 
som medför arbetstillfällen.  
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3.2 Tidsbegränsning  
Markanvisningen är alltid tidsbegränsad för att undvika situationer där en 
aktör upptar marken utan att driva projektet framåt.  
Om parterna under markanvisningsperioden enas om villkoren för att 
fullfölja projektet tecknas köpeavtal som slutligt reglerar projektets 
genomförande mellan kommunen och byggherren.  
Hur lång tidsbegränsning som avtalas beror på tidpunkten för 
markanvisning, men är maximalt två år. Om detaljplanen redan är framtagen 
blir tid mellan anvisning och fullföljt köp betydligt kortare.  
 
3.3 Markanvisningsavgift  
Markanvisningsavgift tas i regel endast ut vid anvisning av redan planlagd 
mark. Avgiften är mellan 10 000 kronor och 100 000 kronor, beroende på 
projektets komplexitet, samt på områdets storlek och värde. Avgiften tas ut 
för att täcka kommunens kostnader för markanvisningsområdet och för 
nedlagd tid i samband med markanvisningen samt för att ge byggherren 
incitament att komma framåt i projektet. Markanvisningsavgiften avräknas 
som delbetalning från köpeskillingen eller avgälden om markanvisningen 
följs av köp eller upplåtelse.  
 
3.4 Byggherrens redovisning  
En förutsättning för att kommunen ska ingå ett markanvisningsavtal är att 
byggherren har den kompetens, ekonomiska stabilitet och långsiktiga intresse 
som krävs för att kunna genomföra projektet. Hur byggherren har genomfört 
tidigare projekt är en viktig grund för bedömningen av detta.  
Byggherren ska kunna redovisa grundläggande information om företaget 
såsom affärsidé, organisation och ekonomisk status i form av årsredovisning 
eller liknande, projektidé och finansiering, samt eventuella samarbetspartners 
och referensprojekt.  
För att teckna avtal får inte företaget, dess ledande befattningshavare eller 
underentreprenörer ha belastningar i form av ekonomisk brottslighet, 
upprepade betalningsanmärkningar, skatteskulder eller liknande. Vid behov 
tas kreditupplysning och vid behov måste en bankgaranti lämnas.  
 
3.5 Byggherrens åtaganden  
Under markanvisningen bekostar byggherren den projektering som behövs. 
Kommunen kan även begära att byggherren medfinansierar de utredningar 
som kan behövas för framtagandet av en detaljplan. Övergår 
markanvisningen i köp kan kommunen ställa villkor om byggherrens ansvar 
för åtgärder för detaljplanens genomförande.  
Det är inte tillåtet att överlåta en markanvisning utan kommunens skriftliga 
godkännande. Om det handlar om överlåtelser till dotterbolag eller 
projektbolag inom koncernen kan överlåtelsen i regel godkännas.  
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Kommunen har rätt att återta markanvisningen om det är uppenbart att 
byggherren inte har ambition eller förmåga att genomföra projektet, om 
projektet väsentligt förändras eller om kommunen och byggherren inte kan 
komma överens om villkoren eller förutsättningarna för arbetet. Vid 
återtagen marktilldelning återbetalas inte markanvisningsavgiften och 
byggherren har inte rätt till kompensation.  
En markanvisning som inte kan fullföljas, exempelvis på grund av att 
detaljplanen inte kan antas eller andra myndighetsbeslut, ger inte rätt till 
ersättning eller ny markanvisning.  
 

4 Principer för markprissättning  
Kommunfullmäktige fastställer tomtpriset. Beräkning av tomtpriset är 
beroende av exploateringskostnad samt marknadsförutsättningar för 
respektive område. Vid framtagande av detaljplan eller ändring av befintlig 
detaljplan räknas det arbete kommunen lägger ned i planarbetet samt 
eventuella utredningar in i markpriset. Priset kan vara fastställt eller vara en 
del av urvalsprocessen med anbudsförfarande.  
 

5 Kontakt  
Vid frågor om markanvisning kontakta Kungsör kommun´s planarkitekt på 
telefonnummer 0227–60 00 00 eller via e-post info@kungsor.se  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 13 Riktlinje för markanvisning 
Diarienummer KS 2022/195 

Beslut 
Plankommittén beslutar att ny riktlinje för markanvisning ska tas fram. 

Sammanfattning 
Enligt lagstiftning som gäller från 1 januari 2015 ska kommunerna anta två 
nya typer av riktlinjer, dels riktlinjer för markanvisningar och dels riktlinjer 
för exploateringsavtal. Kommuner som inte genomför några 
markanvisningar eller tecknar exploateringsavtal är inte skyldiga att anta 
riktlinjer. 
Lagstiftningen tillkom i syfte att öka transparensen i 
marktilldelningsprocessen. 
Med en markanvisning avses en överenskommelse mellan en kommun och 
en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och 
under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller 
upplåtelse av ett visst markområde för bebyggande. 
Av lagtexten framgår att riktlinjerna bör innehålla kommunens 
utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden 
för bebyggande, handläggningsrutiner, grundläggande villkor för 
markanvisningar samt principer för markprissättning. 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kungsör Kommunstyrelsens plankommitté 
Sammanträdesdatum 
2022-04-05 
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Vår handläggare 
claes-urban.bostrom@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Riktlinjer mot mutor och oegentligheter för 
Kungsörs kommunkoncern 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna 
Riktlinjer mot mutor och oegentligheter för Kungsörs kommunkoncern. 

Sammanfattning 
Förslag till ”Riktlinjer mot mutor och oegentligheter för Kungsörs 
kommunkoncern” påbörjades för flera år sedan men skrevs inte färdigt 
förrän nu. Vi har inte upplevt något problem med mutor eller oegentligheter 
då det är svårt att vara hemlig med sådant i en liten kommun. Men när 
revisorerna granskade inköpsprocessen hos oss upptäckte de att detta 
dokument inte fanns och självklart så ska det finnas och antas. Riktlinjerna 
har diskuterats i kommundirektörens koncernledningsgrupp där alla är eniga 
om förslaget. 

Beslutsunderlag 
Utkast_Riktlinjer mot mutor och oegentligheter för Kungsörs kommun 
KSF tjänsteskrivelse 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

  
  

Skickas till 
Samtliga nämnder och styrelser 
Kommunikatörerna för spridning på intranätet till samtliga chefer 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-04-14 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/227 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 04 

Organisationsnr 
212000-2056 
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 Sida 1 (6) 
Datum Vår beteckning 
2022-03-31  
Ert datum Er beteckning 

   
 

Postadress Besöksadress Webb Telefon, växel Org.nummer 
736 85 Kungsör Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 212000-2056 

 

Vår handläggare Adressat 
Claes-Urban Boström 
 
 
 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Riktlinjer mot mutor och oegentligheter för 
Kungsörs kommunkoncern 
 

Innehåll 
Riktlinjer mot mutor och oegentligheter för Kungsörs kommunkoncern ......1 

Inledning .....................................................................................................2 

Lagstiftning .............................................................................................2 

Förhållningssätt ......................................................................................3 

Tillbörligt och otillbörligt .......................................................................3 

Exempel på otillbörliga förmåner ...........................................................3 

Förmåner som kan vara godtagbara ........................................................4 

Rutin då oegentligheter upptäcks eller misstänks ...................................4 
 Studieresor, kurs och konferens………………………………………..4 

Jäv ...........................................................................................................5 

När är man jävig? ...................................................................................5 

Vägledning mutor och jäv ......................................................................6 
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Datum Vår beteckning 
2022-03-31  
Ert datum Er beteckning 

   
 

 

 

Inledning 
Som förtroendevald eller anställd i Kungsörs kommun eller i de kommunala 
bolagen arbetar vi på medborgarnas uppdrag och i deras intresse. 
Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all 
offentlig verksamhet. Medborgarnas förtroende fordrar att vi inte låter oss 
påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i vårt arbete. Vi har ett 
ansvar mot uppdragsgivarna – medborgarna – att bekämpa korrupt 
beteende, var det än må förekomma. 
 
En anställd eller förtroendevald ska inte ens kunna misstänkas för att låta 
sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete. 

 

Lagstiftning 
Lagregler om mutor och bestickning finns i brottsbalken. De omfattar alla 
arbetstagare, oavsett om de är anställda i offentlig eller privat tjänst och 
oberoende av befattning eller anställningsform. Reglerna omfattar även 
förtroendevalda. 
Det som kännetecknar korruptionsbrott är att det finns risk för otillbörlig 
påverkan av den som handlingen riktar sig till och att påverkan sker på 
dennes tjänsteutövning. Tagande och givande av muta är två sidor av 
samma sak med två aktörer. Bestämmelserna om givande och tagande av 
muta återfinns i 10 kap. 5 a- e §§, 9 §, 10 § och 20 kap. 5 § brottsbalken 
(BrB). 
Med tagande av muta avses att en arbetstagare eller uppdragstagare för egen 
del eller för någon annan än sig själv tar emot, godtar ett löfte om eller 
begär en otillbörlig förmån för sin tjänsteutövning, se 10 kap. 5 a § BrB. 
Givande av muta begås om någon lämnar, utlovar eller erbjuder en 
otillbörlig förmån till en arbetstagare eller uppdragstagare för utövningen av 
hennes eller hans anställning eller uppdrag, se 10 kap. 5 b § BrB. 
Tagande och givande av muta är straffbart med böter eller fängelse i högst 
två år. Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst sex 
år, se 10 kap. 5 c § BrB. 
Handel med inflytande är att ta emot, godta ett löfte om eller begära en 
otillbörlig förmån för att påverka annans beslut eller åtgärd vid 
myndighetsutövning eller offentlig upphandling. Likaså om man lämnar, 
utlovar eller erbjuder någon en otillbörlig förmån för att han eller hon ska 
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Datum Vår beteckning 
2022-03-31  
Ert datum Er beteckning 

   
 

 

påverka annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig 
upphandling, se 10 kap. 5 d § BrB.  
 

Förhållningssätt 
Allmänhetens förtroende är utgångspunkten för alla företrädare för 
Kungsörs kommun. I alla sammanhang ska ett sådant förhållningssätt iakttas 
att det inte kan förekomma risk för att företrädare för kommunen gör sig 
skyldiga till mutbrott. För Kungsörs kommuns anställda och förtroendevalda 
är det en självklarhet att följa gällande regelverk och att handla med 
omdöme och ansvar då man erbjuds en förmån. Det är viktigt att observera 
att personer som arbetar med myndighetsutövning, upphandling etcetera 
verkar inom verksamheter som är extra integritetskänsliga och att dessa 
personer förutsätts handla därefter. 
 

Tillbörligt och otillbörligt 
Gränsen mellan en tillbörlig och en otillbörlig belöning eller förmån är 
flytande och kan växla från tid till annan liksom mellan olika 
verksamhetsområden. Man kan konstatera att domstolarna ställer särskilt 
höga krav på anställda i den offentliga sektorn. 
 
En belöning kan vara otillbörlig även om den inte ges för att mottagaren ska 
handla på ett visst sätt. Den som är arbets- eller uppdragstagare i Kungsörs 
kommun bör därför betrakta varje förmån som otillbörlig om den kan 
misstänkas påverka tjänsteutövningen. 
 
Vid domstolsprövning görs alltid en samlad bedömning av alla 
omständigheter som har betydelse i det enskilda fallet. Det hjälper inte att 
som mottagare kunna visa att man inte låtit sig påverkas av förmånen. 
 

Exempel på otillbörliga förmåner 
• Alla typer av penninggåvor, värdepapper och liknande. 
• Penninglån med särskilt gynnsamma villkor. 
• Borgensåtaganden eller skuldtäckning. 
• Efterskänkande av fordran, ränta, amortering, köpeskilling o.s.v. 
• Bonusarrangemang av olika slag till exempel vid varuinköp eller 

flygresor och hotellvistelser om förmånen tillfaller den anställde och 
inte arbetsgivaren. 
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• Att förfoga över båt, fritidshus, fordon eller liknande för privat bruk. 
• Helt eller delvis betalda nöjes- eller semesterresor. 
• Rabatter, följderbjudanden eller andra förmåner som inte riktar sig 

till samtliga anställda eller förtroendevalda. 
 
Studieresa, kurs och konferens  
 
Studieresor, kurser och konferenser från affärspartners och potentiella 
affärspartners ska betalas till fullo av arbetsgivaren. Inbjudan skall vara 
riktad till arbetsgivaren och denne har att välja ut de personer som deltar. En 
grundläggande förutsättning är att innehållet är seriöst och att det finns ett 
fastlagt program som framgår av inbjudan. Arbetsmomentet på resan ska 
dominera och det ska finnas ett begränsat utrymme för nöje och fritid.  
 
Det är inte tillåtet att acceptera inbjudan för make/maka eller andra 
närstående.  
 

Förmåner som kan vara godtagbara 
Förmåner som inte är avsedda att påverka en persons handlande och som 
inte rimligen kan misstänkas påverka handlandet är som regel tillåtna. 
 
Exempel på förmåner som normalt anses tillåtna: 

• Enstaka befogade arbetsmåltider av vardaglig karaktär, så kallade 
”brickluncher”. 

• Mindre varuprover eller enklare prydnadsföremål och minnesgåvor. 
• Enklare uppvaktning på födelsedagar eller vid sjukdom. 

 

Rutin då oegentligheter upptäcks eller misstänks 
 
Metod för att upptäcka oegentligheter 
Internkontroll 
Kontroller görs enligt beslutade internkontrollplaner. 
Rapportering 
Varje arbetstagare har skyldighet att rapportera misstänkta 
oegentligheter/misskötsel i arbete. Det ska i första hand göras till närmaste 
chef och/eller förvaltningschef eller HR chef. Rapportering kan också göras 
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helt anonymt via kommunens ”visselblåsarfunktion”. Anonyma 
rapporteringar handläggs av upphandlad organisation för 
”visselblåsarfunktionen”. En anmälan blir normalt sett en allmän handling 
om det inte finns en tillämplig sekretessbestämmelse. 
 
Metod vid misstanke om oegentlighet/misskötsel i arbete 

• Bedömning och rapportering av misstanke om 
oegentlighet/misskötsel i arbete sker initialt till förvaltningschef som 
vid allvarligare fall vidarerapporterar till kommundirektör. HR chef 
ska alltid informeras. 

• Arbetstagaren ska vid behov avstängas från arbetet eller omplaceras 
under utredningens gång. Avstängning beslutas enligt fastställd 
delegationsordning. 

• Beslut om polisanmälan ska fattas enligt fastställd 
delegationsordning. Det gäller även polisanmälan av förtroendevald. 

• Om ärendet är brådskande, dvs. risk för allvarlig skada, ska åtgärder 
vidtas omgående. 

• När misstanke om oegentlighet eller misskötsel av arbete uppstår ska 
gällande rutiner ses över oavsett vad som blir påföljden för den 
enskilde. Detta för att förebygga att inte liknande situationer ska 
uppstå i framtiden. 

• Anställd, som till följd av händelsen bedöms vara i behov av stöd, 
har rätt till krisstöd genom kommunens försorg. 

 

Jäv 
Grundläggande för Kungsörs kommuns tjänsteutövning är att den ska vara 
saklig och objektiv. Tjänsteutövning ska därför inte påverkas av släktskap, 
vänskap eller andra privata relationer. Det finns en skyldighet enligt lag att 
självmant anmäla jäv. Om en anställd eller förtroendevald känner till någon 
omständighet som kan antas utgöra jäv ska denne meddela detta. Det kan 
ibland förekomma situationer som är svåra att bedöma ur jävssynpunkt. I 
sådana fall bör man alltid iaktta försiktighet och som förtroendevald eller 
anställd avstå från att delta i hanteringen av ärendet. 
 

När är man jävig? 
För anställda och förtroendevalda föreligger jäv i följande situationer: 
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• Om saken angår oss själva eller någon närstående eller om ärendets 
utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för oss själva 
eller någon närstående. 

• Om vi är förvaltare eller god man för den som saken angår eller för 
någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång. 

• Om ärendet rör tillsyn över sådan verksamhet som vi själva är 
knutna till. 

• Om vi har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i 
saken. 

• Om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att 
rubba förtroendet för vår opartiskhet i ärendet. 

 
Det är också viktigt att tänka på de risker som är förknippade med då 
kontakter/transaktioner sker med bolag där ens anhöriga eller närstående på 
annat sätt har ett betydande inflytande. I sådana fall bör man alltid iaktta 
försiktighet och som förtroendevald eller anställd avstå från att delta i 
hanteringen av ärendet. 
 
Närmare bestämmelser om jäv finns i förvaltningslagen och 
kommunallagen. För de kommunala bolagen finns bestämmelser om jäv i 
aktiebolagslagen. 
 

Vägledning mutor och jäv 
Sveriges kommuner och regioners skrift Om mutor och jäv – vägledning för 
anställda i kommuner och landsting och regioner ska tillämpas av Kungsörs 
kommunkoncern. 
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1. Inledning 
Kungsörs kommun växer och det finns behov av en strategi för att hantera befintlig 
och framtida trafik i kommunen. Strategin ska ge en tydlig inriktning och visa vilka 
prioriteringar som behövs i det fortsatta arbetet. 
Trafikstrategin utgår från en rad politiskt antagna styrdokument på både nationell, 
regional och lokal nivå. 
 
2. Syfte 
Syftet med trafikstrategin är att ge vägledning och stöd för beslut i övergripande 
trafikfrågor. Den följer översiktsplanen och innehåller en långsiktig målsättning i 
arbete med trafikfrågor samt konkreta målområden fram till år 2035.  
Trafikstrategin ska vara vägledande för utvecklingsplaner, detaljplaner och mer 
detaljerade trafikplaner samt åtgärdsplaner. Dessa planer tas fram efterhand och 
beskriver mer i detalj vilka åtgärder som krävs för att nå de uppsatta målen. 
 
3. Nationella mål 
Det övergripande transportpolitiska målet (1) är att säkerställa en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet 
i hela landet.  
Funktionsmålet (tillgänglighet) anger att transportsystemets utformning, funktion och 
användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god 
kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsys-
temet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns 
transportbehov.  
Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa som är viktiga aspekter i ett håll-
bart transportsystem. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska 
anpassas så att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att 
miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa.  
År 1997 tog svenska riksdagen beslutet att Nollvisionen (2) ska vara grunden för tra-
fiksäkerhetsarbetet i Sverige. Det innebär att på sikt ska ingen dödas eller skadas all-
varligt inom vägtransportsystemet. För att nollvisionen ska kunna uppnås krävs ett 
delat ansvar för trafiksäkerheten. Systemutformarna har alltid har det yttersta ansvaret 
för vägtransportsystemets utformning, skötsel och användning men trafikanterna har 
också ett ansvar för att visa hänsyn och omdöme i trafiken samt att följa trafikregler-
na. 
Trafiksäkerhetsarbetet i Sverige bedrivs på ett systematiskt sätt med utgångspunkt 
från en målstyrningsmodell. Modellen innebär att man mäter och följer upp ett antal 
indikatorer som har ett tydligt samband med utvecklingen av antalet omkomna och 
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allvarligt skadade i trafiken. Utfallet följs upp, analyseras och presenteras i en rapport 
varje år (3). 
I februari 2020 beslutade regeringen om ett nytt etappmål, där antalet omkomna i tra-
fiken ska halveras till år 2030 och antalet allvarligt skadade ska minska med 25 pro-
cent, jämfört med medelvärdet år 2017–2019. Det innebär högst 133 omkomna och 
högst 3 100 allvarligt skadade i trafiken år 2030. 
 
4. Regionala mål 
Inriktningen för Västmanlands länsplan för regional transportinfrastruktur 2018–2028 
(4) ger förutsättningar att bidra till ett ökat hållbart resande, effektiva godstransporter, 
minskade utsläpp, social hållbarhet och en förbättrad folkhälsa. 
I Regional gång- och cykelstrategi för Västmanlands län (5) är visionen att alla ska ha 
möjlighet att på ett enkelt och tryggt sätt genomföra alla resor genom att gå, cykla 
och/eller använda kollektiva transportmedel. 
 
5. Kommunala mål 
I Översiktsplanen för Kungsörs kommun (6) ligger fokus på social-, ekonomisk och 
ekologisk uthållighet.  
”För att kommunen ska bli attraktiv måste den fysiska utvecklingen hänga samman 
med mjuka värden. Ledord är bland annat trygghet, trivsel, aktiviteter och upplevelser 
i positiva, allmänna miljöer. Översiktsplanen kommer att försöka väva in sådana as-
pekter tydligare i den fysiska planeringen, så att Kungsör kan bli trivsammare och 
därmed attraktivare i framtiden.  
Viktigt är att tillhandahålla livsmiljöer som är mycket goda, reservera mark för bostä-
der i attraktiva lägen, utveckla kontakten med Mälaren och naturen, skapa bättre möj-
ligheter för rekreation och naturbaserad turism, förbättra kommunikationerna och ge 
utrymme för strategisk verksamhetsmark i goda kommunikationslägen. Viktiga plat-
ser att lyfta är centrummiljöerna och det centrala strandområdet. Att för framtiden 
bevara Kungsörs rika naturmiljöer är ett genomgående huvudtema för planen.” 
 
6. Mål för trafiken i Kungsör 2035 
Trafiksystemet i Kungsör ska vara långsiktigt hållbart samt säkert, tryggt och till-
gängligt. Det ska bidra till att skapa en attraktiv kommun för dagens invånare och 
besökare men även för kommande generationer. 
• Trafikmiljön ska utformas utifrån ett nollvisionsperspektiv för alla trafikantgrup-

per  
• Det hållbara resandet ska öka (gång, cykel och kollektivtrafik) 
• Gång- och cykelvägnätet ska vara attraktivt, säkert och sammanhängande 
• Gatunätet ska vara tydligt utifrån funktion och lämplig hastighet 
• Genomfartstrafiken ska ledas till gator som är anpassade för den typen av trafik 
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• Näringslivets transporter ska ledas till gator som är anpassade för den typen av 
trafik 

• Parkeringsbehovet ska tillgodoses och balanseras avseende tillgänglighet, mark-
utnyttjande, stadens attraktivitet och ett hållbart transportsystem 

 
7. Trafikplaner 
För att nå målen i trafikstrategin behövs trafikplaner inom olika områden. I planerna 
preciseras konkreta åtgärder som behöver vidtas för att gå i riktning mot målen inom 
respektive utpekat målområde. 

A. Gång- och cykelplan 
Planen ska beskriva behovet av satsningar för ökad säker gång- och cykling, föreslå 
åtgärder samt prioritering.  
• Nulägesbeskrivning (inventering genomförd) 
• Nya gång- och cykelbanor 
• Ökad andel säkra GCM-passager (inventering och klassificering genomförd) 
• Säker skolväg 
• Drift- och underhåll 
• Cykelparkering 
• Vägvisning 
• Cykelkarta 
• Cykelhjälmsanvändning 
Planen ska vara framtagen senast år 2021. 

B. Hastighetsplan 
Planen ska beskriva lämplig hastighetsgräns på kommunens gator. Analysen 
genomförs utifrån gatornas funktion och hur hastigheten påverkar trafiksäkerhet, 
trygghet, tillgänglighet, miljö och hälsa. 
• Nulägesbeskrivning 
• Gatornas funktion  
• Analys  
Hastighetsplanen ska vara framtagen senast år 2021. 

C. Kollektivtrafikplan 
Planen ska beskriva behovet av satsningar för att öka möjligheten att åka kollektivt 
till skola och arbete.  
• Nulägesbeskrivning 
• Behov 
• Tillgängliga och säkra hållplatser 
Kollektivtrafikplanen ska vara framtagen senast år 2021. 
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D. Parkeringsplan 
Planen ska beskriva insatser för att skapa god tillgänglighet till prioriterade målpunk-
ter. 
• Nulägesbeskrivning (kartläggning och beskrivning av befintliga parkeringsplatser 

genomförd)  
• Parkeringsbehov (inventering av beläggningsgrad genomförd) 
• Reglering 
• Parkeringsplatser för rörelsehindrade 
• Parkeringskarta 
• Parkeringsnorm 
Parkeringsplanen ska vara framtagen senast år 2021. 
 
8. Åtgärdsplan 
Utifrån framtagna trafikplaner inom olika områden presenteras en åtgärdsplan för de 
närmaste tre åren. Åtgärdsplanen innehållet konkreta förslag till åtgärder samt förslag 
till prioritering. 
Åtgärdsplan ska vara framtagen senast 2022. 
 
9. Genomförande och uppföljning 
Trafikstrategin är ett långsiktigt dokument med ett tidsperspektiv som sträcker sig 
fram till 2035. En översyn av trafikstrategin ska göras minst vart femte år för upp-
datering och anpassning till gällande nationella, regionala och lokala planer.  
Trafikstrategin lägger grunden för det fortsatta arbetet genom olika deltrafikplaner i 
kommunen. Trafikplanerna följs upp vart tredje år. 
Åtgärdsplanen uppdateras årligen. 
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1. Inledning 
De senaste åren har intresset för cykling ökat samtidigt som kunskapen stärkts om att 
cykling har en viktig roll i ett långsiktigt hållbart samhälle. Cyklingens fördelar är 
många och avgörande för att klara uppsatta mål avseende folkhälsa och miljö. Goda 
förutsättningar för att både gå och cykla bidrar till attraktiva och trygga tätorter. 

2. Syfte 
Syftet med gång- och cykelplanen är att ta fram strategier och åtgärder för att skapa en 
attraktiv miljö för gående och cyklister i Kungsörs tätort och i Valskog samt öka 
möjligheten att cykla mellan tätorterna och även till närliggande kommuner. 

3. Mål 
Enligt ”Trafikstrategi 2021–2035 Kungsörs kommun” ska trafiksystemet i Kungsör 
vara långsiktigt hållbart samt säkert, tryggt och tillgängligt. Målen är bland annat 
att trafikmiljön ska utformas utifrån ett nollvisionsperspektiv för alla 
trafikantgrupper, att det hållbara resandet ska öka (gång-, cykel- och 
kollektivtrafik) samt att gång- och cykelvägnätet ska vara attraktivt, säkert och 
sammanhängande. 

Inför nollvisionens etappmål 2030 finns* det nationella mål avseende säkra GCM-
passager, cykelhjälmsanvändning och god kvalitet på drift och underhåll av gång- 
och cykelbanor.  

• Andel säkra gång-, cykel och mopedpassager: 35 procent 
• Andel cyklister med hjälm: 70 procent 
• Andel kommuner med god kvalitet på underhåll av gång- och cykelvägar: 

40 procent (avser kommuner över 40 000 invånare) 

*kommer att presenteras under 2021, ovan redovisas siffrorna inför etappmålet 
2020 

4.  Agenda 2030 
Mål 11 Hållbara städer och samhällen berörs av denna plan det ger en minskad 
klimatpåverkan och bättre luftkvalitet när trafikanter väljer att inte ta bilen (delmål 
11.6).  

Att gå eller cykla ger även ökad fysisk aktivitet med positiva hälsoeffekter vilket bidrar 
till att fylla mål 3 God hälsa och välbefinnande, ökad andel som väljer cykel eller att gå 
till fots kan ge bättre luftkvalitet i form av minskade utsläppsnivåer och partikelhalter 
(delmål 3.9). 
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5. Barnperspektiv 
FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling 20 november 
1989 och ratificerades av Sverige 1990. Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om 
barnens rättigheter svensk lag. Konventionen utgörs av femtiofyra artiklar varav fyra 
berör fysisk planering.  

Artikel 3: Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som berör 
barnet. Detta är konventionens grundpelare. Barnets bästa avgörs i varje enskilt fall 
och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.  

Artikel 12: Barnet har rätt att bilda sig en egen uppfattning, uttrycka sina åsikter och få 
dem beaktade i alla frågor som berör hen med hänsyn tagen till barnets ålder och 
mognad. - 

Artikel 13: Barnet har rätt till yttrandefrihet oberoende av vilket uttrycksmedel barnet 
väljer.  

Artikel 31: Barnet har rätt till vila och fritid, lek och rekreation anpassad till barnets 
ålder samt rätt till att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. 

Varje beslut som innebär en fysisk förändring av en miljö som är en del av barns 
vardag ska analyseras utifrån hur barn använder platsen. Åtgärdsplanen för gång och 
cykel ska innefatta dialog med barn och unga då dessa inte har körkort och är 
beroende av säkra trafikmiljöer för att få möjlighet till att kunna röra sig på egen hand 
i samhället. 

6. Nulägesbeskrivning 
A. Befintligt gång- och cykelvägnät 
Kungsör har ett väl utbyggt nät av gång- och cykelbanor. Det finns totalt ca 20 km 
kommunala gång- och cykelbanor.  

Det finns ingen cykelbana mellan Kungsör och Valskog och inte heller till 
närliggande kommuner.  I den kommande länstransportplanen pekar Region 
Västmanland på ett behov av att utreda vilka regionala cykelstråk som behöver 
utvecklas. 

Nästan samtliga gång- och cykelbanor är gemensamma vilket innebär att gående 
och cyklister delar samma yta.   

Gång- och cykelbanorna är separerade från biltrafiken på olika sätt. De kan vara 
helt avskilda från trafiken (friliggande), separerade från gatan med skiljeremsa, 
räcke eller liknande alternativt ligga i direkt anslutning till gatan. 
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De befintliga gång- och cykelbanorna är till stor del smalare än rekommenderat. 
Det förekommer också i stor utsträckning fasta sidohinder i nära anslutning till 
gång- och cykelbanorna, 

B. Gång-, cykel- och mopedpassager (GCM-passager) 
En GCM-passage definieras som säker om den är planskild eller om 85 % av förarna 
kör högst 30 km/h.  

2019 inventerades totalt 54 GCM-passager och 15 farthinder på huvudvägnätet i 
Kungsörs tätort. 

Resultatet, utifrån en manuell säkerhetsklassificering, gav 24 procent säkra (gröna) 
passager, 20 procent devis säkra (gula) passager och 56 procent osäkra (röda 
passager). Resultatet motsvarade snittet för andel säkra passager på kommunala 
gator enligt Trafikverkets analysrapport.  

Resultaten från säkerhetsklassificeringen kan ha ändrats om hastighetsdämpande 
åtgärder har anlagts eller om hastighetsgränsen ändrats.  

Figur 1. Bild på passage över Tessingatan 

C. Drift och underhåll 
Gång- och cykelbanor är prioriterade i kommunen avseende snöröjning och 
halkbekämpning. Totalt handlar det om ca 20 km gång- och cykelbanor. 
Snöröjningen startar när det slutat snöa eller vid ett snödjup på 4–6 cm  

Varje vår utförs sandupptagning på samtliga gång- och cykelbanor. Utöver 
vintersandupptagningen sopas de centrala delarna cirka en gång per månad och på 
hösten utförs lövupptagning på de mest utsatta platserna.  
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D. Vägvisning 
Det finns ingen vägvisning längs gång- och cykelbanorna. 

E. Belysning 
Belysning finns på de flesta gång och cykelbanor. På vissa ställen finns endast 
belysning för vägen. 

F. Parkering 
Det finns cykelställ i centrum, vid busshållplatsen på Kungsgatan samt vid 
järnvägsstationen. 

7. Förslag 
A. Förbättringar av befintligt gång- och cykelvägnät 
För att öka framkomligheten, tillgängligheten och säkerheten ska de mest 
trafikerade gång- och cykelbanorna ses över utifrån bredd och sidohinder. Detta är 
särskilt angeläget där gång- och cykelbanan ligger i direkt anslutning till gatan. 

Mätningar för att få kunskap om aktuella cykelflöden bör genomföras. 

B. Förslag på nya gång- och cykelbanor  
För att skapa ett sammanhängande gång- och cykelnät behöver det befintliga gång- 
och cykelvägnätet kompletteras. 
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Figur 2. Befintliga och förslag på nya gång- och cykelvägar i Kungsörs tätort (se 
även bilaga 1). 
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Figur 2. Förslag på nya gång- och cykelvägar i Valskog se även bilaga 2 

Möjligheten att skapa cykelbanor till Valskog och andra närliggande kommuner 
bör utredas. 

C. Säkra GCM-passager 
Prioritering görs utifrån trafiksäkerhetsnytta det vill säga på gång- och cykelbanor 
som korsar huvudgator och som nyttjas av många, särskilt barn och äldre. 

Arbetet utgår från att nå det nationella målet som för närvarande är 35 procent 
säkra GCM-passager (nytt mål till 2030 presenteras i sommar). 

D. Utformning 
Utformningen av nya gång- och cykelbanor ska följa gällande rekommendationer. 
För närvarande hänvisar VGU till GCM-handboken från 2010. Det pågår ett arbete 
för att uppdatera rekommendationerna vilket är angeläget med tanke på både 
snabbare cyklar och nya fordon. 
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För närvarande gäller följande breddrekommendation vid litet cykelflöde: 

Gemensam dubbelriktad GC-bana: 3,0 meter  

Separerad dubbelriktad GC-bana:  gångbana 1,8 meter, cykelbana 2,25 meter  
 
 

E. Drift och underhåll 
Snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor ska kvalitetssäkras. 

Underhåll av beläggning på gång- och cykelbanor ska prioriteras. 

F. Vägvisning 
För att underlätta för gående och cyklister att hitta föreslås att utvalda stråk 
kompletteras med vägvisning. Alternativet kan vara att ta fram en cykelkarta i 
tryckt och/eller digitalt format. 

G. Belysning 
Belysning har stor inverkan på om en gång- och cykelbana upplevs trygg. Det är 
också viktigt att belysningen är rätt anpassad för ändamålet. 

På vissa ställen finns endast belysning för vägen, det bör kompletteras med 
belysning specifikt för gång- och cykelbanorna på dessa ställen 

H. Parkering 
I takt med utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet bör även 
parkeringsmöjligheter för cykel utökas. En förutsättning för att cykeln ska bli ett 
attraktivt färdsätt är att cykelställ erbjuder väderskydd och möjlighet till 
ramlåsning. Cykelparkeringar bör placeras närma målpunkter och gärna erbjuda 
annan service som till exempel cykelpump. 

I. Beteendepåverkan 
För att nå målet att öka cyklingen i kommunen behövs olika åtgärder för att 
påverka beteendet. Informations- och inspirationsinsatser om fördelarna med att 
gå och cykla kan genomföras till både vuxna och barn.   
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Att sätta upp mål och utvärdera hur många som cyklar till arbetsplatser och skolor 
deltar i cykelutmaningar eller andra aktiviteter är ett bra sätt att följa upp om 
arbetet ger resultat.  

 

8. Åtgärdsplan 
En gemensam åtgärdsplan kommer att tas fram för samtliga deltrafikplaner. I 
åtgärdsplanen ska det synliggöras koppling av åtgärd med målen för Agenda 2030 samt 
hur barnperspektivet har beaktats i framtagandet. 

9. Genomförande och uppföljning 
Gång- och cykelplanen följs upp vart tredje år. 

Åtgärdsplanen uppdateras årligen. 
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1. Inledning 
Sedan 2008 är det möjligt att skylta hastigheten i steg om 10 km/h, från 30 km/h och 
upp till 120 km/h. Förändringen av hastighetsbegränsningarna är avsedd att ge ökad 
trafiksäkerhet, ökad respekt och acceptans för hastighetsgränserna samt minskad 
miljöpåverkan.  

Hastighetsplanen är ett kommunalt inriktningsdokument som ger underlag för beslut 
om nya, justerade hastighetsgränser. Analysen har genomförts enligt handboken ”Rätt 
fart i staden”. 

2. Syfte 
Syftet med hastighetsplanen är att ta fram underlag till beslut om hastighetsgränser i 
kommunens tätorter. Hastighetsgränserna ska anpassas utifrån gatornas funktion och 
skapa balans mellan olika stadsbyggnadskvaliteter.  

3. Mål 
Enligt ”Trafikstrategi 2021–2035 Kungsörs kommun” ska trafiksystemet i Kungsör vara 
långsiktigt hållbart samt säkert, tryggt och tillgängligt. Målen är bland annat att 
trafikmiljön ska utformas utifrån ett nollvisionsperspektiv för samtliga 
trafikantgrupper, att gatunätet ska vara tydligt utifrån funktion och lämplig hastighet 
samt att genomfartstrafik och näringslivets transporter ska ledas till gator som är 
anpassade för den typen av trafik. 

Kommunens mål är att långsiktigt övergå till ett hastighetssystem med 
hastighetsgränserna 30, 40, och 60 km/h. 

 

4. Agenda 2030 
År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller 
de 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. 

Hållbar utveckling definieras av FN som utveckling som tillfredsställer dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. 

Gällande hastighetsplanen är mål 3 God hälsa och välmående högst aktuell. Målet 
omfattar bland annat delmål om att främja psykisk hälsa och välbefinnande, minska 
antalet dödsfall och skador i trafikolyckor i världen samt antalet döds- och 
sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier samt föroreningar och kontaminering av 
luft, vatten och mark. Sänkta hastigheter ger generellt färre dödsolyckor i trafiken. 
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Sänkta hastigheter ger också mindre buller och bättre luftkvalitet i form av minskade 
utsläppsnivåer och partikelhalter. 

Även mål 11 Hållbara städer och samhällen är aktuell för denna plan.  Sänkta 
hastigheter kan ge en ökad trygghet så att fler väljer att färdas till fots eller cykel vilket 
ger ökad fysisk aktivitet med positiva hälsoeffekter, och det ger en minskad 
klimatpåverkan när trafikanter förflyttar sig med cykel eller till fots istället för att ta 
bilen. 

5. Barnperspektiv 
FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling 20 november 
1989 och ratificerades av Sverige 1990. Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om 
barnens rättigheter svensk lag. Konventionen utgörs av femtiofyra artiklar varav fyra 
berör fysisk planering.  

Artikel 3: Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som berör 
barnet. Detta är konventionens grundpelare. Barnets bästa avgörs i varje enskilt fall 
och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.  

Artikel 12: Barnet har rätt att bilda sig en egen uppfattning, uttrycka sina åsikter och få 
dem beaktade i alla frågor som berör hen med hänsyn tagen till barnets ålder och 
mognad. - 

Artikel 13: Barnet har rätt till yttrandefrihet oberoende av vilket uttrycksmedel barnet 
väljer.  

Artikel 31: Barnet har rätt till vila och fritid, lek och rekreation anpassad till barnets 
ålder samt rätt till att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. 

 

6. Utgångspunkter 
A. Stadsbyggnadskvaliteter 
Arbetet utgår från nedanstående fem stadsbyggnadskvaliteter, som i handboken 
”Rätt fart i staden” används som stöd för att formulera invånarnas anspråk på en 
attraktiv stad.  

Stadens karaktär - Samlat begrepp för faktorer som påverkar bilden av staden. 
Både fysiska faktorer såsom bebyggelsestruktur, parker, grönstråk, och gatunät 
men även grad av mänsklig aktivitet, näringsliv, turism och kulturtraditioner 
bidrar till en stads karaktär. Vilken hastighet som är lämplig på en gata utifrån 
begreppet karaktär avgörs av vilken roll gatan har i staden.  
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Tillgänglighet - Ett tillgängligt transportsystem tillgodoser behoven från 
medborgare och näringsliv och beror av restid, kostnader, hinder samt tillgång till 
färdmedel. Avvägning behövs mellan de olika trafikslagens anspråk.  

Trygghet - Mänsklig närvaro är det som skapar störst trygghet. Vi vill röra oss där 
det finns andra människor och då räknas även bilister. Många väljer därför att gå 
bredvid en obelyst bilväg istället för på en upplyst genare, enslig gångväg.  

Trafiksäkerhet - Trafiksäkerheten bedöms utifrån de risker som trafikanterna 
utsätts för. Hastigheten har en direkt inverkan och bör därför anpassas efter den 
aktuella trafiksituationen samt efter vilka trafikantgrupper som samsas om 
utrymmet.  

Miljö och hälsa - Transportsystemet bör utformas så att luftföroreningar och 
vägtrafikbuller begränsas på de stråk och platser där gående och cyklister rör sig 
mest. Sambanden mellan halten av luftföroreningar och trafik är komplexa men 
beror bland annat av hastighet, flöden, gaturummets storlek, luftomsättning, 
körmönster etc. 

B. Arbetsmetodik 
Arbetet följer den metod som är utarbetad av Vägverket (nuvarande Trafikverket) 
och Sveriges kommuner och landsting (nuvarande Sveriges kommuner och 
regioner). Metoden innebär att en analys görs i flera steg, vilka beskrivs kortfattat 
nedan: 

Nulägesbeskrivning: En separat beskrivning av varje gaturum utifrån de fem 
stadsbyggnadskvaliteterna 

Nulägesanalys: En analys av nuläget som ger en bedömning av hur väl de 
nuvarande hastighetsgränserna avspeglar de krav och kriterier som det nuvarande 
hastighetsgränssystemet ställer 

Länkoptimering: Hastighetsgränsen för varje enskild sträcka optimeras utifrån 
dess egenskaper. Den hastighetsgräns som bäst balanserar anspråken för de olika 
stadsbyggnadskvaliteterna väljs. 

Nätanpassning: För att minimera plottrigheten för hastighetsgränserna göra en 
nätanpassning för att skapa längre sammanhållande sträckor.  

Systemanpassning: Hastighetsgränserna anpassas till ett hastighetsgränssystem 
med jämna 20-steg (40, 60, 80) samt 30 km/h. 
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7. Nulägesbeskrivning 
A. Nuvarande hastighetsgränser 
De flesta kommunala gator i Kungsörs kommun har för närvarande 
hastighetsgränsen 50 km/h. Några gator i centrum samt gator i anslutning till 
skolor och förskolor har hastighetsgränsen 30 km/h. 

B. Livsrum 
Enligt handboken ”Rätt fart i staden” används livsrumsmodellen för att dela in 
tätortens gator utifrån gaturummets stadsbyggnadsmässiga funktion, se bilaga 1. 

På de studerade gatorna i Kungsörs tätort är tre livsrum aktuella: mjuktrafikrum, 
integrerat transportrum och transportrum. 

C. Dimensionerande trafiksäkerhetssituation (DTSS) 
DTSS är sambandet mellan hastigheter och risken att dödas eller skadas allvarligt. 
Bedömningen bygger på vilka krockvåldssituationer som kan uppstå på de olika 
delarna av vägnätet, se bilaga 2.  

Situationen med lägst krockvåldshastighet blir dimensionerande enligt följande 
turordning: 

Oskyddade trafikanter/ bil 
Bil/bil – korsande kurs 
Bil singel (fast hinder) 
Bil/bil - möte 

D. Luftkvalitet och buller 
På vissa ställen finns det klagomål om bullernivåer från vägar, bland annat på 
Kungsgatan, Fredsgatan och Torsgatan. Kungsgatan har det största trafikflödet i 
kommunen med ÅDT på 4500.  

I Kungsörs luftdatarapport 2021 bedöms den objektiva skattningen enligt SMHI:S 
beräkningsverktyg VOSS, att de nedre utvärderingströsklarna för NO2 (kvävedioxid) 
och PM10 (massa av partiklar i luften som är mindre än 10 mikrometer i diameter) ej 
riskerar att överskridas i gaturummen i Kungsörs kommun. 
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E. Kvalitetsbedömning av nuläget 
En inledande analys har gjorts utifrån befintliga hastighetsgränser. Nätet har delats 
in i delsträckor som har bedömts inom kvaliteterna 

• Tillgänglighet för bil 
• Tillgänglighet för kollektivtrafik 
• Tillgänglighet för utryckningsfordon 
• Stadsbyggnadskaraktär 
• Trygghet 
• Trafiksäkerhet 
• Buller 

Exempel på kvalitetsbedömning av nuläget, se bilaga 3 

8. Analys 
A. Länkoptimering 
Syftet med länkoptimeringen är att för olika delsträckor välja den hastighetsnivå 
som bäst balanserar anspråken för de olika stadsbyggnadskvaliteterna. I detta steg 
är utgångspunkten att hitta högsta möjliga hastighetsnivå för varje delsträcka 
innan anpassningar och kompromisser behöver göras. 

B. Nät- och systemanpassning 
Nätanpassningen syftar till att koppla samman de olika delsträckorna till ett 
system. Genom nätanpassningen skapas ett sammanhängande gatunät med inte 
alltför många skiften av hastighetsgränser. I samband med nätanpassningen har 
även en anpassning av hastighetsgränserna gjorts (systemanpassning) så att endast 
30, 40 och 60 km/h förekommer i hastighetssättningen. En höjning eller sänkning 
av den länkoptimerade hastighetsgränsen har prövats och analyserats. De 
förändringar som gjorts för att minska plottrigheten och skapa sammanhängande 
nät innebär i vissa fall att antalet avvikelser ökar något.  

9. Förslag till nya hastighetsgränser 
Förslaget till hastighetsplan är långsiktig och ska ge en målbild av nya 
hastighetsgränser. Själva genomförandet av hastighetsplanen kan delas upp i 
etapper och anpassas utifrån behovet av åtgärder.  

Åtgärder kommer att krävas vid höjning av hastighetsgränsen från 50 till 60 km/h 
om det finns passager där oskyddade trafikanter ska korsa gatan.  
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Även i samband med sänkning av hastighetsgränsen från 50 till 40 är det viktigt att 
genomföra åtgärder som gör det naturligt att respektera hastighetsgränsen.  

 

 

 

 

 

 

Utifrån genomförd analys föreslås följande hastighetsgränser: 

 

Figur 1 förslag på hastighetsplan inom Kungsörs tätort (se även bilaga 1). 
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Figur 2 förslag på hastighetsplan för Valskog (30 km/h bibehålls där det är 30 i 
nuläget) se även bilaga 2. 

 

Generellt ligger följande principer till grund för förslaget 

30 km/h:  

Lokalgator i bostadsområden samt gator i anslutning till skolor, förskolor och 
äldreboenden 

40 km/h:  

Huvudgator med bebyggelse nära gatan och där det finns anspråk för oskyddade 
trafikanter att korsa gatan  

Gator i industriområden 

60 km/h:  

Huvudgator med stort anspråk på framkomlighet, stora korsningsavstånd, 
separerad gång- och cykelbana 
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10. Kvalitetsavvikelser 
Den föreslagna hastighetsplanen anger vilka hastighetsnivåer som bör eftersträvas. 

Vid en föreslagen hastighetsgräns kan någon av stadsbyggnadskvaliteterna 
bedömas få en mindre god standard (gul) eller låg standard (röd). 

En orsak till gula avvikelser är när hastigheten föreslås till 40 km/h och länken 
ingår i huvudvägnätet som har högre hastighetsanspråk. Kollektivtrafiken som 
utgörs av regiontrafik har också högre hastighetsanspråk än 40 km/h. När en 
regionbuss trafikerar de centrala delarna av Kungsgatan är det rimligt att acceptera 
en kvalitetssänkning av framkomligheten eftersom trafiksäkerheten väger tyngre 
där det finns oskyddade trafikanter. 

I passager där gående och cyklister korsar huvudvägnätet är hastighetsanspråket 30 
km/h. Detta innebär att passager på sträckor med 40 km/h har mindre god 
standard (gul) och på sträckor med 50 km/h har låg standard (röd). 

11. Åtgärdsplan 
En gemensam åtgärdsplan kommer att tas fram för samtliga deltrafikplaner. 
I åtgärdsplanen ska det synliggöras koppling av åtgärd med målen för Agenda 2030 
samt hur barnperspektivet har beaktats i framtagandet. 

12. Genomförande och uppföljning 
Hastighetsplanen följs upp vart tredje år. 

Åtgärdsplanen uppdateras årligen. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 Beskrivning av livsrum 

 

 

 

 

 

 

 

Vid inventeringen av livsrum delas kommunens gator in i homogena gaturum som kan 
vara en gata alternativt ett avsnitt av en gata om den har olika karaktärsdrag på olika 
delar.  Livsrummen bedöms efter gatans ”väggar och golv”, det vill säga vad som finns 
utmed gatan. Även stadens utvecklingspotential tas tillvara. Livsrumsmodellen bygger 
på en prioritering av olika trafikantintressen.  

Frirum (F), rum för cyklister, fotgängare och lekande barn. I frirummet ska de 
oskyddade trafikanterna inte behöva oroa sig för motorfordonstrafik, som i princip 
inte bör förekomma.  

Integrerat frirum (IF), rum där fotgängare och cyklister är prioriterade. Motorfordon 
har möjlighet till begränsad inkörning men alltid med stor hänsyn till de oskyddade 
trafikanterna. Låg fart är en förutsättning, liksom prioritet för fotgängare och cyklister.  

 

Mjuktrafikrum (M), rum som omfattar större delen av stadens 
gaturum. Väggarna i rummen utrycker ett anspråk på kontakt och 
närvaro. Rummet bör tillmötesgå människors anspråk att lätt att 
röra sig både längs med och tvärs över rummet. I rummet 
samspelar bilister och oskyddade trafikanter. 

 

Integrerat transportrum (IT), oskyddade trafikanter kan färdas i 
rummet men har ringa anspråk på att korsa det. Det finns också 
ringa anspråk på vistelse i rummet.  
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Transportrum (T), rum för enbart motor-fordonstrafik, 
där gång- och cykelpassager på ett bekvämt och tryggt 
sätt är separerade. bedömts som integrerade 
transportrum medan bostadsområden har bedömts som 
mjuktrafikrum. 

 

 

Bilaga 2 Kvalitetsnivåer 
 

Hastighetsnivåns betydelse för trafiksäkerheten utifrån dimensionerande 
trafiksäkerhetssituation 
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Bilaga 3 Kvalitetsbedömning av nuläget 
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Bilaga 4 Kvalitetsbedömning efter systemanpassning 
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1. Inledning 
Kungsörs kommun växer och det finns anledning att arbeta aktivt för att underlätta 
både arbetspendling och möjligheten att pendla i samband med studier. 

2. Syfte 
Syftet med kollektivtrafikplanen är att beskriva kommunens insatser för att skapa god 
tillgänglighet och säkerhet vid och på väg till hållplatser. 

3. Mål 
Enligt ”Trafikstrategi 2021–2035 Kungsörs kommun” ska trafiksystemet i Kungsör vara 
långsiktigt hållbart samt säkert, tryggt och tillgängligt. Målet är bland annat att det 
hållbara resandet ska öka (gång-, cykel- och kollektivtrafik). 

4. Regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030  
Region Västmanland beslutade i juni 2020 om Regional Utvecklingsstrategi (RUS) för 
2030. RUS vilar på de 17 globala målen i Agenda 2030 och utgår därmed ifrån och 
bidrar till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. RUS vision är ”Ett livskraftigt 
Västmanland genom hållbar utveckling.” Visionen ska uppnås genom arbete inom tre 
målområden som alla bidrar till en hållbar utveckling:  

• Ett välmående Västmanland  
• Ett tillgängligt Västmanland  
• Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt  

Kollektivtrafiken är i RUS i flera delar central som verktyg för att uppnå såväl vision 
som mål. RUS beskriver bland annat att bekväm och tillförlitlig tågtrafik ska hantera 
de större resandevolymerna inom och utanför länet och kompletteras med en väl 
utbyggd busstrafik i och omkring våra större tätorter för det lokala resandet. På 
landsbygderna har allt fler anpassade tjänster utvecklats som möjliggör ett hållbart 
resande.  I delmål 11.2 står det ”tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt 
överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla”. 

Kollektivtrafiken bidrar genom att förbättra resandemöjligheterna för människor i 
utsatta situationer. Det kan vara barn, personer med funktionshinder och äldre. 
Kollektivtrafiken tillhandahålla lösningar, som exempelvis tillgänglighetsanpassade 
fordon och hållplatsmiljöer, som gör det möjligt att personer med olika 
funktionshinder att resa kollektivt. Kollektivtrafiken bidrar till färre bilar på vägarna 
vilket innebär minskad risk för trafikolyckor (mål 3:6). Genom att bussarna går på 
biobränsle genereras mindre utsläpp i luften (mål 3:9).   
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5. Kommunens arbete med kollektivtrafik  
Två gånger per år träffar kommunerna i Västra Mälardalen Kollektivtrafikmyndigheten 
i så kallade länsdelsamråd. Samråden är för både politiker och tjänstepersoner. Här 
utbyts information, redogörelse av resandestatistik, ekonomi, synpunkter på 
trafikeringen och planer för kommande trafikering mm. Samrådet är på 
övergripande/strategisk nivå.  

För detaljfrågor och övriga frågor har kommunens kollektivtrafiksamordnare kontakt 
med trafikplanerare på Kollektivtrafikförvaltningen. Årligen stämmer kommunens 
kollektivtrafiksamordnare av med förvaltningen om kommunen ska ändra sin beställda 
inomkommunala busstrafik. Det finns ett beslutat trafikförsörjningsprogram som visar 
vilka långsiktiga och strategiska mål som planeringen av regionens kollektivtrafik ska 
utgå ifrån.  

6. Nulägesbeskrivning 
A. Tågtrafik 
Kungsör har goda tågförbindelser mot både Eskilstuna-Stockholm och Arboga- 
Örebro.   

Möjligheten finns även att åka buss till Köping och därifrån vidare med tåg till 
Västerås-Stockholm.  

Totalt finns 32 avgångar från Kungsör till Stockholm vardagar varav 13 kräver byte 
mellan buss och tåg i Köping. Sedan tidtabell 2022 finns det tre Region 
expressavgångar till Stockholm med en restid på cirka en timme. 

I riktning mot Örebro-Göteborg finns 20 avgångar vardagar varav några kräver 
byte i Arboga. 

B. Busstrafik 
Det är VL som ansvarar för busstrafik till och från Kungsör. VL är det 
gemensamma varumärket under vilket Kollektivtrafikförvaltningen i Region 
Västmanland och Svealandstrafiken AB tillsammans marknadsför 
kollektivtrafikresandet i Västmanland. 

Det är bolaget Svealandstrafiken AB som kör VL:s bussar.   

Följande busslinjer trafikerar Kungsörs kommun: 

• 49 Kungsör-Valskog 
• 53 Kungsör- Torpa 
• 252 Arboga-Skäftruna-Kungsör 
• 550B Köping-Kungsör-Eskilstuna 
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• 551 Köping-Valskog-Arboga 

Mest trafikerade är linjerna 550B och 551 som båda har drygt 20 avgångar vardagar. 
Line 49, 53 och 252 är anpassade efter skoltiderna i Kungsör och Valskog. Under 
2022 kommer det bli fler bussturer till Köping och färre till Eskilstuna. 

C. Busshållplatser 
Bussarna utgår från Kungsörs station. Där finns goda parkeringsmöjligheter för 
både bilar och cyklar. Det finns väderskydd, 50 cykelställ under tak samt ca 20 
parkeringsplatser. I nära anslutning till stationen finns ytterligare ca 30 
parkeringsplatser. 

En ny hållplats har 2020 anlagts på Kungsgatan strax öster om Drottninggatan. I 
anslutning till hållplatsen finns väderskydd, cykelställ för 35 cyklar samt ca 40 
parkeringsplatser. Hastighetsgränsen har sänkts till 40 km/h men passagerna över 
Kungsgatan är inte hastighetssäkrade. 

Kommunen ansvarar för ytterligare tre hållplatser på Kungsgatan, Trafikverket 
ansvarar för hållplatser på det statliga vägnätet. 

7. Förslag tågtrafik, busstrafik och hållplatser 
Skapa förutsättningar för tydlig och lättillgänglig information om resmöjligheter 
till och från Kungsör. Inventera hållplatser och anslutande gång- och cykelbanor i 
syfte att öka tillgänglighet, säkerhet och trygghet. 

Se över om hållplatserna längs det kommunala vägnätet av Kungsgatan behöver 
åtgärdas för att höja standarden och säkerheten (3 stycken). 

Utred möjligheten att anlägga ett cykelgarage vid järnvägsstationen 

Komplettera cykelställen vid den nya busshållplatsen på Kungsgatan med 
väderskydd 

8. Åtgärdsplan 
En gemensam åtgärdsplan kommer att tas fram för samtliga deltrafikplaner. 
I åtgärdsplanen ska det synliggöras koppling av åtgärd med målen för Agenda 2030 
samt hur barnperspektivet har beaktats i framtagandet. 

9. Genomförande och uppföljning 
Kollektivtrafikplanen följs upp vart tredje år. Åtgärdsplanen uppdateras årligen. 
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1. Inledning 
I takt med att Kungsör växer och invånarantalet ökar ställs det högre krav på hur 
kommunens mark används samtidigt som behovet av parkering ska tillgodoses. 

2. Syfte 
Syftet med parkeringsplanen är att beskriva insatser för att skapa god tillgänglighet till 
prioriterade målpunkter. 

3. Mål 
Enligt ”Trafikstrategi 2021–2035 Kungsörs kommun” ska parkeringsbehovet tillgodoses 
och balanseras avseende tillgänglighet, markutnyttjande, stadens attraktivitet och ett 
hållbart transportsystem. 

4. Agenda 2030 
År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller 
de 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. 

Hållbar utveckling definieras av FN som utveckling som tillfredsställer dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. 

Gällande parkeringsplanen är mål 3 God hälsa och välmående samt mål 11 Hållbara 
städer och samhällen särskilt relevanta eftersom de strävar mot en mer hållbar 
markanvändning. En minskad yta för parkering kan skapa en ökad yta som kan främja 
människans och miljöns behov. 

Utbudet av antalet parkering är en av de faktorer som har störst påverkan för val av 
färdsätt. Det vill säga att ett minskat antal parkeringsplatser kan med stor möjlighet 
fungera som ett styrmedel för att sträva mot en hållbar stadsutveckling. 

5. Barnperspektiv 
FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling 20 november 
1989 och ratificerades av Sverige 1990. Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om 
barnens rättigheter svensk lag. Konventionen utgörs av femtiofyra artiklar varav fyra 
berör fysisk planering.  

Artikel 3: Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som berör 
barnet. Detta är konventionens grundpelare. Barnets bästa avgörs i varje enskilt fall 
och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.  
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Artikel 12: Barnet har rätt att bilda sig en egen uppfattning, uttrycka sina åsikter och få 
dem beaktade i alla frågor som berör hen med hänsyn tagen till barnets ålder och 
mognad. ‐ 

Artikel 13: Barnet har rätt till yttrandefrihet oberoende av vilket uttrycksmedel barnet 
väljer.  

Artikel 31: Barnet har rätt till vila och fritid, lek och rekreation anpassad till barnets 
ålder samt rätt till att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. 

6. Nulägesbeskrivning 
A. Parkeringsplatser 
Hösten 2018 genomfördes en parkeringsinventering i Kungsörs centrum samt i 
anslutning till järnvägsstationen. 

Totalt inventerades 320 parkeringsplatser varav åtta parkeringsplatser reserverade 
för rörelsehindrade med särskilt parkeringstillstånd. 

B. Reglering 
Majoriteten av platserna har tillåten parkeringstid högst 24 timmar. Endast 
gatuparkeringarna längs Drottninggatan och parkeringsplatserna på Prästgatan har 
kortare parkeringstid. 

C. Beläggningsgrad 
Inventering av beläggningsgraden genomfördes i november 2018 (torsdag‐lördag) 
genom observationer vid fem olika tidpunkter under dagen; kl. 07.30, 09.30, 14.00, 
17.30 samt 21.30. En kompletterande inventering genomfördes i centrum under 
februari 2019. 

Resultaten från inventeringarna redovisar en bild av parkeringssituationen vid de 
aktuella tidpunkterna. Det är inte en heltäckande bild av parkeringssituationen 
men en tydlig indikation på det aktuella läget. Beläggningsgraden redovisas i tre 
nivåer; mindre än 70 %, 70–90 % samt över 90 %.  

Inventeringen visade tydligt att det inte fanns någon brist på parkeringsplatser. 
Det var endast några få platser som vid enstaka tillfällen har en beläggningsgrad 
över 90 %. Parkeringen på Stora Torget hade vid inventeringen hög 
belastningsgrad liksom parkeringen vid järnvägsstationen.  

Vid samtliga observationstillfällen noterades att parkeringsplatserna som är 
reserverade för rörelsehindrade med parkeringstillstånd har haft en låg (obefintlig) 
beläggning. 
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D. Övervakning 
Både polisen och av kommunen förordnad parkeringsvakt kan utfärda 
parkeringsanmärkningar på gator och kommunala parkeringsplatser. 

Flest överträdelser under 2020 är följande;  

1. fordon parkerat längre än tillåtet 
2. stannat eller parkerat mot färdriktningen  
3. stannat eller parkerat på en gång‐ eller cykelbana. 

7. Förslag 
A. Parkeringsbehov – nya parkeringsplatser 
För närvarande finns inga planer på nya parkeringsplatser i kommunen. 

En ny parkeringsinventering ska genomföras eftersom parkeringssituationen har 
förändrats i centrum. Eftersom pandemin påverkar både arbete och fritid bör den 
genomföras tidigast 2022. 

En parkeringsnorm ska tas fram som stöd för kommunen i detaljplanearbetet och i 
samband med bygglov. Normen ska ange minimivärden för antal parkeringsplatser 
vid bostad samt vid olika typer av verksamheter. I parkeringsnormen ska riktlinjer 
för laddplatser tas med. Utifrån Agenda 2030 ska parkeringsnormen ta hänsyn till 
mål 3 och mål 11. 

B. Differentiering av tillåten parkeringstid 

Möjlighet att reglera fler parkeringsplatser med kortare tillåten parkeringstid än 24 
timmar. Detta skapar större rotation på parkeringsplatserna. 

C. Parkeringskarta 
En enkel parkeringskarta som finns tillgänglig på hemsidan och eventuellt i tryckt 
format underlättar för både kommuninvånare och besökare. En karta kan ge 
kunskap om var det finns parkeringsplatser för olika behov och vilka regler som 
gäller för parkering. 

D. Övervakning 
En utredning om införande av P‐skiva genomförs i syfte att underlätta 
parkeringsövervakningen. 
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E. Barnperspektiv 

 

Vid planering av nya parkeringar ska användandet av en yta inte ske på bekostnad 
av barnens utemiljöer. Barn leker där de är oavsett om ytan är en parkering eller en 
skogsdunge. Vid planering av nya parkeringsplatser ska hänsyn tas till barns 
rörelsemönster och möjlighet till övriga utemiljöer i anslutning till boendemiljöer. 
Parkeringsplatser ska heller aldrig inskränka på barnens friyta vid planering av 
förskolor. 

8. Åtgärdsplan  
En gemensam åtgärdsplan kommer att tas fram för samtliga deltrafikplaner.  
I åtgärdsplanen ska det synliggöras koppling av åtgärd med målen för Agenda 2030 
samt hur barnperspektivet har beaktats i framtagandet. 

9. Genomförande och uppföljning 
Parkeringsplanen följs upp vart tredje år. 

Åtgärdsplanen uppdateras årligen. 
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Vår handläggare 
rune.larsen@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Försäljning av Drotten 1 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att säga ja till 
försäljning av Drotten 1 

Sammanfattning 
Där finns idag tre intressenter på att köpa Drotten 1, efter ett positivt beslut i 
Kommunfullmäktige kommer VD i KKTAB att kontakta intressenterna och 
säkerställa vilka planer dessa har med fastigheten, KKTAB kommer att 
återkomma till Kommunfullmäktige vilken av intressenterna som har det 
bästa förslaget för fastighetens utveckling och som är i linje med tanke på 
utvecklingen av Kungsör.   
Den 23 mars 2022 gav styrelsen i KKTAB verkställande direktör i uppdrag 
att gå vidare med försäljning av fastigheten Drotten 1 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
KSF tjänsteskrivelse 
KKTAB 2022-03-23 § 4 Försäljning av Drotten 1 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Rune Larsen 
Teknisk chef 

Skickas till 
Rune Larsen 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-05-13 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/253 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 
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www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 68 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
ronnie.bjorkrot@kungsor.se 
Tekniska kontoret 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Rivning och nybyggnation av Skillingeudds T-
brygga 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att använda 500 
000kr ur KS egen ram 2022 för rivning av befintlig brygga, samt att 
reservera 1 500 000kr ur investeringsbudgeten 2023 för nybyggnation. 

Sammanfattning 
Skillingeudds T-brygga är i mycket stort behov av utbyte. Bryggan är byggd 
1996 och har nått sin tekniska livslängd. Konstruktionen är i trä, med pålar 
av furu och brygglock av tryckimpregnerat virke. Förslaget är att riva 
befintlig brygga och ersätta den med en flytbrygga i betong. Rivningen bör 
ske under hösten 2022 och byggnationen av betongbryggan under våren 
2023. Målsättningen är att ha ett färdigt projekt till badsäsongen 2023. 
Rivningen är inte en investering utan en driftåtgärd och bör belasta KS 
driftsbudget 2022. Byggnationen under 2023 är en investering och bör 
hanteras i 2023 års investeringsbudget. Genomförandet av projektet bör ske 
i första hand genom befintliga ramavtal och i andra hand genom ett 
upphandlingsförfarande. Beräknad kostnad är 500 000kr för rivningen och 1 
500 000kr för byggandet av ny brygga. Totalkostnaden för projektet 
beräknas till 2 000 000kr. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Ronnie Björkrot 
Driftchef 

Skickas till 
Teknisk chef  
Ekonomichef  
Ronnie Björkrot KKTAB 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-05-04 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/244 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 04 40 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Bilder på bryggan 

 

Bild:1 

Vy över hela bryggan 

 

Bild:2 

Bild på bryggan mot land. 
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Bilder på bryggan 

Bild:3 

Betongfundament  

 

Bild:4 
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Bilder på bryggan 

Bild:5 

Från bryggan in mot land 

 

Bild:6 

Bild på stolpfundament. 
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Bilder på bryggan 

Bild:7 

Närbild på stolpfundament. 

 

Bild:8 

Bild på trall. 
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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2016-12-12  12 
 
 

Justerandes sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
Motionären, Kungsörs KommunTeknik AB, akten 

 

 
§ 202 
Svar på motion – Belysning på gång- och 
cykelbana utmed Arbogavägen  
(KS 2016/302) 
Hans Carlsson (M) föreslår i en motion att Kungsörs Kommun-
Teknik AB ska få i uppdrag att utreda och medverka till att gång- 
och cykelbanan utmed Arbogavägen mellan Albins husbilar och 
Barkarövägen får belysning.  
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB 
lämnat ett yttrande. Av det framgår att  
- de inte har något emot att utreda frågan vidare. Utredningen får 

sedan visa om det finns förutsättningar att gå vidare med att 
medverka till att belysning anordnas. 

- Trafikverket är väghållare för en stor del av den aktuella 
sträckan och satsningar på belysta cykelbanor utanför tätbe-
byggt område inte är vanliga 

- en preliminär kostnadsberäkning för belysning ligger på mellan 
800 000 och 900 000 kronor 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Hans Carlsson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-05, § 139 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2016-11-07 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-28, § 223 

 
Beslut Kommunfullmäktige ger Kungsörs KommunTeknik AB i uppdra att  

- utreda frågan om belysning på gång- och cykelbana utmed 
Arbogavägen vidare och  

- återkomma till kommunstyrelsen för beslut när utredningen är 
klar. 

 
Med detta förklara motionen besvarad. 
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Sida 
1 (2) 

Vår handläggare 
ronnie.bjorkrot@kungsor.se 
Tekniska kontoret 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Motion - belysning på gång- och cykelbana 
utmed Arbogavägen 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslutar ärendet. 

Sammanfattning 
Utredningsuppdrag till KKTAB gavs från kommunfullmäktige 2016 att 
utreda frågan om belysning på gång och cykelbanan utmed Arbogavägen 
och att återkoppla till kommunstyrelsen. Då vägen är en del av det statliga 
vägnätet, undersöktes det om det fanns några planerade åtgärder, vilket inte 
var fallet. KKTAB föreslår därför att ärendet avslutas. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Motion - belysning på gång- och cykelbana utmed Arbogavägen 
KF 2016-12-12 § 202 Svar på motion - belysning på gång- och cykelbana 
utmed Arbogavägen 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Ronnie Björkrot 
Driftchef 

Skickas till 
Rune Larsen Teknisk chef 
Hans Carlsson (M) 
Ronnie Björkrot 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-05-04 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2016/302 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 04 40 

Organisationsnr 
212000-2056 

Page 186 of 337

http://www.kungsor.se/


 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-05-04 
Ert datum 
 

Sida 
2 (2) 

Diarienummer 
KS 2016/302 
Er beteckning 
 

 

Ärendebeskrivning 
Enligt ett ej utfört utredningsuppdrag från 2016 så ska KKTAB utreda 
frågan om belysning och kostnaderna för ett eventuellt genomförande. 
KKTAB har kollat med Trafikverket, som är väghållare, om det finns några 
planer på att belysa nämnd GC-väg. 
Svaret från TRV:s handläggare: 
Väg 572 är en 9 meter bred länsväg med 2970 fordon per dygn (1485 i 
vardera riktningen), varav 260 fordon är tung trafik. Skyltad hastighet är 80 
km/h och genomsnittshastigheten för personbilar är 70-70 km/h och 72-77 
km/h för tung trafik. Båda ligger inom normalspannet. Gång och cykelbanan 
är separerad från biltrafiken. Trafikverket belyser endast undantagsvis vägar 
och korsningar. Orsaken är att det är en dyr investeringsåtgärd förknippade 
med höga driftskostnader och mycket låg trafiksäkerhetshöjande effekt och 
har en negativ inverkan på klimatet och därmed motverkar det klimatmål 
regeringen har uppdragit Trafikverket att uppnå. Belysning är mer en 
upplevd trygghet än en faktisk trafiksäkerhet. Därmed luras man in i en 
falsk trygghet och utsätter sig för en större risk. 
Gång och cykelbanor belyser vi sällan, dels eftersom vi inte kan 
tillgodoräkna någon nämnbar trafiksäkerhethöjande effekt, men framför allt 
därför att vi mycket hellre använder pengarna till att bygga nya gång och 
cykelbanor där det saknas. Det finns även lagkrav på att cyklar ska vara 
försedda med belysning samt reflexer. Trafikverket har inga planer på att 
belysa GC-vägen i dagsläget. 
KKTAB föreslår med hänvisning till svaret från Trafikverket, att inga 
åtgärder planeras eller genomförs på rubricerad GC-väg.  
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Sida 
1 (1) 

Vår handläggare 
sara.jonsson@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Delårsrapport per den 30 april 2022 - 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna delårsrapporten. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens egen förvaltning har inkommit med uppföljning av 
ekonomi och verksamhet per den 30 april 2022.  
Den sammanvägda bedömningen är att måluppfyllelsen är god men att mål 
och fokusområden kopplade till goda arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
troligen bara delvis uppnås. Förvaltningen prognostiserar även en negativ 
budgetavvikelse motsvarande -2 157 tkr. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 1 2022 - KS - Utkast 
KSF tjänsteskrivelse 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

 

 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-05-23 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/21 
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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Verksamhet 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltning har ett brett och omfattande uppdrag inom vitt skilda 
verksamhetsområden. Det består av ovanstående enheter som bland annat ansvarar för det 
interna administrativa stödet i organisationen från kansli-, ekonomi- och HR-avdelningen 
samt kommunikations- och utvecklingsenheten. I förvaltningen organiseras dessutom fysisk 
planering, näringslivsbefrämjande åtgärder, kultur- och fritidsverksamheten samt kost och 
lokalvård. 

Kommunstyrelsen bevakar även de gemensamma verksamheterna i samverkan med andra 
kommuner om exempelvis upphandling och inköp, lön- och pensionsadministration, IT och 
telefoni, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd samt energi- och klimatrådgivning. 

 

  

Page 191 of 337



 

 
3 

 

Sammanfattning  

Ekonomiskt läge 

Under året har så mycket hänt i den globala och nationella ekonomin att nyhetsrapportörer 
och andra talar om ett nytt ekonomiskt landskap. Den högsta inflationen på drygt 30 år, 
positiv reporänta för första gången sedan 2014 och en mycket kraftig nedgång på börsen 
under året bidrar till stora osäkerheter om den ekonomiska utvecklingen. För 
kommunstyrelsen är det idé att rikta blickarna särskilt mot livsmedelspriset, som i 
kommunsektorn har ökat med 10–16 procent i år. Ett annat orosmoment handlar om 
investeringsplanerna på bostadsmarknaden och om de kommer att förändras på grund av det 
högre ränteläget. 

Kommunstyrelsen prognostiserar totalt ett budgetunderskott motsvarande -2 157 tkr, vilket i 
huvudsak härrör till finansieringen av ekonomi-, personal- och kansliavdelningarna. Tidigare 
finansierades avdelningarna genom intern försäljning till Socialnämnden och Barn- och 
utbildningsnämnden. Från och med i år sker inte längre någon intern försäljning och det fanns 
redan ett stort underskott i försäljningsmodellen som ökat sedan 2018. Personalstaten har inte 
förändrats under den tiden men systemkostnaderna har ökat till följd av fler och nya system. 

Måluppfyllelse 

Kommunstyrelsen har under året arbetat med egna mål och fokusområden kopplade till tre av 
de övergripande fullmäktigemålen; Hållbara städer och samhällen, goda arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt samt hållbar konsumtion och produktion. Många fokusområden kräver att 
arbete bedrivs under ett eller flera år för att fokusområdena/målen ska kunna bli helt 
uppfyllda. Kommunstyrelsen har kommit en bit på vägen och den sammanvägda 
bedömningen är att målen och fokusområdena kommer vara uppfyllda innan årets slut, med 
undantag för det som tillhör goda arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Fokusområdena och 
målet som tillhör goda arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt kommer troligtvis bara kunna 
uppfyllas delvis.   

Väsentliga händelser 

Kriget i Ukraina har påverkat hela världen och även Kungsör. Företag ställs inför utmaningar 
med materialbrist, förlängda leveranstider och högre kostnader, något som kommunen också 
märket av. Men vårt arbete påverkas nog mest av flyktingmottagandet. En ny bostad har 
påbörjats under första kvartalet men inga nya bostäder har färdigställts under kvartalet.  
Kommunens invånarantal har minskat något och den sista mars hade Kungsör 8 764 invånare.  
En rad olika projekt pågår bland annat, utveckling av hamnområdet, ny visitwebb och 
införande av ett beslutsstödsystem. Samtidigt pågår arbete inför höstens val 2022 och 
samarbetet med Rufunsa i Zambia har utvecklats. 
 
Under perioden har även följande skett: 

• Ett lokalt upphandlingsdirektiv har tagits fram.  
• Kultur- och fritidspolitisk plan 2022–2025 har tagits fram. 
• En planprocess har inletts för utbyggnad av förskoleplatser på Malmberga förskola.  
• Mycket goda resultat i Nöjd Kund Index (NKI) och en förstaplats inom Stockholm 

Business Alliance (SBA). 
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• Covidanpassade konstutställningar, föreläsningar och bokutdelning har genomförts. 

 

Omvärld och framtidsanalys 
 
Kriget i Ukraina påverkar hela världen och även Kungsörs kommun och kommunens 
näringsliv. Flera företag har utmaningar med att få tag i material, förlängda leveranstider och 
högre kostnader. Kung Karlsgården kommer ta emot ca 120 flyktingar och Kungsör kommer 
ta emot 44 flyktingar med kommunalt ansvar från 1 juli. Oroligheterna i världen ökar trycket 
även på Kungsörs kommun. Förväntningarna på att Kungsör klarar av att möta alla former av 
kriser är lika hög som på större kommuner trots att Kungsör inte har samma resurser att tillgå.  
 
Ekonomin påverkas starkt av kriget i Ukraina. Inflationen ökar och beräknas nå en nivå på 
6%, livsmedelspriserna ökar vilket blir en belastning för organisationen. Samtidigt finns oron 
för Covid fortfarande kvar. Viss farhåga finns att antalet smittade kommer att öka igen men 
just nu är belastningen på våra verksamheter inte stor.  
 
2022 är ett spännande valår där främst kanslienheten får lägga ner mycket tid framöver för att 
få till en bra och god ordning i kommande valarbete. 
 
Växande befolkning är en mycket viktig faktor för kommunens ekonomi. Kungsörs kommun 
hade den sista mars 8 764 invånare. Det en minskning med 23 personer sedan årsskiftet. 
Under första kvartalet var det ett födelseunderskott på 5 personer och ett negativt flyttnetto på 
24 personer. Under det första kvartalet påbörjades byggnation av en bostad, inga nya bostäder 
färdigställdes under kvartalet. 
 
Under året förväntas ca 15 personer gå i pension. Vi märker samtidigt en något ökad 
personalomsättning, störst omsättning har hittills varit sjuksköterskor, socialsekreterare, 
lärare, förskollärare och chefer. För stor personalomsättning medför instabilitet i våra 
verksamheter och avgörande faktorer för att behålla och kunna rekrytera medarbetare är bra 
ledarskap och god arbetsmiljö. 
 
Ett lokalt upphandlingsdirektiv kopplat till vår upphandlingspolicy har tagits fram. Dels för att 
vi ska kunna ställa rimliga miljökrav men också för att möjliggöra för lokala företag att lämna 
in anbud på våra upphandlingar.  
 
Bidrag har beviljats för ett LONA-projekt (Lokala Naturvårdsprojekt) rörande hamnområdet 
och Runnabäcken etapp 2. Syftet är att, förutom att vara ett vackert inslag, bevara den 
biologiska mångfalden genom gröna spridningskorridorer och insektshotell i områdena.  
 
Förändringsarbete pågår inom Västra Mälardalens Kommunal Förbund där 
associationsformer, kunskap- och erfarenhetsutbyte med andra förbund samt grunduppdraget 
setts över.   
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Måluppfyllelse för kommunstyrelsen 2022 
För åren 2022–2025 finns 5 övergripande fullmäktigemål med tillhörande nyckeltal. Till varje 
övergripande mål finns även beslutade fokusområden för året 2022, några fokusområden 
ansvarar kommunstyrelsen för att följa upp. Utöver detta har även kommunstyrelsen beslutat 
om egna mål. Nedan görs en första uppföljning per övergripande mål, fokusområde och KS-
målen för att se hur arbetet går. Nyckeltalen följs upp först till delår 2 när resultat finns 
tillgängliga. 

Status: Beskriver om arbetet kopplat till fokusområdet/målet är: 

Ej påbörjat   

Pågår  

Klart 

Kommentar: Förklarar och beskriver på vilka grunder statusen bedömts och det arbete som 
gjorts eller planeras att genomföras. 

 

Övergripande mål - Hållbara städer och samhällen 
 
Fokus 2022 Status Kommentar 
Fortsätta planera för och bygga ut där 
boendemiljön är viktig.  
 

 Planarbete pågår för bostäder i fyra 
områden med olika typer av 
boendemiljöer. Även planering för 
bostäder i Valskog har påbörjats.  
 

Vi behöver stärka näringslivet som genererar 
fler arbetstillfällen och minska arbetslösheten. 
 

 Genom fokus på 
kompetensförsörjning i dialogen 
med näringslivet och i nära 
samarbete med vuxenutbildningen, 
startas nya utbildningar efter 
näringslivets behov.  
 
Arbetslösheten för öppet arbetslösa 
eller inskrivna i program med 
aktivitetsstöd 16–64 år per april år 
2022 är 9,1%, vilket är en 
minskning med 1,6 procentenheter i 
jämförelse med samma period 
föregående år. Dock är 
arbetslösheten fortfarande högre i 
Kungsör än i länet (8,5%) och i riket 
(6,8%). 
  

Boende- och utemiljön är viktigt för att skapa 
trivsel.  
  

I planeringsarbetet beaktas 
utemiljön och tillgång till lekytor 
och grönytor. 
 

Page 194 of 337



 

 
6 

 

KS-mål 2022 Status Kommentar 
Kommunstyrelsen planerar för ett varierat 
bostadsutbud med goda lekmöjligheter och 
blandade upplåtelseformer samt industrimark i 
samspel med kommunens tillväxtambitioner, 
150 bostäder och 30 000 kvm industrimark från 
2020 tom 2025.   

 Det finns nya antagna detaljplaner 
för cirka 140 bostäder. Planarbete 
för 70 bostäder pågår och sedan 
tidigare finns planer för cirka 50–90 
bostäder beroende på bostadstyp. 
Det har påbörjats en översiktlig 
planering för industrimark.  
Bedömningen göras att det är 
relativt svårt att få fram lämplig 
industrimark. 

 

Övergripande mål - Goda arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
 

Fokus 2022 Status Kommentar 
Reviderad riktlinje för god ekonomisk 
hushållning där nämnderna kopplas in.  
 

 Arbetet har ej påbörjats ännu. 

Medarbetarskapet och ledarskapet är viktigt att 
utveckla och att fortsätta titta på hur våra 
medarbetare upplever att det är att jobba i 
Kungsörs kommun.  
 

 Ledarskapsinsats har genomförts 
men arbete med fokus på 
medarbetarskap har ej påbörjats 
ännu. 

Att utveckla investeringsprocessen är också 
prioriterat. 
 

 Investeringsriktlinjer har 
uppdaterats och beslutades av KF i 
mars. En investeringsplansmall har 
skapats, vilken nämnder och bolag 
ska använda sig av för sina 
investeringar. Investeringsplanen 
finns som bilaga inför budget 
2023.   

KS-mål 2022   
Kommunstyrelsen stödjer det långsiktiga 
arbetet med att stärka arbetsgivarvarumärket 
med fokus på att stärka medarbetarskapet 
genom att påbörja arbetet med ett gemensamt 
program för medarbetare.  

 Arbetet har ej påbörjats ännu. 
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Övergripande mål - Hållbar konsumtion och produktion 
 

Fokus 2022 Status Kommentar 
Utifrån de miljöplaner som tagits fram på 
regional nivå har kommunen brutit ner dessa 
till kommunal nivå. Dessa behöver följas upp, 
analyseras för att ta steg mot förbättringar inom 
miljöområdet för hela Kungsör som ort och 
plats. 
 

 Avfalls- och livsmedelsplanerna 
följdes upp i december 2021 och 
handlingsplaner för 2022 togs fram. 
Eftersom planerna sträcker sig över 
fler år kommer lokalt arbete 
fortsätta även efter 2022. Arbetet 
enligt handlingsplanerna för 2022 är 
i fas.   

Kungsörs kommun vill bli bättre på att 
återanvända, därför ses ett system över för hur 
kommunen kan återanvända produkter utifrån 
den handlingsplan som finns kopplat till 
beslutad avfallsplan.  
 

 Arbete pågår. Kontakter har tagits 
med företag för visning av olika 
system. Arbetet bedöms bli klart 
under 2022. 

KS-mål 2022 Status Kommentar 
Kommunstyrelsen har inventerat och 
identifierat behov och områden för hållbart 
återbruk och har en samlad bild av önskat läge 
som leder till fortsatt arbete inom målet hållbar 
konsumtion och produktion.   

 Behov identifierat. 
Se ovan. 

 

Kommunstyrelsen egna mål för 2022 
 

KF-mål KS-mål Status Kommentar 
God utbildning 
för alla   

Det förebyggande arbetet för 
ungdomar har stärkts genom 
att kultur- och fritid och 
näringsliv inkluderas i arbetet 
med TSI (tidiga samordnade 
insatser) för att främja ett 
livslångt lärande från skolan, 
ut i arbetslivet och 
föreningslivet.  

 Arbetet är påbörjat och en 
fördjupad kontakt mellan 
näringslivet och skolan har 
initierats. 

God hälsa och 
välbefinnande  

Kommunstyrelsen arbetar 
med det förebyggande arbetet 
om god hälsa för alla 
invånare. Utifrån 
identifierade behov av ungas 
hälsa, uppdraget från 
framtidsdagen har 
kommunstyrelsen klivit in i 
arbetet och beslutat om den 
gemensamma 
handlingsplanen.  

 

 

Arbete pågår med att sammanställa 
handlingsplanen. Arbetet 
genomförs av kultur och fritid, 
barn-och utbildnings- samt 
socialnämnden. Målet bedöms bli 
uppfyllt under 2022.   
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Eget mål för 
KS  

Kommunstyrelsen stöttar 
verksamheterna i att öka 
kännedom för och i arbetet 
mot att motverka våld i nära 
relation.  

 Arbetet har påbörjats och en 
föreläsning på BRÅ 
(brottförebyggande rådet) planeras 
till hösten 2022. 

 

Bedömning av måluppfyllelse 

Hållbara städer och samhällen  
Fokusområdena och KS-målet bedöms vara helt eller delvis uppfyllda.  

Motivering: Kommunen kommer kunna säkerställa tillgången på bostäder. Redan idag finns 
antagna detaljplaner och pågående planarbete som gör att det vid årets slut finns 
förutsättningar för att bygga 260–300 bostäder. Som nämnts ovan i bedömningen gällande 
industrimark finns det utmaningar att hitta lämplig industrimark. Arbete pågår med 
målsättningen att det år 2025 ska finnas 30 000 kvm ny industrimark, vilket också bedöms 
kunna uppnås.  

Samarbetet med näringslivet kopplat till kompetensförsörjning och ambitionen att minska 
arbetslösheten går i positiv riktning. Nya utbildningar startas upp efter näringslivets behov för 
att skapa en balans på tillgång och efterfrågan så arbetslösheten på sikt kan minska. 
Arbetslösheten har minskat med 1,6 procentenheter i jämförelse med samma period 
föregående år. Den sammanvägda bedömningen är att fokusområden och mål kommer vara 
uppfyllda vid årets slut. 

 

Goda arbetsvillkor och ekonomiskt tillväxt 
Fokusområdena och KS-målet bedöms ej vara uppfyllda.  

Motivering: Enbart arbetet med att utveckla investeringsprocessen är uppfyllt medan arbetet 
ej är påbörjat eller delvis påbörjat inom de andra fokusområden och KS-målet. Planer och 
aktiviteter behöver planeras in under året så arbetet hinner påbörjas och slutföras innan årets 
slut för att full måluppfyllelse ska nås. 

 

Hållbar konsumtion och produktion 
Fokusområdena och KS-målet bedöms vara delvis uppfyllda.  

Motivering: Kommunens avfalls- och livsmedelsplaner har följts upp och förbättringsområden 
har identifierats och konkretiserats i handlingsplaner. Koppat till avfallsplanen pågår arbete 
med att hitta lämpliga systemstöd som kan hjälpa kommunen att återanvända mera. 
Bedömningen är att samtliga områden och mål kommer vara uppfyllda innan årets slut. 

 

KS-mål 
Målen bedöms i dagsläget vara delvis uppfyllda.  

Motivering: En fördjupad kontakt mellan näringslivet och skolan har initierats i syfte att 
stärka det förebyggande arbetet TSI (tidiga samordnade insatser). En handlingsplan 
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sammanställs kopplat till kommunens förebyggande arbetet om god hälsa för alla invånare. 
Kommunstyrelsen har planerat in aktiviteter för att öka kännedomen om arbetet, att motverka 
våld i nära relationer, i organisationen. Bedömningen är att målen kommer vara uppfyllda 
innan årets slut.  

 
Ekonomiska förutsättningar och budget 
Inflationens kraftiga uppgång till 6,4 procent i april är en överraskning för många 
prognosmakare. I fjol berodde inflationsökningen på snabba energiprishöjningar, men sedan 
årsskiftet har inflationen med energin exkluderad också ökat snabbt. Inflationsspöket påverkar 
priserna på bred front. För kommunstyrelsen är livsmedelspriset en betydande kostnadspost 
när alla priser på varor och tjänster nu ökar. För nästa år råder det stor osäkerhet kring 
löneavtalsrörelsen och om arbetsmarknadens parter kommer att förhandla fram löneökningar 
som kompenserar för urholkningen av köpkraften. I så fall har Riksbanken lovat att höja 
räntorna i samma utsträckning.  

För företagen och börsen är det inte i huvudsak priserna som är bekymret utan den branta 
räntehöjningen. De företag som var vinnare på de senaste tio årens låga räntor, till exempel 
fastighetsbolagen, kommer att vara förlorare i den nya räntemiljön. För de som både har höga 
skulder och pengar placerade på aktiemarknaden har året inletts med stor besvikelse. 
Stockholmsbörsen har rasat 25 procent sedan årsskiftet. Det innebär att återhämtningen på 
börsen sedan raset till följd av Corona-pandemin är utraderad. Detta kan få effekter på 
kommunstyrelsens exploateringsverksamhet och tomtförsäljningar.  

Kommunens koncernföretag har en hög skuldsättning och behöver agera snabbt för att 
anpassa sig till det högre kostnadsläget. KKTAB som har 508 440 tkr i låneskuld (varav 
460 580 tkr till Kommuninvest och 47 860 tkr till kommunen) har flera lån som ska omsättas i 
år och nästa år samt flera lån till rörlig ränta. Det troliga är att räntekostnaderna fördubblas 
inom ett år. Ovanpå detta blir KKTAB rejält påverkade av inflationen och bolagsstyrelsen har 
äskat kompensation för ökade kostnader under 2022. Kommunen behöver ta ställning till hur 
mycket den klarar av att kompensera och i vilken utsträckning KKTAB:s uppdrag behöver 
begränsas.  

Förutom inflationen i omvärlden är kommunstyrelsens enskilt största ekonomiska utmaning 
att möjliggöra finansiering av ekonomi-, personal- och kansliaenheterna. En gammal snurra 
som fördelade kostnaderna för dessa enhter på Socialnämnden (SOC) och Barn- och 
utbildningsnämnden (BUN) är borttagen då den upplevdes orättvis. Exempelvis fick 
gymnasieskolan betala en stor andel av kostnaden eftersom fördelningsnyckeln baserades på 
budgetens storlek, trots att kommunen knappt har någon egen gymnasieskola. Dessutom stod 
inte enheterna på kommunstyrelsen själva för någon del av finansieringen. Då politikerna inte 
velat belasta övriga nämnder med utökade kostnader, har underskottet täckts av statsbidrag 
några år, men nu finns dessa inte längre kvar. Inom enheterna har personalstaten inte utökats 
men däremot systemkostnaderna. Överhuvudtaget har IT-kostnaderna ökat till följd av nya 
system och utvecklingen av infrastrukturen genom VMKF i samarbete med Köping och 
Arboga. 
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Årets viktigaste händelser 
Under perioden januari till april år 2022 har kommunstyrelsen arbetat med en mängs olika 
uppgifter, några av de lite större arbetena och händelserna som påverkat våra verksamheter 
redogörs nedan.  

• Riktlinje för investeringar har antagits och ska ge en vägledning för dem som kommer 
i kontakt med investeringar i kommunen och dess bolag. Riktlinjerna kompletteras 
med anvisningar i samband med budget och bokslut. Vägledande för riktlinjerna är 
Rådet för kommunal redovisning (RKR) och deras rekommendationer. 
 

• Barn- och utbildningsnämnden har framfört behovet av ytterligare förskoleplatser och 
mest lämpligt är att bygga ut Malmberga förskola. Ett planbesked har därför antagits 
och en planprocess inletts. 
 

• För att möjliggöra för våra lokala företag att lättare kunna lämna anbud på våra 
offentliga upphandlingar har ett lokalt upphandlingsdirektiv tagits fram och beslutats.  
 

• Förslag på Kultur- och fritidspolitisk plan 2022–2025 har tagits fram och beräknas 
antas senare under våren. 
 

• Kungsör och Arboga har gemensamt arbetat fram ett förslag på ett gemensamt 
driftbolag för VA-verksamheten. Bolaget kommer inte äga något utan endast se till att 
driften sköts rationellt och effektivt i de båda kommunerna. Ett sätt att säkerställa 
kvalitet och framtida krav. 

 

Covid och kriget i Ukraina 

Covid klassas inte längre som en pandemi och de delar av krisstaben som var i gång 
avaktiverades under februari medan rapporteringen till länsstyrelsen gällande lägesbilden 
upphörde först i slutet på mars. Utvecklingen av Covid har bevakats regelbundet och 
återrapporterats löpande till centrala ledningsgruppen (CLG). Kungsör har beredskap för att 
hantera Covid om smittspridningen tar fart igen. 

En kort tid efter att krisstaben kopplat till Covid avaktiverades blev det dags att aktivera den 
på nytt. Den här gången på grund av högt flyktingsmottagnade till Sverige med anledning av 
Rysslands invasion av Ukraina. Krisstaben aktiverades i mars. Till skillnad från Covid har 
krisstaben kompletterats med fler kompetenser. Krisstaben har haft regelbundna möten med 
både externa och interna aktörer och följt händelseutvecklingen löpande. Kontinuerliga 
interna och externa kommunikationsinsatser har genomförts och Kungsör medverkar även på 
länets kommunikationssamordningsmöten. Enligt ny lagstiftning från 1 juli kommer 
kommunen bli ålagd att ordna bostäder åt 44 flyktingar. I skrivande stund finns ett 
flyktingboende för 120 personer som bedrivs i privat regi vilket också påverkat kommunens 
verksamheter. 
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Organisation 

Översyn av Västra Mälardalens kommunalförbund har beslutats och flera delområden ska 
belysas, en delrapport gällande associationsformer har beslutats. 

Under perioden har den ena HR-specialisttjänsten varit vakant vilket inneburit att stödet till 
verksamheterna och cheferna påverkats negativt. Likaså har inplanerat långsiktigt arbete ej 
kunnat genomföras. Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud har genomförts. I 
mars sjösattes den digitala anställningsprocessen vilket inkluderar digitala anställningsavtal, 
digital signering och digitalt personalarkiv  

 

Ortsutveckling, näringsliv och Kultur- och fritid  

Nöjd Kund Index 

I den årliga servicemätningen Öppna Jämförelser som Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) gör får Kungsör ett toppresultat. Nöjd Kund Index (NKI) för Kungsör uppgår till 86. 
Kungsör hamnar på plats 7 av de 198 deltagande kommunerna, det innebär även en förstaplats 
i Västmanland och en förstaplats inom Stockholm Business Alliance (SBA) med sina 54 
medlemskommuner. 

 

Bibliotekets programverksamhet 

Covid har fortsatt påverka verksamheten och anpassningar har gjorts för att ändå kunna 
genomföra aktiviteter som konstutställningar, föreläsningar, barnföreställningar samt 
utdelningar av bokpåsar och pysselpåsar.  

 

Projekt 

Utveckling av hamnområdet 

Projektet fortgår och beslut har tagits gällande vad som behöver göras i etapp 2. I etapp 2 
kommer bland annat hamnområdet genomgå en del försköningar, en mobil scen ska inrättas 
och en stabilitetsutredning ska genomföras. Under året första kvartalet har inga fysiska 
åtgärder genomförts. 

  

Införande av beslutsstödsystem 

Inom kommunerna KAK (Köping, Arboga och Kungsör) pågår fortfarande projektet att införa 
det upphandlade beslutsstödsystemet. Projektet har fokuserat på integrationer, kvalitetssäkring 
och uppbyggnad av rapporter kopplat till ekonomi, personal och målstyrning. Delprojektet 
ekonomi, avseenden ekonomirapporter, har leveransgodkänts medan personal och 
målstyrning förväntas leveransgodkännas under kvartal 2. Arbete har även påbörjats internt i 
Kungsör med att skapa en tids- och aktivitetsplan för implementering av beslutsstödet i 
verksamheterna samt ett förslag till förvaltningsorganisation har tagits fram.  
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Dokumentreda 

Projektet med att få struktur på arbetet med styrande dokument i kommunkoncernen har 
fortsatt under våren, men bytt projektledare då kvalitetstrategen som agerat projektledare 
slutade vid årsskiftet. Det finns ett beroende till projektet nytt intranät. I samverkan med 
VMKF, kommunikatörer och representanter från förvaltningar och bolag beräknas arbetet 
slutföras under 2022.  

 

Nytt intranät  

Projektet pågår fortfarande och planen är att ha en gemensam intranät-plattform tillsammans 
med VMKF, Arboga, Köping och Surahammar, i samma webbpubliceringssystem som de 
externa webbplatserna använder idag. En tillsatt arbetsgrupp arbetar med övergången till det 
nya intranätet, vilket bedöms pågå under 2022. För att intranätet ska kunna lanseras, behöver 
två parallella projekt vara i fas. Dokumentreda för styrande dokument och flytt av 
arbetsgrupper från gamla intranätet till Teams. Alla tre projekt pågår parallellt. 

 

Ny visitwebb 

Projektet med att bygga en ny besökswebb har startat och är ett gemensamt projekt för 
Kungsörs, Köpings och Arbogas näringslivskontor. Målet är att det ska finnas en gemensam 
webbplats som heter visitvastramalardalen.se där turister lätt ska kunna få en överblick över 
vårt gemensamma utbud. Under den gemensamma sidan finns även våra tre visitsidor för 
kommunerna, Kungsör kommer att få adressen: visitkungsor.se 

 

Processer och samverkan 

Kungsör och Rufunsa – för att delaktiggöra barn och unga i kommunens verksamheter och 
stärka jämställdheten.   

I det ICLD-finansierade projektet med Rufunsa i Zambia gjordes ett besök på plats i Zambia 
under mars. I samband med besöket anordnades även en konferens i Johannesburg för 
samtliga kommuner om deltar ICLD:s kommunala partnerskapsprogram. där kommunen 
fanns representerad. 
 

Samspel politik och tjänstepersoner 

Att leda tillsammans 

Under våren påbörjades processen med att ta fram ett utkast på en skriftlig överenskommelse 
om samspelet mellan politik och tjänstepersoner i Kungsörs kommun. Överenskommelsen 
förtydligar för ett framgångsrikt och effektivt arbete med Kungsörs kommuns utveckling. 
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Framtidsdagen - Ökat samarbete för hållbar sysselsättning 

Framtidsdagen är ett sätt för tjänstepersoner och politiker i Kungsörs kommun att enas om ett 
nuläge och tillsammans blicka framåt. Framtidsdagen förekommer två gånger per år. Vårens 
framtidsdag handlade om vad som krävs framåt för att genom hållbar sysselsättning sänka den 
förhållandevis höga arbetslösheten i Kungsörs kommun. Ansvariga för vårens framtidsdag var 
näringslivskontoret tillsammans med vuxenutbildningen och arbetsmarknad och försörjning. 

 

Miljöarbete 

Vid ett seminarium som Naturvårdsverket arrangerade var kommunen inbjuden till att berätta 
om vår årliga Världsmiljövecka. Kommunen finns också med som ett gott exempel i en 
informationsfolder från Naturvårdsverket. Efter seminariet har Kungsör haft en del kontakt 
med andra kommuner som varit intresserade av vårt arbete.  
 
I linje med avsnittet Upplevelsemat i vår Livsmedelsplan var kommunen med och arrangerade 
Matsafari i Kungsör-Köping-Arboga. Matsafari syftar till att öka kunskapen om den lokala, 
närodlade maten och ger matproducenter en möjlighet att visa upp sina produkter, gårdar och 
produktionsmetoder. 
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Ekonomi och resultat 
 

Kommunstyrelsens 
förvaltning 2022 Budget Prognos Avvikelse 

inkl. semesterlöneskuld             
(redov i tkr) Utfall Budget Avvik helår helår helår 
             
Nämnd- och 
styrelseverksamhet 1 141 1 424 283 4 273 3 973 300 

Stöd till politiska partier 117 153 36 458 458 0 
Revision 112 237 125 710 710 0 
Övrig politisk verksamhet 111 423 312 1 268 1 268 0 
Delsumma politisk 
verksamhet 1 481 2 236 755 6 709 6 409 300 

              
Fysisk o teknisk planering 60 630 570 1 889 1 889 0 
Näringslivsfrämj åtgärder 940 1 053 113 3 159 3 159 0 
Turistverksamhet 67 94 27 281 281 0 
Gator, vägar 3 557 3 546 -11 10 638 10 638 0 
Parker 695 675 -20 2 025 2 025 0 
Miljö- och hälsoskydd 1 383 1 443 60 4 328 4 246 82 
Räddningstjänst 2 464 2 457 -7 7 372 7 372 0 
Delsumma infrastruktur o 
skydd 9 166 9 897 731 29 692 29 610 82 

              
Allmän fritidsverksamhet 568 709 141 2 127 2 127 0 
Allmän kulturverksamhet 319 547 228 1 641 1 641 0 
Bibliotek 1 488 1 700 212 5 101 5 101 0 
Anläggningar 4 353 4 214 -139 12 642 13 142 -500 
Delsumma kultur- och fritid 6 728 7 170 442 21 511 22 011 -500 
              
Kommunikationer 575 577 2 1 731 1 731 0 
              
Gemensam verksamhet 6 005 6 220 215 18 660 20 699 -2 039 
              
Serviceenheten 8 050 7 305 -745 21 915 21 915 0 
              
              
Kommunstyrelsens 
förvaltning 32 005 33 406 1 401 100 218 102 375 -2 157 
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Kommentar till resultatet: 

Det finns några budgetavvikelser i Kommunstyrelsens prognos. Inledningsvis görs en 
uppskattning om ett överskott för kommunfullmäktiges arvoden eftersom de redovisar 
överskott hittills i år, men prognosen är högst osäker. Överskottet på Miljö- och 
hälsoskyddsverksamheten avser återbetalning av kommunens del av det positiva resultatet för 
VMMF i 2021 års bokslut. 

Budgetunderskottet som prognostiseras för anläggningar avser Skillingeudds T-brygga som är 
i stort behov av utbyte. Ett förslag från KKTAB, om att ersätta befintlig brygga med en 
flytbrygga, är på väg i den politiska ärendeprocessen. Rivningen beräknas kosta 500 tkr och 
redovisas som en driftskostnad 2022. Ytterligare utgifter redovisas som investering. För det 
fall att kommunstyrelsen beslutar att rivning ska ske behöver den också avgöra hur den ska 
finansieras. 

Underskottet på gemensam verksamhet avser delvis positiva budgetavvikelser som en 
konsekvens av viss personalomsättning inom administrationen under året. Dessutom ingår ca. 
-2 000 tkr i underskott för en betalningssnurra gentemot nämnderna som inte har uppdaterats 
under ett antal år men fått täckning via statsbidrag till och med 2020. Betalningssnurran var 
avsedd att fördela kostnaderna för ekonomi-, personal- och kanslienheterna på BUN och 
SOC. Förvaltningen har äskat medel i budgetprocessen för att få långsiktig finansiering av 
ekonomi-, personal- och kansliavdelningarna i egen budget i stället. 

Kostnaderna för ”mjuk infrastruktur” i samarbete med VMKF blir dyrare än budgeterade IT-
kostnader. Den mjuka infrastrukturen handlar om sådant som hanteras mellan den ”hårda 
infrastrukturen” (så som bredbandsnät, kablar och domäner) och verksamheten. Det som 
kommunerna och VMKF samarbetar kring är e-tjänsteplattformar, e-signering, 
processautomation mm. Det handlar om att bygga grunden till fortsatt digitalisering. 
Kostnaderna består av införandekostnader första året och även en årlig kostnad. 

Det främsta orosmomentet för kommunstyrelsen, i kölvattnet av den högre inflationen är 
livsmedelspriserna hos kostverksamheten inom ramen för Serviceenheten. Just nu 
prognostiseras dock ingen budgetavvikelse totalt för enheten. Ett överskott på 
lokalvårdsverksamheten prognostiseras och sjukskrivningar och vakanser i kombination med 
resurser från Arbetsmarknad och försörjning minskar personalkostnaderna, vilket väger upp 
det ekonomiska resultatet totalt för Serviceenheten. 

Livsmedelspriserna har ökat med 10–16 procent under året och förväntas öka ännu mer 
framöver. Att köpa billigare råvaror ska minska kostnaderna men det kommer inte att hämta 
hem budgetunderskottet för livsmedel. (Till exempel genom minskning av dyra proteiner, köp 
av större mängder billigt kött, grönsaker och andra råvaror.)  
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Investeringar 

  Utfall Budget 2022 Prognos 
Totalt KSF 0 0 0 
Belysning Kungsör 0 400 400 
Gc-väg Kungsringen 0 1 500 1 500 
Gc-väg Frejgatan/Kung Karl 0 350 350 
Gc-väg Centralvallen 0 250 250 
Gbl utbyte av högtrycksnatrium 0 800 800 
Gbl utbyte av mätare till egna skåp 0 481 481 
Reinvestering asfalt 0 2 000 2 000 
Grönytestruktur/träd 0 200 200 
Spår och leder (ej Kungsörsleden) 0 113 113 
Upprustning staket hagmarker 0 500 500 
Totalt KKTAB för KSF 0 6 594 6 594 

 

Kommentar till investeringar: 

Kommunstyrelsens investeringar utförs i KKTAB:s regi. KKTAB har inte fakturerat 
förvaltningen något hittills i år, därav utfallet. KKTAB har själva endast upparbetat små 
belopp hittills och beräknar att hålla sig inom ramen för beställningen från 
kommunstyrelseförvaltningen. 

 

Personal/medarbetare  
 
Årsarbetare/sysselsättningsgrad 

Kommunstyrelsens förvaltning har 67,9 årsarbetare fördelat på 71 tillsvidareanställda 
medarbetare. Könsfördelningen är 80 % kvinnor (57) och 20 % män (14). Elva personer 
arbetar deltid vilka alla är kvinnor. Medelåldern är 49,3 år; 49,4 år för kvinnor och 48,9 år för 
män 
 
Sjukfrånvaro  
Den totala sjukfrånvaron för perioden var 6,4 % varav 7,9 % för kvinnor och 1,9 % för män. 
Det är en ökning i jämförelse med samma period 2021 som då var 6,2 %. 
Långtidssjukfrånvaron har dock fortsatt minskat sedan 2021. Orsaken till ökningen av 
kortidssjukfrånvaron är inte analyserad i detalj men beror sannolikt på flera faktorer som den 
snabba spridningen av Omikronviruset och restriktionerna i början på året.  
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Adressat 
Kommunstyrelsen 

Remiss - översyn principer för planering och 
finansiering av kollektivtrafik i Västmanlands 
län (KTN 220017) 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget. 

Sammanfattning 
Kungsörs kommun har erbjudits möjlighet att yttra sig över ett förslag på 
justeringar gällande principer för planering och finansiering av 
kollektivtrafik i Västmanlands län. Det är dock oklart om det sedan tidigare 
finns principer för planering utan det hänvisas till avtalet om kollektivtrafik 
i Västmanlands län.  

Kommunen är positiv till att det öppnas upp för tillköp av regional 
stomtrafik och att det möjliggörs för avgiftsfria resor på regionala linjer. 
Däremot anser kommunen att förslaget bör ta mer hänsyn till kommuner 
som inte har tillräckligt resandeunderlag i tätorterna och på landsbygden för 
att öka trafikeringen på befintliga linjer.  

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Remiss - översyn principer för planering och finansiering av kollektivtrafik i 
Västmanlands län (KTM220017) 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Stefan Lejerdahl 
Utvecklingsstrateg 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-04-25 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/224 
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 
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Skickas till 
remisser.ktf@regionvastmanland.se  (ange diarienummer KTM220017 i 
ämnesraden) 
Utvecklingsstrateg, Kommundirektör 
Ärendebeskrivning 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med beslut av Kollektivtrafiknämnden, 2022-04-07, samt utifrån 
dialog vid Kollektivtrafikförvaltningens länsdelssamråd under våren 2022, 
skickas förslag på justeringar avseende principer för planering och 
finansiering av kollektivtrafik i Västmanlands län ut på remiss till samtliga 
länets kommuner.  

I enlighet med Avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län, tecknat mellan 
länets samtliga kommuner och Region Västmanland, har Regionen och 
länets kommuner ett gemensamt ansvar för att utveckla och skapa en 
attraktiv kollektivtrafik för hela länet. Regionen tillhandahåller regional 
stomtrafik som är buss- och tågtrafik mellan kommunhuvudorter inom och 
utanför länet medan kommunerna beställer övrig trafik som främst omfattar 
stadstrafik och lokal landsbygdstrafik (inomkommunal trafik). 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.  

Kungsörs kommun lämnar följande synpunkter: 

Förslaget avser justeringar gällande principer för planering och finansiering 
av kollektivtrafik i Västmanlands län. Det är dock oklart om det sedan 
tidigare finns principer för planering utan det hänvisas till avtalet om 
kollektivtrafik i Västmanlands län. I detta avtal framgår inga principer för 
planering. 

Grundprinciper 

Princip 20 och 21 öppnar upp för ”inomkommunal regional trafik” mellan 
flera kommuner under förutsättning att den inte konkurrerar med regional 
stomtrafik. Dessa principer kan öppna upp för att avveckla regional 
stomtrafik med relativt få resenärer och höga kostnader, på för kommunerna 
viktiga stråk, för att hänvisa till att det finns möjlighet för kommunerna att 
ta över den regionala trafiken och kostnaden för den aktuella linjen/sträckan.  
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Det framgår inte om princip 20 gäller när en kommun ligger utanför länets 
gräns. 

Definitionerna regional stomtrafik och inomkommunal trafik bör eventuellt 
kompletteras med mellankommunal trafik. Läser man princip 3, 5, 20 samt 
under rubriken bakgrund blir det lite otydligt definitionsmässigt. 

 

Principer för finansiering 

Kungsörs kommun har förståelse för att gällande principer där linjer med 
omfattande trafikering får bära en stor del av de gemensamma kostnaderna 
kan motverka målet om ökad marknadsandel för kollektivtrafiken. 
Nuvarande planerings principer gynnar de som beställer lite trafik på 
bekostnad av kommuner som beställer mycket trafik.  

Om en kostnad på 500 000 kronor läggs på ett fordon finns det en risk att 
det ger kommunerna incitament till att avveckla, i stället för att utveckla, 
den inomkommunal trafiken som i huvudsak transporterar barn till skolorna 
och har få övriga resenärer. Detta under förutsättning att det inte finns 
underlag för att utöka trafikeringen på linjerna. Dessa linjer blir då 
renodlade skolbussar.  

Förslaget på incitament gynnar de kommuner med tillräckligt 
resandeunderlag i tätorterna och på landsbygden. 

Principer för tillköp av regional stomtrafik 

Kommunen är positiv till att det öppnas upp för tillköp av regional 
stomtrafik. Det kan öppna upp för regional stomtrafik till viktiga målpunkter 
inom kommunen. Kungsörs kommun är även positiv till att det möjliggörs 
för avgiftsfria resor på regionala linjer. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Kungsörs kommun konstaterar att de flesta kommuner får ökade eller 
kraftigt ökande kostnader med förslaget. Kungsörs kommun får en årlig 
kostnad på cirka 1 miljon kronor vilket är en årlig ökning på cirka 320 000 
kronor utifrån de beslutade förändringar av den inomkommunala 
busstrafiken som kommer att genomföras från och med december 2022. 
Hade linjerna 53 och 252 fortsatt med nuvarande trafikering hade kostnaden 
blivit 2,7 miljoner kronor per år. 
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Om kommunerna får ökade kostnader till förmån för regionens lägre 
kostnader bör det arbetas fram en satsning på något tydligt 
mervärde/gemensam målpunkt för länets invånare. Exempelvis att alla 
invånare ska kunna resa kollektivt till Västerås sjukhus inom en viss tid och 
utan för många byten. Det skulle ge ett mervärde för alla länets invånare och 
kommuner. 

Kungsörs kommun anser att förslaget bör ta mer hänsyn till kommuner som 
inte har tillräckligt resandeunderlag i tätorterna och på landsbygden för att 
öka trafikeringen på befintliga linjer. Ett exempel skulle kunna vara en 
differentiering av kostnaden per dimensionerat fordon. 
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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 
   

 

  

 

 

REMISS   ÖVERSYN PRINCIPER FÖR PLANERING OCH FINANSIERING AV KOLLEKTIVTRAFIK I 
VÄSTMANLANDS LÄN 

I enlighet med beslut av Kollektivtrafiknämnden, 2022-04-07, samt utifrån dialog vid 

Kollektivtrafikförvaltningens länsdelssamråd under våren 2022, sänds härmed förslag 

på justeringar avseende principer för planering och finansiering av kollektivtrafik i 

Västmanlands län ut på remiss till samtliga länets kommuner.  

Synpunkter på förslaget önskas Kollektivtrafikförvaltningen till handa senast 2022-05-

31. För eventuella frågor och behov av förtydliganden se kontaktperson i sidhuvudet 

ovan. Svaret skickas via e-post till remisser.ktf@regionvastmanland.se. Vänligen ange 

diarienummer KTM 220017 i ämnesraden. 

Bakgrund 

I enlighet med Avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län (RF 2017-09-27), tecknat 

mellan länets samtliga kommuner och Region Västmanland (Regionen), har Regionen 

och länets kommuner ett gemensamt ansvar för att utveckla och skapa en attraktiv 

kollektivtrafik för hela länet.  

Regionen tillhandahåller regional stomtrafik som är buss- och tågtrafik mellan 

kommunhuvudorter inom och utanför länet medan kommunerna beställer övrig 

trafik som främst omfattar stadstrafik och lokal landsbygdstrafik (inomkommunal 

trafik). 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.  

Den regionala stomtrafiken bedrivs enligt avtalet på väg eller järnväg mellan 

kommunhuvudorter inom och utanför länet. Trafik med båda ändpunkter inom 

samma kommun kan inte vara stomtrafik.  

Trafikutveckling 

Under 2010-talet har satsningar gjorts i Västmanlands kollektivtrafik. Vid jämförelse 

mellan rambudget 2011 och 2022 har antalet utbudskilometer i länets busstrafik ökat 

med 40 procent medan kostnaderna för busstrafiken ökat med drygt 70 procent. 

Därutöver har satsningar under perioden gjorts i utökad tågtrafik. 

Utvecklingen är ojämnt fördelad. Regionen (tidigare Landstinget), Västerås, Sala, 

Norberg och Kungörs kommun har gjort utökningar medan Köping, Arboga, 

Skinnskatteberg och Fagersta kommun har reducerat trafiken. För kommunerna 

utanför Västerås omfattar förändringarna främst att linjer med tidigare 

skolskjutsuppdrag har gjorts om till allmän linjetrafik eller vice versa.  

Hallstahammars och Surahammars kommuner har fram till och med augusti 2021 

organiserat den inomkommunala trafiken inom eget avtal och jämförs därför inte 

här. Den trafik som numera beställs via Regionen är dock relativt oförändrad 2022 

jämfört med 2011.   
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Tabell 1 Utveckling utbudskilometer linjelagd busstrafik 2011 mot 2022 

PART 2011 2022 FÖRÄNDRING 

Region Buss 2 385 996 3 440 985 44% 

Västerås 4 356 545 6 390 171 47% 

Skinnskatteberg 72 555 37 658 -48% 

Sala 516 811 812 700 57% 

Norberg 51 740 101 358 96% 

Köping 154 854 Ej linjelagd -100% 

Kungsör 39 232 53 684 37% 

Fagersta 153 822 93 840 -39% 

Arboga 98 748 15 658 -84% 

Surahammar Egen trafik 112 906  

Hallstahammar Egen trafik 180 911  

Tabell 2 Kostnadsutveckling (brutto) 2011 mot 2022, kostnader i respektive års prisnivåer 

PART 2011 2022 FÖRÄNDRING 

Region Buss 60 101 382 102 055 000 70% 

Västerås  170 944 913 313 267 900 83% 

Skinnskatteberg 2 001 665 1 222 000 -39% 

Sala  13 610 903 26 120 920 92% 

Norberg 1 743 527 4 097 180 135% 

Köping 5 551 372 1 270 000 -77% 

Kungsör 1 348 963 1 762 530 31% 

Fagersta  4 606 846 4 262 220 -7% 

Arboga 3 602 643 1 545 470 -57% 

Surahammar Egen trafik 3 812 780  

Hallstahammar Egen trafik 6 793 000  

Region Tåg (nettokostnad) 48 707 890 124 466 000 156% 
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Problembeskrivning 

Inomkommunal busstrafik har i flera fall inte fokus och uppdrag att öka 

kollektivtrafikens marknadsandel, utan planeras främst för skolornas behov eller 

andra särskilda grupper. Resandet utanför skoltider är lågt och trafiken blir därmed 

inte kostnadseffektiv för kommunerna och användbar för medborgarna. Samtidigt 

gör regional stomtrafik flera uppdrag som enligt de rådande planeringsprinciperna är 

att betrakta som inomkommunala. I flera kommuner står den regionala stomtrafiken 

för större delen av trafikutbudet. 

Det har också visat sig att det den inomkommunala trafiken inte fullt ut står för de 

kostnader som trafiken genererar. 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. Det får till följd att linjer 

med omfattande trafik får bära en stor del av de gemensamma kostnaderna. Detta är 

främst ett problem när det kommer till kostnader för fordon. En linje som har en 

avgång mellan 7 och 8 på morgonen dimensionerar i regel ett fordon. I den regionala 

trafiken utnyttjas detta fordon vanligen över hela dagen medan det i den 

inomkommunala trafiken övervägande används för enstaka avgångar. Effekten är i 

princip att linjer med stabilt utbud över dagen får bära oproportionerligt stor del av 

trafikens underskott. Samtidigt som det skapar det incitament för kommunerna att 

inte meranvända de fordon som gör uppdrag för skolans behov och 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. Det är också skillnad mellan kommunerna i vilken grad den regionala 

stomtrafiken tillgodoser inomkommunalt behov. Därutöver finns ett problem med 

att flera linjer inte står för de kostnader som trafiken genererar.  
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Förslag principer för planering och finansiering av kollektivtrafik 

Föreliggande förslag avser att förtydliga, konkretisera och utveckla tillämpning av 

principer för planering och finansiering av kollektivtrafik i Västmanlands län i enlighet 

med nu gällande avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län som också ska stödja 

måluppfyllelse i enlighet med det regionala trafikförsörjningsprogrammet. 

De punkter som gäller i Avtal om Kollektivtrafik i Västmanlands län ersätts inte av 

dessa principer. 

Principerna avses träda i kraft till budgetåret 2024. 

Röd kursiv text är endast avsett som förklarande kommentarer. 

Grundprinciper 

1. Planering av all kollektivtrafik ska utgå från och bidra till de mål och strategier 

som sätts upp i Trafikförsörjningsprogrammet. 

2. Region Västmanland har ett helhetsansvar för all kollektivtrafik inom ramen för 

allmän trafikplikt inom Västmanland.  

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

regional stomtrafik, vilket omfattar kollektivtrafik inom definierade 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). 

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

inomkommunal trafik och beställs av respektive kommun.  

 

Figur 1 Regionala stråk  
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Principer för finansiering 

6. Finansiering sker utifrån kostnad per km och timme utifrån Svealandstrafikens 

prissättning  

7. För samtliga linjer, läggs en kostnad på 500 000 kr per dimensionerande fordon. 

Denna kostnad läggs på depånivå och innebär att kostnader per km och timme 

per depå reduceras med motsvarande belopp. 

Dimensionering utgår från den tidpunkt då flest fordon är i trafik. I de fall samma 

dimensionerande fordon gör uppdrag på två eller flera linjer delas kostnaden för fordonet 

mellan de aktuella linjerna. Ett fordon kan således ha 0,5 eller 1,5 dimensionerade fordon. 

I de fall en depå endast belastar en part (en kommun alternativt enbart region) är det inte 

nödvändigt att lägga på dimensionerande fordon som komponent även om det 

rekommenderas för att underlätta jämförelser på linjenivå.  

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

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

9. 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. 

Punkt nio avser att jämna ut obalansen i länet att kommuner på vissa håll gör 

inomkommunala uppdrag. Punkten innebär att det görs en beräkning av mellanskillnad 

mellan zon och länstaxa som kommuner ska kompensera regionen med för att resenären 

nyttjar den inomkommunala trafiken. Det innebär också att principen ger möjlighet för 

att låta nolltaxa gälla i inomkommunal busstrafik. Ersättningen föreslås vara en schablon 

baserat på verkligt resande och uppdateras inför varje rambudgetår. Däremot ska inte 

ersättningens nivå ändras efter det att budget beslutats förutsatt att det inte skett 

väsentliga händelser som påverkat resandet. För att punkt nio ska vara aktuell bör det 

finnas ett tydligt inomkommunalt resandeunderlag. 
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Principer för Regional stomtrafik 

10. 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. 

Princip 10 innebär att utbudet i stråken kan skilja sig inom stråket och det låser heller 
inte fast att alla avgångar måste gå mellan kommunhuvudorter. I ett stråk kan det 
finnas såväl buss som tågtrafik.  

Utbudsnivån inom regionala stråk utgår från behov som redovisats i det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet och tillhörande genomförandeplan.  

11. 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. 

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

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

Med uppdragsbeskrivning avses nivå på utbud, körväg samt vilka parametrar som är 
styrande för trafikens tidtabell (exempelvis anslutning till tåg, skoltider etc).  

Principer för tillköp av regional stomtrafik 

14. 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 9. 

Ett tillköp av trafik förändrar därmed inte den schablonmässiga ersättning som 

beräknats fram i enlighet med punkt nio. 

16. Tillköp berättigar inte att ta del av intäkter för den aktuella linjen.  

17. 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.  

Ett exempel kan vara att tillköpet har tydlig negativ påverkan på exempelvis resande och 

intäkter för den regionala stomtrafiken. En avfärdan av tillköp ska vara tydligt motiverad 

och transparent. Det bör också vara tydligt formulerat vilken nivå som ett sådant beslut 

kan tas på.  
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Principer för Inomkommunal trafik 

18. 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. 

19. Inomkommunal trafik finansieras av den beställande kommunen. 

20. Inomkommunal trafik som berör mer än en kommun finansieras av beställande 

kommun(er) utifrån andel produktion om inte annat finns överenskommet. 

Punkt 19 och 20 innebär att Inomkommunal trafik kan ske över kommungräns men 

kommer endast belasta den kommun som beställt trafiken.  

21. Region Västmanland kan välja att avfärda beställning av inomkommunal trafik 

om det innebär negativ påverkan på trafiksystemet i sin helhet. 

En avfärdande av beställd inomkommunal trafik är enbart avsedd att användas vid de 

fall en beställd trafik skulle ha direkt konkurrens med regional stomtrafik och innebära 

tydligt negativ påverkan för denna. Ett sådant beslut måste vara tydligt motiverat och 

transparent. Det bör också vara tydligt formulerat vilken nivå som ett sådant beslut kan 

tas på. 
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BILAGA 1 – BEDÖMNING EKONOMISKA KONSVEKVENSER 

Nedan redovisas beräkning av ekonomiska konsekvenser av princip 7 och 9. Då 

kostnaderna för trafiken påverkas av flera faktorer är de här redovisade effekterna 

endast gjorda för att översiktligt beskriva och grovt illustrera effekter av förslaget. 

I takt med att mer detaljerade beräkningar kan göras och utifrån förändringar i 

beställd trafik kommer siffrorna att justeras.  

Beräknade effekter av princip 7 

Tabellen nedan redovisar effekt där rambudget 2022 justerats med att innehålla 

kostnad för dimensionerande fordon. Beräkningen av antal dimensionerande fordon 

är i detta läge inte fullständig och kan komma att justeras.  

Effekten av principerna för fördelning av kostnader berör enbart den trafik som 

utförs genom Svealandstrafiken 

Tabell 3 Kostnader rambudget 2022 (mkr) utan och med princip 7 
 

BRUTTO RAM 2022 MED PRINCIP 7 FÖRÄNDRING 

Arboga 0,6 1,1 95% 

Fagersta 4,2 5,3 28% 

Hallstahammar 6,8 6,6 -3% 

Kungsör 1,7 2,7 53% 

Norberg 3,7 4,7 29% 

Köping 

 

Regionen 96,7 89,6 -7% 

Sala 25,3 28,5 13% 

Skinnskatteberg 1,1 1,3 20% 

Surahammar 3,8 4,1 9% 

Västerås 0,2 0,0 

 

S:a 144 144 

 

 

Vid principernas införande kommer trafikutbudet se annorlunda ut. 

Kungsörs kommun har beslutat att lägga ner linje 53 samt 252 som även belastar 

Arboga kommun. Effekten av detta skulle bli att Kungsörs kostnad reduceras till runt 

1 miljon kr och Arboga kommuns kostnad reduceras till runt 800 000 kr. 

Norbergs kommun har beslutat att avveckla linje 87 vilket skulle ge en ny kostnad på 

4,0 miljoner kr per år. 
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Därutöver planerar region Västmanland för fortsatt satsning på den regionala 

trafiken vilket innebär att det minskade kostnad som anges i tabellen ovan kommer 

att användas för att finansiera dessa utökningar av trafiken.  

Modellen ger incitament att arbeta med effektiviseringar av trafiken och även se över 

möjligheten att meranvända de fordon som respektive kommun kommer att betala 

för. 

Beräknade effekter av princip 9 

Punkt nio föreslås användas där det inomkommunala resandet är omfattande och 

har en tydlig påverkan på trafikens utformning. Beräkningen görs då utifrån 

mellanskillnaden mellan priserna för zon- och länstaxa i enlighet med Kundkoll.  

Exempelvis men inte uteslutande linje 550A på sträckan Kolsva-Köping, linje 515 och 

Bergslagspendeln mellan Dingtuna och Västerås och UVEN-trafiken mellan Kvicksund 

och Västerås. I de fall en kommun önskar att nolltaxa ska gälla ska alltid en 

kompensation göras.  

För linje 550A mellan Kolsva och Köping bedöms mellanskillnaden, baserat på 

resande i mars 2022 uppgå till omkring 800 000 kr per år.  

För linje 515 och Bergslagspendeln Dingtuna-Västerås beräknas motsvarande 

mellanskillnad uppgå till 250 000 kr per år.  

För sträckan Kvicksund-Västerås (UVEN) beräknas motsvarande mellanskilland uppgå 

till ca 200 000 per år. 

Om nolltaxa skulle införas på linje 569 inom Sala kommun beräknas effekten vara 

runt 450 000 kr baserat på resandet på linje 62 på delsträckan och nuvarande 

resande på linje 569.  
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Vår handläggare 
stefan.lejerdahl@kungsor.se 
Utvecklingsenheten 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Remiss - Förslag till nya föreskrifter för väg 56, 
Västmanlands län (TRV 2021/133715) 
Förslag till beslut 
Kungsörs kommun har ingenting att erinra mot förslaget.  
 

Sammanfattning 
Trafikverket har erbjudit Kungsörs kommun att yttra sig över förslag på nya 
föreskrifter för väg 56, Västmanlands län samt upphävande av Trafikverkets 
föreskrifter (TRVTFS 2020:31) om hastighetsbegränsning på väg 56 i 
Västmanlands län. Trafikverket bygger om väg 56 till mötesfri väg mellan 
Kvicksund och trafikplats 127 Västjädra vid E18. Vägen mellan Kvicksund 
och Västjädra är viktig för arbetspendling och yrkestrafik i Mälardalen och 
är den närmaste färdvägen mellan Eskilstuna och Västerås. Målet är att öka 
trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten genom att höja 
vägstandarden på sträckan till mötesfri med dimensionerande hastighet 100 
km/tim på så långa sträckor som möjligt. Ombyggnaden berör en cirka 14 
kilometer lång sträcka och hastigheten höjs till 100 km/tim på så långa 
sträckor som möjligt.  
Kungsörs kommun har ingenting att erinra mot förslaget.  

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Remiss - Förslag till nya föreskrifter för väg 56, Västmanlands län (TRV 
2021/133715) 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Stefan Lejerdahl 
Utvecklingsstrateg 

Skickas till 
Utvecklingsstrateg 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-04-25 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/230 
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 
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Trafikverket
  

Sida 1 av 1

Trafikverkets föreskrifter
om hastighetsbegränsning på väg 56 i Västmanlands län;

TRVTFS :

beslutade den

Trafikverket föreskriver följande med stöd av 3 kap. 17 § fjärde stycket 
trafikförordningen (1998:1276).

I stället för hastighetsbegränsning enligt 3 kap. 17 § tredje stycket trafikförordningen 
(1998:1276) ska den högsta tillåtna hastigheten på väg 56 i Västmanlands län vara enligt 
följande.

Vägsträcka
mellan och km/tim

Södermanlands länsgräns väg E20 Kungsör Syd 80

400 meter norr om väg 559 
Kvicksund

1900 meter söder om väg 252, 527 
Stora Ekeby

100

1900 meter söder om väg 252, 527 
Stora Ekeby

1270 meter söder om väg 252, 527 
Stora Ekeby

80

vägdelen för nordlig färdriktning
1270 meter söder om väg 252, 527 
Stora Ekeby

300 meter söder om väg 558 Törunda 100

vägdelen för sydlig färdriktning
1270 meter söder om väg 252, 527 
Stora Ekeby

130 meter söder om väg 558 Törunda 100

vägdelen för nordlig färdriktning
300 meter söder om väg 558 Törunda Väg E18 trafikplats 127 Västjädra 80

vägdelen för sydlig färdriktning
130 meter söder om väg 558 Törunda Väg E18 trafikplats 127 Västjädra 80

250 meter norr om cirkulationsplats 
Hökåsen

Cirkulationsplats Gustavsborg Sala 100

väg 794 Sala Uppsala länsgräns 80

______________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2022, då Trafikverkets föreskrifter 

(TRVTFS 2020:31) om hastighetsbegränsning på väg 56 i Västmanlands län ska upphöra att 
gälla.

På Trafikverkets vägnar

ROBERTO MAIORANA
Helene Månsson
(Verksamhetsområde Planering)
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Konsekvensutredning av förslag om hastighetsföreskrifter på väg 
56, Västmanlands län, enligt förordningen (2007:1244)

Väg 56 sträcker sig från Norrköping till Gävle, en sträcka på 300 km. Vägen är nationell väg och ingår i 
det funktionellt prioriterade vägnätet (FPV) som väg som är viktig för godstransporter långväga 
personresor med bil dagliga personresor med bil kollektivtrafik med buss. 

Trafikflödena varierar mellan 10 000-14 000 årsmedeldygnstrafik (ÅDT) 

Sambandet mellan trafikflöde och vägens utformning innebär att en mötesseparerad landsväg med 
mitträcke kan ha högsta tillåtna hastighetsbegränsning 100 km/tim. 

På Trafikverkets hemsida finns en karta som visar föreskrifter om hastighetsgränser.

Bakgrund
Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige och är fastställd genom beslut i riksdagen. 
Den är ett etiskt förhållningssätt, men utgör också en strategi för att forma ett säkert 
vägtransportsystem. I Nollvisionen slås fast att det är oacceptabelt att vägtrafiken kräver människoliv. 
Trafiksäkerhetsarbetet i dess anda innebär att vägar, gator och fordon ska anpassas till människans 
förutsättningar så att ingen på sikt dödas eller skadas allvarligt i vägtrafiken.

Delsträcka 2 byggs ut till mötesfri väg mellan Kvicksund och Mellansundet. Sträckan som byggs om är 
ca 2 km lång där den nya hastighetsbegränsningen ändras till 100 km/tim. Syftet med projektet är att 
öka trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 56.

Delsträcka 3 på bro över Mellansundet byggs inte om. Vägen har 1 körfält i vardera riktningen utan 
mittseparering som vanlig landsväg. Den högst tillåtna hastigheten är 90 km/tim men då vägen inte är 
mötesseparerad föreslås hastigheten sänkas till 80 km/tim på en sträcka av 0,63 km.

Delsträcka 4 (S och N) byggs ut till mötesfri väg mellan Mellansundet och Väg 558 Törunda. Sträckan 
som byggs om är ca 9 km lång där den nya hastighetsbegränsningen ändras till 100 km/tim. Syftet 
med projektet är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 56.

Delsträcka 5 (S och N) har en total längd av ca 4 km mellan väg 558 Törunda och väg E20 Västjädra. 
Den nuvarande utformningen på vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mittseparering som 
vanlig landsväg och den högsta tillåtna hastigheten är 90 km/tim. I korsningarna med vägarna 558, 
Törunda, väg 553 Vändle och E20 Västjädra är högsta tillåtna hastigheten 70 km/tim på sammanlagt 
1,7 km. Åtgärder i korsningarna medger en höjning i dessa till 80 km/tim.

Trafikverket bygger om väg 56 till mötesfri väg mellan Kvicksund och trafikplats 127 Västjädra vid E18. 
Vägen mellan Kvicksund och Västjädra är viktig för arbetspendling och yrkestrafik i Mälardalen och är 
den närmaste färdvägen mellan Eskilstuna och Västerås. Målet är att öka trafiksäkerheten och 
förbättra framkomligheten genom att höja vägstandarden på sträckan till mötesfri med 
dimensionerande hastighet 100 km/tim på så långa sträckor som möjligt. Ombyggnaden berör en 
cirka 14 kilometer lång sträcka och hastigheten höjs till 100 km/tim på så långa sträckor som möjligt. 
Idag är högsta tillåten hastighet på vägen 90 km/tim från 450 meter norr om väg 559 Kvicksund och 
300 meter norr om väg 554 Västjädra, med undantag för ett par lokala trafikföreskrifter om 70 km/tim 
i korsningar med väg 553 och väg 558. 

Längs vägen finns avsnitt med låg trafiksäkerhet och låg framkomlighet. Vägen är olycksdrabbad med 
hög andel viltolyckor. Merparten av sträckan har en vägbredd på 9 meter och hastigheten är till stora 
delar begränsad till 90 km/tim. Längs sträckan förekommer 10 korsningar med allmänna vägar. 
Trafiken uppgick år 2018 på sträckan till cirka 10 000-14 000 ÅDT och prognosen för år 2040 anger 
en trafikökning till 12 500-17 000 ÅDT. De högsta trafikflödena förekommer mellan väg 558 mot 
Kolbäck och väg 553 mot Dingtuna med nära 14 000 fordon per årsmedeldygn.
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Förslag till hastighetsbegränsningar 
Förslag på hastighetsbegränsningar, förändrade eller oförändrade, för hela vägen redovisas i tabellen. 

# Sträcka Sträckans 
totala längd 
(km)

Justeringens 
totala längd 
(km)

Hastighet 
(km/tim)

Ny 
hastighet 
(km/tim)

Minskad 
restid (+ 
anger ökad 
restid)

1 Södermanlands 
länsgräns – väg E20 
Kungsör Syd

80

2 400 meter norr om väg 
559 Kvicksund – 1900 
meter söder om väg 252, 
527 Stora Ekeby

1,86 km 90 100 7 sek

3 1900 meter söder om 
väg 252, 527 Stora 
Ekeby – 1270 meter 
söder om väg 252, 527 
Stora Ekeby

0,63 km 90 80 + 32 sek

4N Vägdelen för nordlig 
färdriktning
1270 meter söder om 
väg 252, 527 Stora 
Ekeby – 300 meter söder 
om väg 558 Törunda

8,46 km 90 100 33 sek

4S Vägdelen för sydlig 
färdriktning
1270 meter söder om 
väg 252, 527 Stora 
Ekeby – 130 meter söder 
om väg 558 Törunda

8,63 km 90 100 34 sek

5N Vägdelen för nordlig 
färdriktning
300 meter söder om väg 
558 Törunda – Väg E18 
trafikplats 127 Västjädra

3,51 km 90 80 + 18 sek

5S Vägdelen för sydlig 
färdriktning
130 meter söder om väg 
558 Törunda – Väg E18 
trafikplats 127 Västjädra

3,87 km 90 80 + 20 sek

6 250 meter norr om 
cirkulationsplats 
Hökåsen – 
Cirkulationsplats 
Gustavsborg Sala

100

7 Väg 794 Sala – Uppsala 
länsgräns

80

Restiden längs hela sträckan minskar teoretiskt med 4 sekunder.
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Observera att nedan beskrivna kostnader och konsekvenser utgår från hela föreskrifterna.

Lokala trafikföreskrifter
Förslaget ovan gäller endast Trafikverkets hastighetsföreskrifter. Det kan finnas lokala 
trafikföreskrifter om hastighet eller tättbebyggt område utmed vägen som lokalt kan påverka 
framkomligheten utmed vägen. I samband med aktuellt förslag har Trafikverket för avsikt att så långt 
möjligt sträva efter så få hastighetsförändringar som möjligt utmed stråket och, om så är aktuellt, 
lämna förslag till beslutande myndighet om förändring. 

Alternativa lösningar
Att bygga om en väg till mötesfrihet med mitträcke är en omfattande investering och Trafikverket tar 
fram beslutsunderlag som ligger till grund för att prioritering mellan åtgärder ska kunna ske av 
beslutande organ. I detta fall har Trafikverket byggt om väg 56 för att öka tillgängligheten för 
vägtrafiken längs sträckan.

Om hastighetsgränsen inte ändras kommer nuvarande hastighetsgräns, 90 km/tim, att fortsätta gälla.

Vilka som berörs av regleringen 
Alla som färdas i fordon som får framföras i högsta tillåtna hastighet på berörd sträcka och andra som 
vistas eller verkar i närheten av vägen berörs av regleringen. Se vidare under rubriken ”Effekter som 
regleringen medför”.

Vilka bemyndiganden grundar sig Trafikverkets beslutanderätt på
Trafikverkets beslutanderätt grundar sig på Trafikförordningen (1998:1276).

Hur förhåller sig föreslagen reglering till EU-rätten
Förslaget är av nationell karaktär och överensstämmer med de skyldigheter som följer av Sveriges 
anslutning till Europeiska Unionen. 

Det finns författningar för vägsäkerhet (lag, förordning, föreskrift) för vägar som ingår i det europeiska 
TEN-T-vägnätet. Trafikverket tillämpar även författningarna för europeisk vägssäkerhet för samtliga  
vägar med vägnummer upp till och med 100 samt på  vägar med ett flöde på över 4000 ÅDT oavsett 
vägnummer. Författningarna innehåller bestämmelser om väghållares skyldigheter och syftar till att 
öka säkerheten för vägtrafikanter. 

Konsekvenser som den föreslagna regleringen medför 
Effekter på trafiksäkerhet

Den ombyggda vägen har bättre utformning än tidigare vilket får positiva konsekvenser för 
trafiksäkerheten. Vägen har utformats för den nya hastighetsgränsen.

Trafikverket har för väg 56 använt sig av metoden Samlad EffektBedömning (SEB) för att beskriva 
vilka effekter den föreslagna åtgärden får. Resultatet av denna SEB är publicerat på Trafikverkets 
hemsida1.

Effekter på tillgänglighet

Hastighetshöjningen kommer att ge en minskad restid till förmån för huvudsakligen persontrafik. 

Föreskrifterna påverkar inte restiden för tunga lastbilar med släp eftersom de får framföras i högst 80 
km/tim.

1 Klicka på ”Region Öst”. Välj ”Investering”. Välj ”VMN101 Rv56 Kvicksund-Västjädra”. Välj ”kortversion”
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Effekter på miljö

Hastighetshöjningen kommer att innebära ökade utsläpp av koldioxid.

Hastighetshöjningen på den ombyggda vägen kommer att innebära ökat buller. 

Konsekvenser om regleringen inte kommer till stånd
Om föreslagen reglering av hastighetsbegränsningen inte görs på den ombyggda sträckan så fortsätter 
nuvarande hastighetsbegränsning att gälla. Den samhällsekonomiska nyttan med att bygga om vägen 
med högre säkerhetsstandard skulle gå förlorad och tillgängligheten skulle inte vara så god som 
vägutformningen medger. 

Kostnader som den föreslagna regleringen medför 
De föreslagna föreskrifterna resulterar i något ökade samhällsekonomiska kostnader i form av ökade 
utsläpp av växthusgaser samt högre bullernivåer.

Bedömda effekter för kommuner och regioner
Trafikverket bedömer inte att förslaget kommer att påverka kommuner och regioners ansvarsområden 
eller organisation. 

Sammanfattning
Den föreslagna hastighetsförändringen motiveras av att den bidrar till ökad tillgänglighet och 
förbättrad trafiksäkerhet på den aktuella sträckan och i detta fall bedömer Trafikverket att nyttan för 
trafiksäkerhet överväger de negativa konsekvenserna för miljö.

Bilagor
Bilaga 1 Förslag till nya trafikföreskrifter  (förändring av hastighet)

Bilaga 2 Översiktskarta med delsträckor
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Återtagande av markanvisningsavtal mellan 
Kungsörs kommun och Skytteholms Consulting 
AB - Borgvik 1:2, 1:7, 1:8 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att återta markanvisningsavtal mellan Kungsörs 
kommun och Skytteholms Consulting AB - Borgvik 1:2, 1:7, 1:8. 

Sammanfattning 
 Mellan Kungsörs kommun (Kommunen) och Skytteholms Consulting AB 
(Skytteholm) har den 17 juni 2020 tecknats ett markanvisningsavtal 
avseende ett område om ca 6 000 kvm inom fastigheterna Borgvik 1:2, 1:7 
och 1:8 (Borgvik) för byggande av flerbostadshus alternativt radhus. 
Detaljplanearbete pågår och ett samrådsförfarande har inletts. 
En markanvisning innebär att en byggherre ges rätt att under en viss tid få 
förhandla med kommunen om områdets planläggning och utveckling och 
avtalet innebär också en option för byggherren att få förvärva marken om en 
detaljplan för området antas och vinner laga kraft. Förhandlingarna med 
kommunen sker på egen risk och utan möjlighet för byggherren att få 
nedlagda kostnader ersatta oberoende av om detaljplanen vinner laga kraft 
eller inte. Optionen avseende förvärv av marken är inte rättsligt bindande 
och kommunen har rätt att återta markanvisningen om den bedömer att 
byggherren saknar förmåga att genomföra projektet enligt de förutsättningar 
som avsågs när markanvisningsavtalet ingicks. Återtagande av 
markanvisning ger inte byggherren rätt till ersättning.  
Kommunen har inhämtat en rapport från ProjektConsult Mälardalen AB 
(Rapporten) som granskat en byggnation i Arboga kommun (Alphyddan 2) 
där byggnader uppförts genom Västerskog bygg- och förvaltning i Båstad 
AB (Västerskog). Västerskog, som numera är försatt i konkurs, är 
dotterbolag till Skytteholm och bolagen har samma huvudman och 
styrelseledamöter som Skytteholm. Rapporten utvisar att byggnationen i 
Arboga har allvarliga brister både vad gäller utförande, ekonomi och respekt 
för gällande regelverk och myndighetskrav samt att tvister har inletts. Då 
Kommunen inte vill riskera motsvarande problematik så återtas härmed den 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-05-04 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2020/232 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 
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markanvisning som lämnats till Skytteholm avseende Borgvik. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-05-04 Markanvisningsavtal mellan Kungsörs 
kommun och Skytteholms Consulting AB - Borgvik 1:2, 1:7, 1:8 
Markanvisningsavtal mellan Kungsörs kommun och Skytteholms 
Consulting AB 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Claes-Urban Boström 
Skytteholms consulting 
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1. Uppdrag / Syfte  

 

På uppdrag av Kungsörs Kommunteknik AB har ProjectConsult Mälardalen AB 

utfört en utredning som skall belysa byggherrens ”Västerskogs bygg-och 

förvaltning i Bålsta ABs” åtagande och slutförande av Projektet Alphyddan 2 i 

Arboga kommun.  

Kungsörs Kommun har tecknat ett markanvisningsavtal för Borgvik i Kungsör med 

bolaget ”skytteholm Consultning AB” moderbolaget till Västerskog bygg- och 

förvaltning i Bålsta AB. Projekten Borgvik och Alphyddan kan anses likvärdiga, ca 

20 bostäder i ett till två plan.    

Syftet är att belysa byggherrens projektgenomförande och slutförande i Arboga. 

Detta för att knyta viktiga erfarenheter för kommande bostadsprojekt i Borgvik, 

Kungsör.   

2. Bakgrund – Avtal 

Borgvik, Kungsör  

Kungsörs Kommun tecknade 2020-06-17 ett markanvisningsavtal med Skytteholms 
Consulting AB. Avtalet avser bostäder i flerbostadshus alternativt radhus på 
fastigheterna Borgvik 1:2, 1:7 och 1:8 i Kungsörs Kommun. 

  

Detaljplan vid området Borgvik är nu under samråd. Då detaljplan vinner lagakraft 
träder också Markanvisningsavtalet in. Byggherren har då ensamrätt att förvärva 
marken i enlighet med avtalet.  

Alphyddan 2, Arboga 
Arboga kommun, Tecknade 2018-07-16 ett Köpe-och Exploateringsavtal med 
Västerskog bygg-och förvaltning i Bålsta AB. Ett dotterbolag till Skytteholm 
Consultning AB. Avtalet avser Köp av fastigheterna Ladubacksgärderna 1:1 och del 
av Höjen 3:1 i Arboga Kommun. Avtalet innebär också uppförande av 20 Bostäder.  

Avtalet inkluderar en byggnadsskyldighet om 1,5år, från tillträdesdatum.  
20 bostäder skall ha uppförts inom utsatt tid.  
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Nytt avtal tecknas.  
Köpe-och Exploateringsavtal 2018-07-16 hävs. 
Ersätts med: Köpeavtal och hävning av avtal, dat 2019-06-03.  

Byggnadsskyldigheten, ersätts med att Byggherren senast 2019-12-31 ska ha ansökt 
och fått beviljat bygglov samt påbörjat byggnationen.  
Färdigställande och slutbesiktat till 2020-12-31. 
Detta avtal inkluderar även ritningar på tilltänkta parhus. 
Fastighetsbildning är vid denna tidpunkt klar, Ladubacksgärderna 1:1 och del av 
Höjen 3:1 blir Alphyddan 2.   

 

3. Kravspecifikation- Alphyddan 2.  

Beslutade projekt- och produktkrav. 
 
Köpeavtal och hävning av avtal, dat 2019-06-03. Mellan parterna Arboga kommun 
och Västerskog Bygg-och förvaltning. 

I Enlighet med Köpeavtal skall följande levereras och uppfyllas:    

1. Beviljat bygglov samt påbörjad byggnation senast 2019-12-31.  
2. 10st Parhus, totalt 20 bostäder, inkl VA grönytor och återställning. 
3. In/utfartsvägar till fastigheten, enligt anvisningar från Arboga Kommun.  
4. Bostäderna skall upplåtas som bostadsrätter alt säljas som äganderätter.   
5. Samtliga byggnader skall vara slutbesiktade 2020-12-31.  

4. Utredningsuppdrag  

Som underlag till denna rapport har följande moment och aktiviteter genomförts. 

• Uppstartmöte med Kommundirektör och Näringslivschef, Kungsör 
Presentation av uppdrag samt bakgrund. 
     

• Granskning av Exploateringsavtal/Markanvisningsavtal och kontrakt. 
Avseende Borgvik samt Alphyddan 2 
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• Granskning av Bygglovsärende  
Genomgång av diarieförda dokument/beslut/intyg/protokoll samt 
korrespondens för bygglovsärendet. Myndighetsförbundet har tillskickat 
utvald dokumentation samt efterfrågad.  
 

• Möte med Västra Mälardalens Myndighetsförbund. 
Avseende bygglovsärendet och deras syns på projektets genomförande samt 
nuläge.  
 

• Arboga Kommun. 
Inläsning: mail/dokument/skrivelser/referenser avseende Alphyddan 2.   
 

• Kungsörs kommun  
Inläsning: mail/mötesanteckningar gällande Alphyddan 2 samt Borgvik 
  

• Intervju med BRF Ladubacksgärdena. 
Angående projektgenomförandet, resultat och nuläge.  
 

• Intervju med Projektets ”Nya” Kontrollansvarig för slutskedet.   
Avseende projektgenomförande/kvalitet/dokumentation och nuläge. 
 

• Intervju med Byggherre 
Projektgenomförande Alphyddan 2. Leverantörer, planering och samverkan i 
projektet. Framgångsfaktorer respektive förbättringsmöjligheter.  
Genomgång av Byggherrens planer för Borgvik.      
 

Avgränsningar 
Platsbesök har ej skett i bostadsområdet eller parhusen.  
Projektekonomi berörs ej i denna rapport varken avseende Byggbolag eller 
Bostadsrättsföreningen.  
Överlåtelseavtal/tider etc för inflytt har ej delgivits av Bostadsrättsföreningen.  

5. Intressenter 

Projektet Alphyddan 2 har flertalet intressenter där resultat och genomförande 

berör och inkluderas på olika vis. Följande intressenter har identifierats.  

Intressenter:  

 Arboga Kommun 

 Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

 Köpare/Boende 

 Allmänheten 

 Bostadsrättsförening  

 Banker 

 Försäkringsbolag 

 Mäklare 

 Byggherren samt dess leverantörer.  
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6. Myndigheter krav och tillstånd. 

 

 
 
Bygglov samt startbesked har beviljats, i olika etapper har man också efter 
färdigställande fått interimistiska slutbesked av Myndighetsförbundet. 
Ett interimistiskt slutbesked är ett tillfälligt/tidsbegränsat slutbesked som tillåter att 
byggnaden får tas i bruk. 
Byggherren har uppfyllt väsentliga delar av bygglovet och plan och bygglagen för att 
delges interimistiskt slutbesked. Vid tidpunkt för dessa interimistiska slutbesked har 
också tillträde och inflytt av boende skett i respektive hus. Tidsfristen för slutgiltigt 
Slutbesked är i detta ärende Juni 2024. 
 
 

Interimistiska slutbesked – Allmänt  

Byggherren utser en Kontrollansvarig i samband med bygglovsansökan. 
Den kontrollansvariga ska hjälpa byggherren med att ta fram ett förslag till 
kontrollplan för den aktuella åtgärden. Det är dock byggherrens ansvar att se till att 
kraven i PBL uppfylls och att kontroller görs i tillräcklig omfattning. 
Den kontrollansvariga ska dokumentera sina byggplatsbesök och notera 
iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet. Den 
kontrollansvariga ska också avge ett utlåtande till byggherren och 
byggnadsnämnden som underlag för slutbeskedet. 
 

Interimistiska Slutbesked Alphyddan 2  

Kontrollansvarig i projektet har delgivit byggnadsnämnden sina utlåtande inför 
varje interimistiskt slutbesked, samt erforderliga intyg/egenkontroller samt 
signerade kontrollplaner. I dessa utlåtande intygas att produktion och utförande 
stämmer med erhållet bygglov, egenkontroller är granskade utan erinran.  
 
Att konstatera utifrån lämnade Interimistiska KA-Intyg, så framgår att lägenheterna 
är utförda och klara och för nyttjande/boende. Alltså redo att flytta in.  
Dock anges flertalet avvikelser som är allvarliga. EL-säkerhet, Barnsäkerhet mm. 
Dessa avvikelser skall åtgärdas innan Intyget är giltigt.  
 
Ett slutsamråd sker innan slutbesked utfärdas, dessa samråd protokollförs och 
utförs vanligtvis på plats. Generellt har synpunkter från KA noterats samt 
iakttagelser som byggnadsnämnden noterat i Slutsamrådsprotokollen.  
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Urklipp, Slutsamråd – 2020-04-20. Hus 1&12   

  
 
Brister skall verifieras och tillsändas Myndighetsförbundet innan interimistiska 
slutbesked utfärdas. Denna dokumentation har tillsänts myndighetsförbundet. 
Det som dock framkommit är att interimistiska slutbesked delgivits för samtliga hus, 
men med flera kvarstående Avvikelser och Brister. Detta föranleder att 
Kontrollansvarig delgivit felaktig och oriktig information kring åtgärderna. 
Kontrollplanen som är upprättad i projektet av kontrollansvarig är rörig med 
felaktiga hänvisningar etc.  Men det allvarligaste är att kontroller angivits vara 
utförda, men saknar egenkontroller eller intyg. Elsäkerhet, Brand, Barnsäkerhet är 
exempel.  
 
Myndighetsförbundet har anmält bristerna till det certifieringsorgan som utfärdat 
Certifikatet för aktuell Kontrollansvarig.  
Det är dock byggherren som har yttersta ansvaret att byggnation följer 
bygglagstiftningen.  
 
Kontrollansvarig har även i egen regi uppfört två av de tio husen, hus 8 - 9.  
Detta sker i en överenskommelse med Byggherren. 2021-04-27 anmäler Byggherren 
detta till Myndighetsförbundet efter interimistiskt slutbesked delgivits för de två 
husen. Den kontrollansvariga ska ha en självständig ställning i förhållande till den 
som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Ny kontrollansvarig utses för slutskedet 
av projektet, 2021-05-28.   
 

 
Möten Byggnadsnämnden – Kontrollansvarig/Byggherre  

Flertalet möten har skett efter att hus 8–9 delgivits interimistiska slutbesked hösten 
2021. Kort summerat kvarstod flertalet brister och felaktigheter inte bara avseende 
hus 8–9 utan generellt på hela området. Flera brister har också verifierats av 
kontrollansvarig att de skall vara åtgärdade, vilket ofta inte stämt.  
Efter påtryckningar har egentligen inte mycket skett sedan sommaren 2021.   
Möte 17-augusti 2021 sattes en tidsfrist på att åtgärder skulle ske senast 31/8-21 
för undkomma föreläggande om Vite. Då myndighetsförbundet föreläggande om 
vite skulle ställas ut på byggherren hade bolaget satts i konkurs.  

 

Nuläge 2022, Mars. 
Byggbolaget/Byggherren Västerskogs Bygg & Förvaltning sattes i konkurs hösten 
2021. Brf Ladubacksgärderna agerar nu byggherre för att färdigställa kvarstående 
fel och brister samt för att erhålla ett Slutbesked enligt plan och bygglagen 
bygglovet. Arvode för Kontrollansvarig, Brandkonsult etc står 
Bostadsrättsföreningen för. Vilken skall belasta byggherrens konkurs.  
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7. Projektgenomförande 

 

Intervju med Byggherren 
Det första som beskrivs är ett moment då markfirman byts ut.    

Efter ett fel kastades denna markentreprenör ut. 

Felet avser en nedgrävd stubbe intill betongplattan.   

Ny markfirma handlas upp i samråd med kontrollansvarig.  

Arboga kommun ville ej släppa Lagfarten 

För att låna upp pengar för utförandet behövdes fastighetens lagfart som säkerhet. 

Under pågående markarbeten hade fortfarande inte lagfarten släppts till 

Byggherren. I samband med detta skar det sig mellan byggherren och Arboga 

kommun. Dialogen var därifrån inte bra beskriver byggherren. 

 

Husleverantör  

En Estnisk husleverantör har levererat parhusen, väggblock stommar, tak mm.  

Husen har också monterats av samma firma med styrning av estnisk arbetsledning.  

Byggnation av hus 6  

BH meddelar husleverantören, att på grund av Corona så glappar totala 

produktionen en vecka, likaså ekonomin. Han ber om att få skjuta på en betalning en 

vecka.  

Det verkar accepteras, men den estniska firman lämnar byggarbetsplatsen direkt.  

Huset lämnas till sitt öde avseende väder och vind. Till följd av detta uppkommer 

fuktskador i delar av husen då inget var täckt.  

Då skadorna uppdagas sparkas den estniska firman ut! 

Efter detta finns ingen byggare som direkt kan ta vid, och tidplanen drar iväg.  

De två sista husen 

Kontrollansvarig är påstridig om att de estniska husen är av dålig kvalité, KA tecknar 

avtal med BH att för att färdigställa de två sista husen. Fd kontrollansvarig tar in en 

husleverantör och snickare via sin firma. Inget går därefter som planerat.  

Leveranser och färdigställande strular ordentligt som leder till ytterligare 

förseningar. Boende/köpare är i detta läge mycket upprörda. Husen färdigställs till 

slut med att den anlitade husleverantören får färdigställa husen för att upprätthålla 

sitt ryckte. Byggherren och Kontrollansvarigs affärsrelations skär sig totalt efter 

detta.  

Tillval – Betalning  Kund  

På uppmaning av Byggherren så skulle inte tillval betalas till den estniska firman.  

Detta skedde ändå av två köpare, ca 250.000 betalades.  
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Byggherren säger att detta sedan betalats tillbaka till kunderna av byggherren från 

egen ficka.  

 

Hotellnätter har även betalats av byggherren för de kunder som inte kunnat flytta in 

i tid. Att tiderna inte hållits och att kunderna fått bo tillfälligt på hotell har irriterat 

och upprört de boende ordentligt. Men byggherren säger att han gjort allt han 

kunnat.  

Myndighetsförbundet, bygglovsärende.    

Byggherren anser ärendet har hanterats till vissa delar bra andra mindre bra. 

Boende har lagt sig i och närmast terroriserat Myndighetsförbundet enligt BH.  

Snabbare åtgärder än nödvändigt har tvingats ske pga. påtryckningar från boende. 

Vilket också skapat oordning i produktionen.  

Besiktning: utförd 2021-10 – Påkallad av BRF.  

Byggherren anser att det är en vän till Juristombudet till föreningen som varit 

besiktningsman för denna besiktning. Besiktningsutlåtande har flera felaktiga 

punkter enligt BH. 

Ett fel som kan konstateras är att Besiktningsutlåtandet anger exempelvis att det 

avser 40st hus, 40 Carportar etc – då projektet enbart uppgår till 20st lägenheter.  

Besiktningar har också utförts i projektet på beställning av byggherren.  

Besiktningsprotokoll finns, där det beskrivs som lite småfel, ytskikt mm.  

( Protokoll har efterfrågats, men har nekats utifrån Byggherrens Juridiska ombud 

som ej vill lämna ut detta )  

 

Allmänt om projektet, ord från Byggherren 
Projektet beskrivs som att det blev lite fel, allt har inte riktigt gått som planerat.  
Stor vikt och största problemen hänvisas till Corona. Där leverantörer gått i konkurs 
och yrkesarbetare hållit sig ifrån arbetsplatsen pga. coronarestriktioner. Där i vissa 
fall hela företag drabbats av Covid och ej kunnat utföra planerade arbeten. 
 
Synpunkter lämnande av Arboga kommuns samhällsbyggnadsenhet och Arboga 
Kommunalteknik AB:  Referenser Västerskogs bygg- och förvaltning.  
Samtliga punkter har motbevisats att dessa är helt fel är till stor del fel.  
Detta har irriterad Byggherren, att felaktiga uppgifter delgivits och skickats till 
Kungsörs Kommun.  
 
Bostadsrättsföreningen, BRF – Ladubäcksgärderna, Styrelsen har varit problematiskt. 
Byggbolaget/Byggherren ”Västerskogs bygg -och förvaltning skall medverka i 
styrelsen under två år för att hjälpa och coacha föreningen i rätt riktning.   

BH blev utkastad av föreningen och avskriven via bolagsverket, vilket juridisk är helt 

felaktigt. Anledningen tros vara att medlemmarna ansett att pengarna i föreningen 

är föreningens, detta då föreningen även skall bygga kvarstående hus. 
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Ytterligare har byggherren beskyllts för att förskingrat upp emot 24Mkr.  

Där ett lån tagits för lösa ett annat lån. Detta har ryktesvägen nått Kungsör, där 

byggherren fått förklara allt.  

 

I detta skede efter Byggherren blev utskrivet ur styrelsen  

startade en juridisk process, mellan parterna Brf ladubackgärderna och Västerskogs 

bygg-och förvaltning AB. 

 

Borgvik 

Byggherren beskriver planerna för Borgvik i mycket positiva drag och är mycket 

angelägen om projektet och marken.   

Reformhus i Hässleholm är den tilltänkta husleverantören som bygger 

energisnåla hus. Planen är en radhuslänga om 20 stycken lägenheter.    

Markjobb planeras att ske med samma firma som i Arboga, det har funkat kanon.  

Planen är att bygga 4 lägenheter åt gången.  

En opartiskt besiktningsman, sedan två veckor för att fixa eventuella 

besiktningsanmärkningar. Därefter inflytt och tillträde.  

 

I kommande projekt belyses också att kontrakt mot kund måste vara extra tydliga.  

Anpassad och löpande kommunikation mot kund, och parter i projektet är viktigt.  

8. Besiktning – Kvalitetssäkring 

 
Enligt Byggherren skall besiktningar i projektet skett av en oberoende 
besiktningsman. Dessa har efterfrågats, men enligt byggherrens Juridiska ombud 
lämnas dessa ej ut då en juridisk process pågår.  
 
Bostadsrättsföreningen har påkallat Särskild besiktning via Byggherrens 
konkursförvaltare. 
Konkursförvaltaren har kallat och beställt uppdraget.    
 
Särskild besiktning utfördes, 2021-10-21 – 2021-11-03. 
Beställd av BRF-Ladubackgärdet, via Advokatfirman Landerdahl.  
Besiktning är utförd av Arosbesiktning.  
Se bilaga 2, Utlåtande över Särskild besiktning Alphyddan 2.   
 
Dokumentation, egenkontroller, intyg saknas avseende väsentliga delar. 
Utdrag från besiktningsprotokoll.  
”Saknade väsentliga handlingar ( Urklipp: Utlåtande över särskild besiktning Alphyddan 2-40 2021-10-21, 
sid 5)   

1. Provningar av el-installationer samt egenkontroller. Installationsbeskrivning för 

gatubelysningen 

2. Provning värmerör/provtryckning samt egenkontroller. Injusteringar 

3. Intyg Säker Vatten 

4. Våtrumsintyg för tätskikt badrum/dusch/tvätt samt egenkontroller 
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5. Fuktmätningar och ljudmätningar, egenkontroller. Bullerbeskrivning ej upprättad 

6. Provning samt injustering ventilation samt OVK och Imkanaler 

7. Sakkunnighetsintyg Brand. Reviderad brand dok saknas, nya BBR. Brandskiss saknas 

8. Egenkontroller Bygg 

9. Egenkontroller grundläggningen 

10. Egenkontroll gällande förekoms av Radon samt förebyggande 

11. Sprängdokumentation samt egenkontroller. Spränglov från kommunen/Polis saknas 

12. Egenkontroller för plåtarbeten inkluderat yttertakets Taksäkerhet 

13. CE-märkning för glas samt garantitider 

14. DU-instruktioner samt garantier för vitvaror samt värmepumpar 

15. Lägesintyg för området samt husen. Utstakning dokumentation 

16. Egenkontroller för mark och bärlager för vägen 

17. Installationsbeskrivning för vatten/avlopp samt egenkontroller. Senaste relation, 

inkluderar dag  vattenhanteringen för området 

18. Ritningar och konstruktionsbeskrivningar för Carport, ska inkludera grundläggning 

19. Energiberäkning för samtliga hus. Täthetsprov ej upprättat (primärenergital) 

20. Egenkontroll lösullsisolering 

21. Bygglovshandlingar samt senaste relationsritningar för området 

22. Krav på tillgänglighet. Sakkunnighetsutlåtande 

23. Förberedelse om bredband. Dokumentation samt ledningar ej kända 

24. Ritningar på fuktteknisk konstruktion för plåtyttertak med glespanel och duk 

25. Arbetsmiljöplan upprättad av entreprenören. Krav enligt tekniskt samråd 

26. Dimensionering av byggnadens bärande delar inkluderat mellanbjälklaget där brand 

ingår” 

9. Godkännande av entreprenader och leveranser 

Genomförda besiktningar 
 

 Särskild besiktning utförd, 2021-10-21 – 2021-11-03  
Besiktning är utförd av Aros besiktning. 

 
Besked om godkännande samt slutkommentar 

”Entreprenaden godkänns inte 2021-11-03 av följande skäl: 

Entreprenaden är behäftad med så stora och alvarliga fel att ett godkännande inte 

kan lämnas. Bla provningar av samtliga installationer, brand, El, ventilation, 

rörinstallationer, våtrum, yttertak, dimensionering av bjälklag, ej färdigställda 

arbeten.” 
 (Utlåtande över särskild besiktning Alphyddan 2-40 2021-10-21, sid 5) Bilaga 2.   
 

• Projektet uppfyller vid dagsdatum (mars 2022) inte heller myndighetskraven 
i enlighet med Plan & Bygglagen. Slutbesked saknas. Projektet är inte 
slutfört.  

• Besiktningsprotokollet innehåller fel, avseende antal hus.  
I protokollet har man angivit totalt 40lägenheter, då det är 20 lägenheter.  
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10.  Leverans av projekt- och produktkrav Alphyddan.  

Vad har överlämnats från byggherren utifrån Köpeavtalet, Alphyddan 2.  

1.  Beviljat bygglov samt påbörjad byggnation senast 2019-12-31. – Uppfyllt  
2. 10st Parhus, totalt 20 bostäder, inkl VA grönytor och återställning. – Uppfyllt 
3. In/utfartsvägar till fastigheten, enligt anvisningar från Arboga Kommun. – Uppfyllt  
4. Bostäderna skall upplåtas som Bostadsrätter  - Uppfyllt  
5. Samtliga byggnader skall vara Slutbesiktade 2020-12-31. – Ej Uppfyllt.  
 
Kommentarer:  
- Återställning har i någon grad skett, ospecificerad omfattning/kvalitet i avtal.  
- In/Utfartsvägar har anlagts, men ej till den kvalitet som önskats. Otydligt i avtal.  
- Godkänd slutbesiktning av samtliga byggnader kvarstår. Enligt Myndighetsförbundet, 
Brf Ladubacksgärdena, Kontrollansvarig samt utifrån besiktningsprotokoll finns det 
flertalet allvarliga fel vid dags datum.  
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2022-03-02

Bilaga 1 

Referensförteckning - Utredning Alphyddan

Kolumn1 Dokument/Skrivelser Datum

1 Köpe- och Exploateringsavtal-  Alphyddan 2018-07-17

2 Köpeavtal och Hävning av Avtal - Alphyddan 2019-06-03

3 Intyg om Uppfylld Byggnadsskyldighet Arboga Kommun 2019-09-05

4 Referenser Avseende Västerskog Bygg-och förvaltning_Arboga Kommun x 

5 Anteckningar - Utdrag E-post_Arboga Kommun 2019-2020 x 

6 Markanvisningsavtal Borgvik 2020-06-17

7 Planbeskrivning_Borgvik 2021-11-03

8 Risklista - BRF Ladubacksgärderna 2021-04-09

9 Anteckingar Möte 2022-02-15 - KA/BN 2022-02-15

10 Anteckningar Från Möte 2021-12-13 Alphyddan 2.  VMMF 2021-12-21

11 Anteckningar Från Möte 2021-12-13 Alphyddan 2 . Advokat Landerdahl 2021-12-13

12 Brandintyg Hus 1 2020-04-17

13 Brandintyg Hus 1  Hus 2 2020-04-17

14 Brandtekniskt Utlåtande Hus 5 och 6 2020-08-19

15 Checklista KA/ Avstämning Kvarvarande arbeten 2022-02-04

16 E-post Alphyddan- Angåedne Riva Carport som ej är färdigbyggt 2022-02-14

17 E-post - BRF Ladubacksgärderna 2022-01-05

18 E-post Från KA 2022-02-04

19 E-post Nyb 10 st tvåbostadshus kv ALPHYDDAN 2 B-lov 2019-000186 - KA slutanmälan 2022-01-05

20 E-post kv ALPHYDDAN 2 B-lov 2019-000186- KA . Arvode 2021-12-21

21 E-post Brandkonsulten - KA 2022-02-22

22 Intyg Brandtekniskt utlåtande Hus 7 och Hus 10 2020-11-12

23 Rev Checklista KA- Inför Slutbesked Alphyddan 2 - KA 2022-01-05

24 Utlåtande över Särskild Besiktning - Aros Besiktning 2021-10-21

25 Bygglovsansökan Alphyddan 2019-06-13

26 Brandskyddsdokument - Nybyggnad parhus 2019-09-09

27 Fasad och Sektion Parhus 2019-06-10

28 Fasad och Sektion Garage 2019-06-10

29 Alphuddan 2- Situationsplan/Dagvatten 2019-07-17

30 Brandskiss - 2019-06-06 2019-06-06

31 Kontrollplan 2019-09-11

32 Protokoll Tekniskt samråd 2019-09-10

33 Startbesked 2019-09-30

34 Protkoll Arbetsplatsbesök - Fuktskador 2020-01-28

35 Protkoll Arbetsplatsbesök - 2020-02-26

36 Anteckingar Möte 2021-04-27 - Diskussioner - Brister 2021-04-27

37 Anteckningar Möte 2021-06-15 - Diksussioner . Brister 2021-06-15

38 Anteckningar Möte 2021-08-31 - Diskussioner forts Brister 2021-08-31

39 Anteckingar vid möte 17-aug , Noteringar Brister 2021-08-31

40 Anteckningar fört vid  Extra Platsbesök Hus 8/9 2021-09-14

41 Protokoll Slutsamråd Hus 1 Hus 2 2020-04-20

42 Protokoll SLutsamråd Hus 5 Hus 6 2020-08-25

43 Protkoll Slutsamråd Hus 8 Hus 9 2021-03-15

44 Protokoll Slutsamråd Hus 7 och Hus 10 2020-11-10

45 Beslut om tillfälligt Slutbesked Hus 1 Hus 2 2020-04-21

46 Beslut om tillfälligt Slutbesked Hus 3 Hus 4 2020-06-15

47 Beslut om tillfälliga Slutbesked Hus 5 Hus 6 2020-08-25

48 Beslut om tillfälligt Slutbesked Hus 7 Hus 10 2020-11-13

49 Beslut om tillfälligt Slutbesked Hus 8 Hus 9 2021-03-17

50 KA Intyg hus 1 -10 2020-2021

51 Kontrollplan Hus 1-10 2020-2021

52 KA-Rapport - Avgåedne  Alphyddan 2 2021-04-27

53 KA- Rapport Hus 8 -Hus 9 2021-03-16

54 Beslut om Förbud mot Fortsatt Arbete 2021-04-28

55 Beslut om Ny Kontrollansvarig 2021-05-31

56 Sv: Begäran om e-poslogg. Ärendenr 247759 har blivit registrerat/ Kungsör Mail  2021-06-02

Telefon Februari -Mars 2022 

Byggherre (Skytteholm Consulting ) 

BRF Ladubacksgärderna 

Kontrollansvarig 

Myndighetsförbundet 
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skattebevis 
Bankgiro: 824-8460 

Tel: 021-334466  
Email:  
info@arosbesiktning.se 
www.arosbesiktning.se 

 

UTLÅTANDE ÖVER SÄRSKILD BESIKTNING  

Besiktningens omfattning 

Uppdragets omfattning är att för BRF Alphyddan 2 räkning genom Advokatfirman Landerdahl utföra en 
särskild besiktning. Den särskilda besiktningen ska genomföras som en slutbesiktning dvs resultatet ska 
komma fram till huruvida entreprenaden är godkänd eller inte. Förutsättningarna för bedömningen är 
minst fackmannamässigt utförande och regelverk som styr byggprocessen, väsentliga handlingar ska 
finnas framtagna. Uppdraget ska även innehålla en slutkommentar för hela entreprenaden samt kostna-
der för fel som entreprenaden är behäftad med. 
 
 
Tid för besiktningen  

 
Besiktningen påbörjades 2021-10-21 och avslutades 2021-11-03 
 
 
Entreprenaden samt parterna  

Entreprenaden: 
 
Objektet: Brf Alphyddan 2 
 Ladubacksgärdet 2-40 
 732 33 Arboga 
     
 
Upphandlingsform: Enligt kontrakt med Mäklare. Kontrakt mellan Västerskog  
 samt BRF överlåtelseavtal daterat  2019-09-06  
  
 
Parterna: 
 
Beställare: Brf Alphyddan 2  
 
Entreprenör: Västerskog Bygg & Förvaltning AB  
 
Kontrollansvarig: Rolf Andersson RBA Byggkonsult AB 
 
Försäkringsgivare: Länsförsäkringar nr 7144 588  
 
 
Besiktningsman  

Besiktningsman: Aros Besiktning AB 
 Zdravko Kopparvik  
 utsedd av styrelsen BRF Alphyddan 2 
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Närvarande  

Vid inledningen samt sporadiskt under besiktningen var parterna representerade av:  
 
För beställaren  Styrelsen Peter Gustavsson, Sanna Miltenburg, Jim Andersson. Bo-

ende har varit närvarande i huvudsak   
För entreprenören  Enligt advokat Göran Landerdahl har entreprenören avböjt deltagande 

med hänvisning till färdigställande 2024-06-22 
 

Sättet för kallelse till besiktningen 

Besiktningsmannen har blivit kallad via beställt uppdrag genom Advokatfirman Landerdahl 
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Entreprenad/handlingar 

1. Brandskydds dokumentation 2019-09-09 
2. Intermistiska KA-intyg generellt utfärdad med avvikelser 
3. Mötesprotokoll fört vid teknisk samråd med kommunen 2019-09-10. Totalentreprenad 
4. Beslut om förbud mot fortsatt arbete 2021-04-28 för hus 10 och carport 
5. Beslut om ny kontrollansvarig, delegationsbeslut av kommunen. 2021-05-31 
6. Mötesprotokoll digitalt via Teams med kommunen daterat 2021-08-18 
7. Mötesprotokoll digitalt via Teams med kommunen daterat 2021-08-31 
8. Kontrollplan daterad 2021-06-20 
9. Byggnadsbeskrivning upprättad av Västerskog Bygg & Förvaltning AB daterat 2019-02-27 
10. Mäklarprospekt upprättat av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 
11. Mäklarprospekt upprättat av Mäklarhuset 
12. Statusbesiktningar 2-40 lgh daterat 2021-06-21,22,23 
13. A-ritningar 2019-07-17, 2019-06-06. A 107 2019-07-17 (dagvattenritning) 
14. Avtal att utföra asfaltläggning 2021-03-18 
15. Entreprenadkontrakt överlåtelseavtal daterat 2019-07-04 

 
 
 

Provningar/handlingar 

Saknade väsentliga handlingar 
 

1. Provningar av el-installationer samt egenkontroller. Installationsbeskrivning för gatubelysningen 
2. Provning värmerör/provtryckning samt egenkontroller. Injusteringar 
3. Intyg Säker Vatten 
4. Våtrumsintyg för tätskikt badrum/dusch/tvätt samt egenkontroller 
5. Fuktmätningar och ljudmätningar, egenkontroller. Bullerbeskrivning ej upprättad 
6. Provning samt injustering ventilation samt OVK och Imkanaler 
7. Sakkunnighetsintyg Brand. Reviderad brand dok saknas, nya BBR. Brandskiss saknas 
8. Egenkontroller Bygg 
9. Egenkontroller grundläggningen 
10. Egenkontroll gällande förekoms av Radon samt förebyggande 
11. Sprängdokumentation samt egenkontroller. Spränglov från kommunen/Polis saknas 
12. Egenkontroller för plåtarbeten inkluderat yttertakets Taksäkerhet 
13. CE-märkning för glas samt garantitider 
14. DU-instruktioner samt garantier för vitvaror samt värmepumpar 
15. Lägesintyg för området samt husen. Utstakning dokumentation 
16. Egenkontroller för mark och bärlager för vägen 
17. Installationsbeskrivning för vatten/avlopp samt egenkontroller. Senaste relation, inkluderar dag-

vattenhanteringen för området 
18. Ritningar och konstruktionsbeskrivningar för Carport, ska inkludera grundläggning 
19. Energiberäkning för samtliga hus. Täthetsprov ej upprättat (primärenergital) 
20. Egenkontroll lösullsisolering  
21. Bygglovshandlingar samt senaste relationsritningar för området 
22. Krav på tillgänglighet. Sakkunnighetsutlåtande  
23. Förberedelse om bredband. Dokumentation samt ledningar ej kända 
24. Ritningar på fuktteknisk konstruktion för plåtyttertak med glespanel och duk 
25. Arbetsmiljöplan upprättad av entreprenören. Krav enligt tekniskt samråd 
26. Dimensionering av byggnadens bärande delar inkluderat mellanbjälklaget där brand ingår 
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Delar som inte är åtkomliga för besiktning  

Nedanstående delar är på grund av hinder ej åtkomliga för besiktning: Se särskilt noteringar U-punkter 
enligt bilagan 
 

Fel och anmärkningar 

Under denna rubrik är angivna förhållanden som besiktningsmannen anser utgöra fel. 
 
Markering i kolumn ”NR” med 
E anger att besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig för felet. 
B anger att besiktningsmannen inte anser entreprenören ansvarig för felet. Avhjälpande sker efter 

särskild beställning av beställaren. 
A anger förhållanden som beställaren anser utgöra fel men som enligt besiktningsmannens mening 

inte utgör fel. 
HL anger att besiktningsmannen inte anser entreprenören ansvarig för felet, utan avser sådant förhål-

lande som beställaren kan reklamera i avtalsförhållande med husleverantören. 
U       anger att särskild utredning skall göras av förhållandet 
  
Fönster (F), dörrar (D), väggar (V) etc numreras från vänster till höger. 
V1 = vägg till vänster om entrévägg. V2 = nästa vägg till höger om V1 osv. 
 
E1. anger fel som entreprenören ansvarar för i utlåtande 
1 anger ordningsnummer för anmärkningen. 
 
Avhjälps ej efter antecknat fel innebär att parterna träffat överenskommelse 
Att, avhjälpande inte skall ske men att beställaren förbehåller sig rätt till kostnadsreglering. 
 
 
Fel vilka hänskjuts till särskild utredning pga. väsentliga fel 

I bilagor har angivits fel vilka hänskjuts till särskild utredning. Dessa fel är markerade med U. 
 
Till särskild utredning hänskjuts. Se särskilt i bilagan markerat med U 
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Besked om godkännande samt slutkommentar  

Entreprenaden godkänns inte 2021-11-03 av följande skäl 
 
Entreprenaden är behäftad med så stora och alvarliga fel att ett godkännande inte kan lämnas. Bla prov-
ningar av samtliga installationer, brand, El, ventilation, rörinstallationer, våtrum, yttertak, dimensionering 
av bjälklag, ej färdigställda arbeten. Se bilagan generella fel 
 
 
Slutkommentar samt kostnader 
 

1. Marken är inte färdigställt runt husen, hårdgjorda ytor samt gräs. 15 000 kr x 40 hus=600 000 kr 
2. Vägen är inte färdigställd med bärlager samt asfalt. Belysning/stolpar. 300lpmx5=1500 kvm. 650 

kr per kvm x 1500 kvm 975 000 kr. Belysning kablage nedgrävt går inte bedöma eller bärlagret 
3. Vatten/avlopp samt uppsamlingar för dagvattnet ej redovisat. Går ej att bedöma utan filmning. 

Kostnad bör kalkyleras. Underlag saknas. Punkt 17 sid 3 
4. El-mätare saknas för 20 lgh. 100 000 kr. Kostnad för provning av samtliga lgh ska kalkyleras 
5. Samtliga våtrum är felkonstruerade och måste göras om. 150 000 kr x 40=6 000 000 kr. Punkt 

E:06, E:23 i bilagan 
6. Carportar är delvis uppförda och saknade. Måste förstärkas alternativt byggas nya. 30 000 kr per 

styck x 40 stycken=1 200 000 kr. Punkt E1:17 enligt bilagan 
7. Yttertaken är felkonstruerade rent fukttekniskt. 36 tak x 100 000 kr=3 600 000 kr 
8. Överbleck fönster, otätheter runt ventiler samt målning av samtliga hus. 36 hus x 55 000 kr= 

1 980000 kr 
9. Invändiga åtgärder enligt bilagan nedan för rörelsesprickor samt övriga fel. 40 hus x 10 000 kr = 

400 000 kr 
10. Enligt bilagan konstaterades OSB-skiva även för mellanbjälklaget. (Underdimensionerad kon-

struktion). Denna punkt ska utredas då den ska inkludera brand. Normalt för denna konstruktion 
är att en 22mm limskarvad spånskiva monteras mot bjälklag. 40 lgh x 100 000 kr=4 000 000 kr 

11. Fasader samt övriga utvändiga träkonstruktioner på lgh 6-12 utförda med planhyvlat virke vilket 
förkortar livslängden för fasaden betydligt. Byte av panel samt övriga trädetaljer måste bytas på 
sikt. 4 lgh x 120 000 kr=480 000 kr 

12. Fel ytterdörrar för lgh 6-12. 10 000 kr x 4=40 000 kr. Fel enligt uppställning för ytterdörrar och 
krav 

13. Då underlag saknas generellt för området dvs allt från provningar till senaste relationer/ritningar 
måste denna punkt kalkyleras. Går inte att kostnads bedöma fn  

 
Kostnaderna ovan är framtagna av branschens egna priser räknat i schabloner. För att få en mer exakt 
kostnadsberäkning krävs en offert  där bla etablering, ställningar, kostnadsökningar där utredningar har 
genomförts kalkyleras 
 
Totalt enligt ovan beräkningar. 19 375 000 kr  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 246 of 337



   1Sid 6(31) 
Utlåtande över särskild besiktning Alphyddan 2-40  2021-10-21  
 
 

                                                www.arosbesiktning.se 

Sändlista  

Utlåtandet är upprättat i ett undertecknat original vilket förvaras hos besiktningsmannen. 
 
 
Företag Namn Adress 
Advokatfirma Landerdahl AB Göran Landerdahl 

 
 goran@advokatlanderdahl.se 

Brf Alphyddan 2 Sanna Miltenburg brfladubacksgarderna@gmail.com 
sanna.miltenburg@hotmail.com 
 

 
 
2021-11-11 
 

 
Zdravko Kopparvik 
Besiktningsman 
Av RISE certifierad ÖB 0153/05 
EB C001120  
 

Zdravko Kopparvik 
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Bilaga över särskild besiktning Alphyddan 2-40: 
DEL / RUM NR FEL Avhjälpt  

/signatur 

Generella fel 

LGH 2-40 

E1:01 El-mätare för respektive lgh saknas   

 E1:02 Lås för FD samt barnsäkerhetsspärrar övre plan 
saknas. Fel enligt föreskrifter 

 

 E1:03 Termostater värmegivare saknas i lgh  

 E1:04 Läckutskåp för inkommande vatten saknas eller tä-
tad botten utom specifika lgh. Se nedan bilaga. Fel 
enligt föreskrifter 

U 

 E1:05 Skvallermattor under k/f saknas i flertal lägenheter. 
Otätheter under diskbänkskåp vid rör 

 

 E1:06 Badrummen på övre plan är felgjorda. Golvbrunnars 
placering samt avloppsstosar. Våtrumsintyg saknas. 
Oklart hur våtrummen har utförts med tätskikt gene-
rellt. Fel enligt gällande branschregler 

U 

 E1:07 Brandspjäll saknas bla fläktar. Enligt mötesprotokoll 
vid tekniskt samråd Enligt beskrivning ska ventilat-
ionen utföras med FTX.   Beslut 2019-09-10. (Inga 
ändringar/revideringar har noterats) 

U 

 E1:08 Avluftningsrör på vindar avslutas felaktigt, ej kopplat 
mot takhuvar. Se specifikt vilka hus i bilagan 

U 

 E1:09 Tak/säkerheten på samtliga tak är bristfälligt ordnad. 
Bla glidskydd saknas, snörasskydden sitter lösa 

 

 E1:10 Brandtätning på vindar. Lägenhetsavskiljande vägg. 
Oklar konstruktion. Sakkunnighetsutlåtande saknas 

U 

 E1:11 Oklart om Radonslang är monterad, grundläggning-
en 

U 

 E1:12 Grundläggningar för skärmtaken vid entrén är felakt-
igt utfört. Underminerad konstruktion. Monterat mot 
en cementplatta 

U 

 E1:13 Befintliga Carportar har undermåliga konstruktioner 
samt grundläggningar 

U 

 E1:14 Vägen i området är inte anlagd eller färdig samt ga-
tubelysningen. Oklart underarbete. Egenkontroll 
saknas eller beskrivning 

U 

 E1:15 Fel ytterdörrar i LGH 6,8,10,12. Ej brandklassade 
samt fel låsanordningar 

 

 E1:16 Hårdgjorda ytor mot uppfart eller Carport, runt huset 
ej färdigställt 
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DEL / RUM NR FEL Avhjälpt  
/signatur 

 E1:17 Över/bleck saknas över fönstren för samtliga  plan 
och lgh/hus. Plåt mot skärmtak felmonterat. Påtaglig 
risk för läckage 

U 

 E1:18 Tilluftsventiler är felaktigt monterade i respektive lgh. 
Kallras förekommer mot golven. Otätheter förekom-
mer på fasader. Se tidigare ventilation samt flöden 

U 

 E1:19 Ritningar för fukttekniskt konstruktion gällande ytter-
tak med underliggande glespanel samt duk. Utom 6-
12. Pga det är monterat en glespanel mellan plåten 
samt duken uppstår kondens. Kondensen gör att 
glespanelen blir rötskadad vilket medför att infäst-
ningar till plåten släpper. Begränsad livslängd för 
yttertaken 

U 

 E1:20 Vindskivor felmonterade, ej omlott   

 E1:21 Manschetter finns ej monterat vid rörgenomförings-
hylsor tvätt/Teknikrum. Avlopp monterat mot ytter-
vägg. Fel enligt branschregler Säker vatten  

U 

 E1:22 Värmefördelarna saknar termostater. Löst kablage 
förekommer. Installationen ej färdigställd. Utom 24-
40. Installationen ej färdigställd 

U 

 E1:23 OSB skivor noterades i bakomvarande väggar för 
våtrum vilket är fel. Krav enligt BKR 5.7.1, Säker 
vatten. OSB-skivan reagerar mot värme och får den 
till att böja sig. Kontroll gjordes via inspektionsluckor 
i tak för nedre våtrum 

U 

 E1:24 OSB skivor noterades för bjälklag i mellanplan istäl-
let för spånskivor. Dimensionering bärande delar 
saknas. Normalt för ett bjälklag är att en 22mm lims-
karvad spånskiva monteras. Noteringar gjordes via 
inspektionsluckor i nedre våtrum 

U 

 E1:25 Mineritskivor felmonterade i utvändig takfot. 
(BRAND). Oklar montering 

U 

 E1:26 Fasader är målade 1ggr. Utom 6-12. 6-12 fel typ av 
panel, planhyvlad inkluderat övrig utvändigt trä. 
Planhyvlad panel har en begränsad livslängd och 
måste på sikt utbytas. Avviker från standard i bran-
schen. 
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Lägenhet   Alphyddevägen 2  

Hall E1:27 Rörelsesprickor förekommer V2 samt takvinkel  

Bad 1 E1:28 Inspektionsluckor installerat i tak i Våtzon 1. Rör U 

 E1:29 Tät/massa noterades i golvbrunn vid värmepump  

 E1:30 Rördragningar har utförts i yttervägg vid tvätt U 

Klv E1:31 Läckutskåp ej monterat inkommande vatten  

 E1:32 Lucka för värmefördelare går inte att stänga  

V-rum E1:33 Lås saknas FD  

Kök E1:34 Lucka diskmaskin lös  

 E1:35 Otät mot avlopp diskbänkskåp  

 E1:36 Bänkskivan ej i linje vid häll  

 E1:37 Luckor behov av justering generellt  

 E1:38 Kallrasskydd fungerar ej i fläkt. Generellt U 

Matplats E1:39 Glipa i parkettgolv V2 vid matplats  

Trapp E1:40 Ojämnheter V2 mot V-rum. Spackelkant  

 E1:41 Rörelsesprickor i tak samt hörn V2  

Sov 1 E1:42 Rörelse tal V2  

 E1:43 Lös tröskel  

Sov 2 E1:44 El-uttag fel höjd V3  

 E1:45 Rörelsesprickor i takvinklar  

Allrum E1:46 Rörelsesprickor i tak/vägghörn  

Sov 3 E1:47 Rörelsesprickor i tak/väggvinklar  

Bad 2 E1:48 Avloppsstosen under badkaret glipar mot underlaget 
samt är monterat under tätskiktet. Golvbrunnen 
monterat under handfatet nära vägg 

U 

 E1:49 Silicon kladdigt applicerat runt wc-stol  

 E1:50 Fel installationshöjd för spegeln  

Vind E1:51 Tassar för vindstrappan saknas  

 E1:52 Sparsamt isolerad vind. Föreskrivet 400mm. Upp-
mätt 350mm 

 

 E1:53 Avluftningsröret på vinden avslutas utan genomfö-
ring eller vakuum/klocka 
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Utvändigt    

Mark E1:54 Ej färdigställt runt huset. Se generellt mark  

 E1:55 El-kablage synligt rördragningar mot centralen. Ge-
nerellt i området 

U 

Avledning E1:56 -  

Skärmtak E1:57 Plåten som ansluter mot befintlig fasad är felaktigt 
monterad. Monterad direkt mot panelen 

 

Fasader E1:58 Fasaden är endast grundmålad  

Fönster E1:59 Se ovan generellt  

Yttertak E1:60 Se generellt  

Carport E1:61 Ej påbörjat. Plintar underminerade 
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Lägenhet   Alphyddevägen 4  

Generellt  E1:62 Torrsprickor förekommer i karmar innerdörrar  

Hall E1:63 Rörelsesprickor i takvinklar samt mot hörn  

Bad 1 E1:64 Lösa klinkerplattor konstaterades mot V i dusch U 

 E1:65 Brunnsmanschetten sticker utanför klämringen  

 E1:66 Brunnssilen sitter fast vid värmepump  

Klv E1:67 Luckan för värmefördelaren går ej att stänga  

 E1:68 Läckutskåp saknas för inkommande vatten  

V-rum E1:69 Rörelsesprickor i tak samt mot hörn  

 E1:70 Resning parkett mot V3  

Kök E1:71 Ej tätad botten mot rör i diskbänkskåpet  

 E1:72 Rörelsesprickor i takvinklar. Silicon har gulnat  

 E1:73 Fläkten ej monterad i våg, hänger  

Matplats E1:74 Rörelsesprickor i tak väggvinklar  

 E1:75 Spackelkant V3 mot trapp  

Trapp E1:76 Rörelsesprickor i tak/väggvinklar samt ojämnheter  

 E1:77 Glipa mellan vangstycke och V  

Sov 1 E1:78 Rörelsesprickor i tak/väggvinklar  

Sov 2 E1:79 Rörelsesprickor i tak/väggvinklar  

Allrum E1:80 Rörelsesprickor i tak/väggvinklar  

Sov 3 E1:81 Rörelsesprickor i tak/väggvinklar  

Bad 2 E1:82 Belysningen är felmonterad  

 E1:83 Bakfall vid bad samt mot tröskeln  

 E1:84 Uppvik med tätskikt saknas mot tröskel  

 E1:85 Otätheter mot avloppsröret under badkaret. Golv-
brunnen är felmonterad, ligger under handfatet 

U 

Vind E1:86 Avluftningsröret är avslutat på vinden. Se generellt 
fel 
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Utvändigt    

Mark E1:87 Ej färdigställd. Se generellt mark  

Avledning E1:88 -  

Skärmtak E1:89 Plåten som ansluter mot befintlig fasad är felaktigt 
monterad. Monterad direkt mot panelen. Undermine-
rat upplag 

 

Fasader E1:90 Fasaden är endast grundmålad. Generellt fel  

Fönster E1:91 Se ovan generellt  

Yttertak E1:92 Se generellt  

Carport E1:93 Påbörjat men ej slutfört. Bristfälliga plintar 
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Lägenhet   Alphyddevägen 6  

Hall E1:94 Rörelsesprickor takvinklar  

Bad 1 E1:95 Innertaket sänkt. Installationer ej synliga  

 E1:96 Hål i tätduk mot golvbrunnen  

 E1:97 Rörgenomföringar vid värmepump  

 E1:98 Ej tätat runt skvallerrör  

 E1:99 Bakfall på golvet samt avsaknad av uppvik mot trös-
keln 

 

Kalv E1:100 Värmefördelare saknar termostater  

V-rum E1:101 -  

Kök E1:102 Glipa mot överskåp H. Överskåp högt monterat. 
Lucka diskmaskin 

 

 E1:103 Fel fönster monterat  

 E1:104 Stänkskydd V saknas  

Matplats E1:105 -  

Trapp E1:106 Handledare saknas  

Sov 1 E1:107 Vibration i bjälklag. Oklart dimensionerat/isolerat. Se 
tidigare notering OSB-skivor generellt 

U 

Sov 2 E1:108 Rörelsesprickor takvinklar  

Allrum E1:109 Rörelsesprickor i takvinklar  

Sov 3 E1:110 Rörelsesprickor takvinklar. Fog gulnat  

Bad 2 E1:111 Sparsamt fogad mellan plattorna  

 E1:112 Bakfall på golvet samt läggning av klinkerplattor  

 E1:113 Uppvik mot tröskel fel ordnat  

Vind E1:114 - 
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Utvändigt    

Mark E1:115 Marken ej färdigställd. Se generellt  

Avledning E1:116 -  

Skärmtak E1:117 Infästningsplåten mot fasaden är felaktigt monterad  

 E1:118 Stolpupplagen är monterad direkt mot en cement-
platta 

 

Fasader E1:119 Felaktig panel, knutbrädor, takfotsbrädor. Utfört med 
hyvlad panel. Konstruktionen ej hållbar över tid. 

U 

Fönster E1:120 Se generellt saknade överbleck  

Yttertak E1:121 Taktassar vid taksprång ej väderskyddade  

 E1:122 Takhuvar ej kopplade mot avluftningsrör på vinden. 
Risk för läckage. Se generellt yttertak med skillnader 
i takutförande 

 

Carport E1:123 Ej påbörjad. Plintar finns dock oklar funktion 
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Lägenhet   Alphyddevägen 8  

Hall E1:124 Rörelsesprickor takvinklar  

 E1:125 V 3 mot trapp ur vinkel  

Bad 1 E1:126 Kakel ej fackmässig montering. Fel/olika fog  

 E1:127 Bakfall på golvet mot tröskeln  

 E1:128 Rörgenomföringar vid värmepump. Avloppsrör i yt-
tervägg 

 

Kalv E1:129 Rörelsesprickor tak/vägg vinklar  

 E1:130 Termostater ej kopplade  

V-rum E1:131 -  

Kök E1:132 F går ej att öppna  

Matplats E1:133 Rörelsesprickor i tak/väggvinklar  

Trapp E1:134 Handledare saknas  

Sov 1 E1:135 Rörelsesprickor i takvinklar  

 E1:136 Svikt i golv. Se generellt OSB-skiva U 

Sov 2 E1:137 -  

Allrum E1:138 -  

Sov 3 E1:139 Rörelsesprickor takvinklar  

Bad 2 E1:140 Dåligt fall på golvet. Uppvik mot tröskeln saknas  

 E1:141 Allmän dålig finish. Ojämnheter i uppsättning samt 
kladdigt utfört med Silicon etc 

 

Vind E1:142 Underlagstassar saknas vindstrappa  

Utvändigt    

Mark E1:143 Marken ej färdigställd  

Avledning E1:144 -  

Skärmtak E1:145 Stolpupplagen är monterad direkt mot en cement-
platta 

 

 E1:146 Infästningsplåten mot fasaden är felaktigt monterad  

Fasader E1:147 Felaktig panel, knutbrädor, takfotsbrädor. Utfört med 
hyvlad panel. Konstruktionen ej hållbar över tid. 

U 

Fönster E1:148 Se generellt saknade överbleck  

Yttertak E1:149 Takhuvar ej kopplade mot avluftningsrör på vinden. 
Risk för läckage 

 

 E1:150 Taktassar vid taksprång ej väderskyddade  

Carport E1:151 Ej påbörjat  
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Lägenhet  Alphyddevägen 10  

Hall E1:152 Rörelsesprickor i takvinklar  

 E1:153 Fel typ av ytterdörr  

Bad 1 E1:154 Se generellt. Sänkt innertak. Rörgenomföringar 
värmepump samt avlopp yttervägg 

 

Kalv E1:155 Värmefördelare saknar termostater  

 E1:156 Rörelsesprickor takvinklar  

V-rum E1:157 Rörelsesprickor takvinklar  

Kök E1:158 F felmonterat samt skåphöjd  

Matplats E1:159 -  

Trapp E1:160 Handledare saknas  

Sov 1 E1:161 -  

Sov 2 E1:162 -  

Allrum E1:163 -  

Sov 3 E1:164 -  

Bad 2 E1:165 Uppvik saknas mot tröskel  

 E1:166 Bakfall på golvet  

 E1:167 Vissa delar av plattsättningen är inte fackmanna-
mässigt uppfört. Kladdigt utfört 

 

Vind E1:168 -  

Utvändigt    

Mark E1:169 Ej färdigställt  

Avledning E1:170 -  

Skärmtak E1:171 Upplag för stolpen underminerad konstruktion  

 E1:172 Infästningsplåten mot fasaden är felaktigt monterad  

Fasader E1:173 Felaktig panel, knutbrädor, takfotsbrädor. Utfört med 
hyvlad panel. Konstruktionen ej hållbar över tid. 

 

Fönster E1:174 Se generellt saknade överbleck  

Yttertak E1:175 Takhuvar ej kopplade mot avluftningsrör på vinden. 
Risk för läckage 

 

Carport E1:176 Ej påbörjad 
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Lägenhet  Alphyddevägen 12  

Hall E1:177 Rörelsesprickor i takvinklar  

Bad 1 E1:178 Se generellt. Sänkt innertak. Rörgenomföringar 
värmepump samt avlopp yttervägg 

 

 E1:179 Omfattningen runt F ej fackmannamässigt utfört  

Kalv E1:180 Termostater saknas för värmefördelare  

 E1:181 Inkommande vatten. Inbyggt. Ej läckutskåp  

V-rum E1:182 Rörelsesprickor takvinklar  

Kök E1:183 F går ej att öppna. Fel F monterat mot skåp  

Matplats E1:184 -  

Trapp E1:185 Ursågningar i sättsteg, vangstycke. Ej fackmanna-
mässigt 

 

Sov 1 E1:186 Rörelsesprickor takvinklar  

Sov 2 E1:187 -  

Allrum E1:188 -  

Sov 3 E1:189 -  

Bad 2 E1:190 Fallet i utrymmet ej nöjdfullt. Bakfall mot tröskel  

Vind E1:191 -  

Utvändigt    

Mark E1:192 Ej färdigställt  

Avledning E1:193 -  

Skärmtak E1:194 Upplag för stolpen underminerad konstruktion  

 E1:195 Infästningsplåten mot fasaden är felaktigt monterad  

Fasader E1:196 Felaktig panel, knutbrädor, takfotsbrädor. Utfört med 
hyvlad panel. Konstruktionen ej hållbar över tid. 

 

Fönster E1:197 Se generellt saknade överbleck  

Yttertak E1:198 Takhuvar ej kopplade mot avluftningsrör på vinden. 
Risk för läckage 

 

Carport E1:199 Ej påbörjad 
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Lägenhet  Alphyddevägen 14  

Hall E1:200 Rörelsesprickor i takvinklar/hörn  

Bad 1 E1:201 Avloppsrör monterat i yttervägg. Lösa plattor före-
kommer vid duschplats. Rörgenomföring genom 
golv vid värmepump. Uppvik saknas mot tröskel 

 

Kalv E1:202 Lucka saknas värmefördelare. Termostater ej mon-
terade 

 

 E1:203 Läckutskåp inkommande vatten saknas  

V-rum E1:204 Rörelsesprickor takvinklar  

Kök E1:205 Resning bottenskiva diskbänkskåp  

 E1:206 Glipa överskåp V1  

 E1:207 Rörelsesprickor takvinklar. Skada V mot k/f  

Matplats E1:208 Spackelkant v3 mot trapp  

Trapp E1:209 Rörelsesprickor tak/hörn  

Sov 1 E1:210 Rörelsesprickor takvinklar/hörn  

Sov 2 E1:211 Rörelsesprickor takvinklar/hörn  

Allrum E1:212 Rörelsesprickor takvinklar/hörn mot sov 1  

Sov 3 E1:213 Rörelsesprickor takvinklar  

Bad 2 E1:214 Golvbrunnen monterad nära vägg. Monterat under 
handfat. Avloppsstos monterat under bad. Tröskel 
saknar uppvik. Se generellt 

U 

Vind E1:215 Avloppsstos ej kopplat på vinden. Otät genomföring  

Utvändigt    

Mark E1:216 Marken ej färdigställd  

Avledning E1:217 -  

Skärmtak E1:218 Upplaget för skärmtak underminerat  

 E1:219 Otätheter mot fasaden med plåten  

Fasader E1:220 Fasaden målad 1ggr. Se generellt  

Fönster E1:221 Överbleck saknas på samtliga F  

Yttertak E1:222 Se generellt för yttertak. Plåten etc. Avluftningsrör  

Carport E1:223 Ej påbörjat 
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Lägenhet  Alphyddevägen 16  

Hall E1:224 Rörelseprickor takvinklar/hörn   

Bad 1 E1:225 Installationslucka Våtzon 1 tak. Ventilationen be-
döms bristfällig. Otätheter mot tröskel. Anslutningar 
mot golvbrunnar kladdigt applicerat. Installation 
värmepump rör mot golv samt avlopp yttervägg fel. 
Se generellt för våtrum 

 

Kalv E1:226 Läckutskåp ej monterat inkommande vatten  

 E1:227 Lucka saknas fördelaskåp. Ej färdigt med termosta-
ter 

 

V-rum E1:228 Rörelsesprickor takvinklar/hörn. Spackelkant V mot 
trapp 

 

Kök E1:229 Otätheter i diskbänkskåp  

 E1:230 Köket ej uppsatt fackmannamässigt. Bänkskivor, 
fläktskåp linjerar ej med uppställning. Köket hängs 
om samt kompletteras med uppställning 

 

Matplats E1:231 Rörelsesprickor takvinklar/hörn  

 E1:232 Skada V mot nedre vid k/f  

Trapp E1:233 Rörelsesprickor takvinklar/hörn  

Sov 1 E1:234 Rörelsesprickor takvinklar/hörn  

Sov 2 E1:235 Rörelsesprickor takvinklar/hörn samt F H-sida  

Allrum E1:236 Rörelsesprickor takvinklar/hörn  

Sov 3 E1:237 Rörelsesprickor takvinklar/hörn samt post  

Bad 2 E1:238 Golvbrunnen ej monterad under bad, nära vägg. 
Avloppsstos monterad under tätskikt, uppvik mot 
tröskel saknas, märke under spegel. Se generellt fel 
utförande övre våtrum 

 

Vind E1:239 Avloppsventilationen avslutas på vind  

Utvändigt    

Mark E1:240 Marken ej färdigställd  

Avledning E1:241 -  

Skärmtak E1:242 Upplaget för skärmtak underminerat  

 E1:243 Otätheter mot fasaden med plåten  

Fasader E1:244 Fasaden målad 1ggr. Se generellt  

Fönster E1:245 Överbleck saknas på samtliga F  

Yttertak E1:246 Se generellt för yttertak. Plåten etc. Avluftningsrör  

Carport E1:247 Ej påbörjat  
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Lägenhet  Alphyddevägen 18  

Hall E1:248 Rörelsesprickor takvinklar/hörn  

Bad 1 E1:249 Inspektionslucka Våtzon 1, Avlopp yttervägg, 
brunnsmanschetten sticker ut, rörgenomföringar vid 
värmepump golv, uppvik mot tröskel fel. Se generellt 
fel för våtrum inkluderat OSB-skiva 

 

 E1:250 El-patron fel värmepump  

 E1:251 Spricka karm  

Kalv E1:252 Läckut fel för inkommande vatten  

V-rum E1:253 Rörelsesprickor takvinklar/hörn  

Kök E1:254 Rörelsesprickor takvinkel  

Matplats E1:255 -  

Trapp E1:256 Springor vangstycke. Rörelsesprickor tak-
vinklar/hörn 

 

Sov 1 E1:257 Skevt dörrblad  

 E1:258 Rörelsesprickor takvinklar/hörn  

Sov 2 E1:259 Rörelsesprickor takvinklar/hörn  

Allrum E1:260 Rörelsesprickor takvinklar/hörn  

Sov 3 E1:261 Rörelsesprickor takvinklar/hörn  

Bad 2 E1:262 Golvbrunnen ej monterad under bad, nära vägg. 
Avloppsstos monterad under tätskikt, uppvik mot 
tröskel saknas. Se generellt fel utförande övre 
våtrum 

 

Vind E1:263 Se generellt yttertak  

Utvändigt    

Mark E1:264 Ej färdigställt  

Avledning E1:265 -  

Skärmtak E1:266 Infästningar plåt mot fasaden fel  

 E1:267 Snörasskydd lös  

Fasader E1:268 Se målning samt tilluftsventiler generellt  

Fönster E1:269 Överbleck ej monterat  

Yttertak E1:270 Se generellt för yttertak  

Carport E1:271 Carport uppfört. Vinglig konstruktion, taket monterat 
mot glespanel. Plintar underminerade (går ej att be-
döma). Se generellt 
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/signatur 

Lägenhet  Alphyddevägen 20  

Hall E1:272 Rörelsesprickor takvinklar/hörn  

Bad 1 E1:273 Inspektionslucka Våtzon 1, Avlopp yttervägg, 
brunnsmanschetten sticker ut, rörgenomföringar vid 
värmepump golv, uppvik mot tröskel fel. Se generellt 
fel för våtrum inkluderat OSB-skiva 

 

Kalv E1:274 Inkommande vatten saknar skvallerutlopp  

 E1:275 Rörelsesprickor takvinklar/hörn  

V-rum E1:276 Rörelsesprickor takvinklar/hörn  

Kök E1:277 Rörelsesprickor takvinklar/hörn  

 E1:278 Vassa kanter stänkskydd  

Matplats E1:279 Rörelsesprickor takvinklar/hörn  

Trapp E1:280 Trappen knarrar  

Sov 1 E1:281 Rörelsesprickor takvinklar/hörn  

Sov 2 E1:282 Rörelsesprickor takvinklar/hörn  

Allrum E1:283 Rörelsesprickor takvinklar/hörn  

Sov 3 E1:284 Rörelsesprickor takvinklar/hörn  

Bad 2 E1:285 Golvbrunnen ej monterad under bad, nära vägg. 
Avloppsstos monterad under tätskikt, uppvik mot 
tröskel saknas. Se generellt fel utförande övre 
våtrum 

 

Vind E1:286 -  

Utvändigt    

Mark E1:287 Ej färdigställt  

Avledning E1:288 -  

Skärmtak E1:289 Infästningar plåt mot fasaden fel  

Fasader E1:290 Se målning samt tilluftsventiler generellt  

Fönster E1:291 Överbleck ej monterat  

Yttertak E1:292 Se generellt för yttertak  

Carport E1:293 Carport uppfört. Vinglig konstruktion, taket monterat 
mot glespanel. Plintar underminerade (går ej att be-
döma). Se generellt 
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/signatur 

Lägenhet  Alphyddevägen 22  

Hall E1:294 Rörelsesprickor i tak/väggvinklar  

Bad 1 E1:295 Inspektionslucka Våtzon 1, Avlopp yttervägg, 
brunnsmanschetten sticker ut, rörgenomföringar vid 
värmepump golv, uppvik mot tröskel fel. Se generellt 
fel för våtrum inkluderat OSB-skiva 

 

Kalv E1:296 Inkommande vatten är bottnad och försett med 
skvallerutlopp. Oklart hur det mynnar 

 

V-rum E1:297 Rörelsesprickor i tak/väggvinklar  

 E1:298 Parkettgolv lagt med korta överlappar  

 E1:299 Spackelkant V mot trapp  

Kök E1:300 Rörelsesprickor i tak/väggvinklar  

 E1:301 Stänkskydd kort monterat  

Matplats E1:302 Rörelsesprickor i tak/väggvinklar  

Trapp E1:303 Vangstycke V. Övergångslist saknas trappnos  

Sov 1 E1:304 Rörelsesprickor i tak/väggvinklar  

Sov 2 E1:305 Rörelsesprickor i tak/väggvinklar  

Allrum E1:306 -  

Sov 3 E1:307 Rörelsesprickor i tak/väggvinklar  

Bad 2 E1:308 Rörelsesprickor i tak/väggvinklar  

 E1:309 Golvbrunnen ej monterad under bad, nära vägg. 
Avloppsstos monterad under tätskikt, uppvik mot 
tröskel saknas. Se generellt fel utförande övre 
våtrum 

 

Vind E1:310 -  

Utvändigt    

Mark E1:311 Ej färdigställt  

Avledning E1:312 -  

Skärmtak E1:313 Infästningar plåt mot fasaden fel  

Fasader E1:314 Se målning samt tilluftsventiler generellt  

Fönster E1:315 Överbleck ej monterat  

Yttertak E1:316 Se generellt för yttertak  

Carport E1:317 Carport uppfört. Vinglig konstruktion, taket monterat 
mot glespanel. Plintar underminerade (går ej att be-
döma). Se generellt 
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/signatur 

Lägenhet  Alphyddevägen 24  

Hall E1:318 Rörelsesprickor tak/väggvinklar  

Bad 1 E1:319 Inspektionslucka Våtzon 1, Avlopp yttervägg, 
brunnsmanschetten sticker ut, rörgenomföringar vid 
värmepump golv, uppvik mot tröskel fel. Se generellt 
fel för våtrum inkluderat OSB-skiva 

 

Kalv E1:320 Rörelsesprickor tak/väggvinklar. Oklar avledning för 
skvallerutlopp inkommande vatten 

 

V-rum E1:321 Rörelsesprickor tak/väggvinklar  

Kök E1:322 Rörelsesprickor tak/väggvinklar  

Matplats E1:323 -  

Trapp E1:324 Rörelsesprickor tak/väggvinklar. Glipor vangstycke  

Sov 1 E1:325 Rörelsesprickor tak/väggvinklar  

Sov 2 E1:326 Rörelsesprickor tak/väggvinklar  

Allrum E1:327 Rörelsesprickor tak/väggvinklar  

Sov 3 E1:328 Rörelsesprickor tak/väggvinklar  

Bad 2 E1:329 Golvbrunnen ej monterad under bad, nära vägg. 
Avloppsstos monterad under tätskikt, uppvik mot 
tröskel saknas. Se generellt fel utförande övre 
våtrum 

 

Vind E1:330 -  

Utvändigt    

Mark E1:331 Ej färdigställt  

Avledning E1:332 -  

Skärmtak E1:333 Infästningar plåt mot fasaden fel  

Fasader E1:334 Se målning samt tilluftsventiler generellt  

Fönster E1:335 Överbleck ej monterat  

Yttertak E1:336 Se generellt för yttertak  

Carport E1:337 Carport uppfört. Vinglig konstruktion, taket monterat 
mot glespanel. Plintar underminerade (går ej att be-
döma). Se generellt 
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Lägenhet  Alphyddevägen 26  

Hall E1:338 Rörelsesprickor i tak/väggvinklar  

Bad 1 E1:339 Inspektionslucka Våtzon 1. Avlopp yttervägg, 
brunnsmanschetten sticker ut, rörgenomföringar vid 
värmepump golv, uppvik mot tröskel fel. Se generellt 
fel för våtrum inkluderat OSB-skiva. Spår av fukt i 
tak 

U 

Kalv E1:340 Rörelsesprickor i tak/väggvinklar  

 E1:341 Inkommande vatten saknar skvallerutlopp  

V-rum E1:342 Spackelkant V mot trapp  

Kök E1:343 Rörelsesprickor i tak/väggvinklar  

Matplats E1:344 Bleck FD trasiga skruv  

Trapp E1:345 Rörelsesprickor i tak/väggvinklar. Glipor mot 
vangstycke 

 

Sov 1 E1:346 Rörelsesprickor i tak/väggvinklar  

Sov 2 E1:347 Rörelsesprickor i tak/väggvinklar  

Allrum E1:348 Rörelsesprickor i tak/väggvinklar  

Sov 3 E1:349 Rörelsesprickor i tak/väggvinklar  

Bad 2 E1:350 Golvbrunnen ej monterad under bad, nära vägg. 
Avloppsstos monterad under tätskikt, uppvik mot 
tröskel saknas. Se generellt fel utförande övre 
våtrum 

 

Vind E1:351 -  

Utvändigt    

Mark E1:352 Ej färdigställd  

Avledning E1:353 Se generellt utvändiga brunnar samt kablage  

Skärmtak E1:354 Se generellt  

Fasader E1:355 Se målning samt tilluftsventiler generellt  

Fönster E1:356 Överbleck ej monterat  

Yttertak E1:357 Se generellt för yttertak  

Carport E1:358 Carport uppfört. Vinglig konstruktion, taket monterat 
mot glespanel. Plintar underminerade (går ej att be-
döma). Se generellt 
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DEL / RUM NR FEL Avhjälpt  
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Lägenhet  Alphyddevägen 28  

Hall E1:359 Rörelsesprickor tak/väggvinklar  

Bad 1 E1:360 Inspektionslucka Våtzon 1. Avlopp yttervägg, 
brunnsmanschetten sticker ut, rörgenomföringar vid 
värmepump golv, uppvik mot tröskel fel. Se generellt 
fel för våtrum inkluderat OSB-skiva. 

 

Kalv E1:361 Rörelsesprickor tak/väggvinklar  

 E1:362 Inkommande vatten saknar ordnat skvallerutlopp  

V-rum E1:363 Rörelsesprickor tak/väggvinklar  

Kök E1:364 Rörelsesprickor tak/väggvinklar samt vid frisidor  

Matplats E1:365 Rörelsesprickor tak/väggvinklar  

Trapp E1:366 Spackelkant mot öppning V  

 E1:367 Rörelsesprickor tak/väggvinklar. Glipor mot 
vangstycke 

 

Sov 1 E1:368 Rörelsesprickor tak/väggvinklar  

Sov 2 E1:369 Rörelsesprickor tak/väggvinklar  

Allrum/hall E1:370 Rörelsesprickor tak/väggvinklar  

Sov 3 E1:371 Rörelsesprickor tak/väggvinklar  

Bad 2 E1:372 Golvbrunnen ej monterad under bad, nära vägg. 
Avloppsstos monterad under tätskikt, uppvik mot 
tröskel saknas. Se generellt fel utförande övre 
våtrum 

 

Vind E1:373 -  

Utvändigt    

Mark E1:374 Ej färdigställt  

Avledning E1:375 Se generellt utvändiga brunnar samt kablage  

Skärmtak E1:376 Se generellt  

Fasader E1:377 Se målning samt tilluftsventiler generellt  

Fönster E1:378 Överbleck ej monterat  

Yttertak E1:379 Se generellt för yttertak  

Carport E1:380 Carport uppfört. Vinglig konstruktion, taket monterat 
mot glespanel. Plintar underminerade (går ej att be-
döma). Se generellt 
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Lägenhet  Alphyddevägen 30  

Hall E1:381 Rörelsesprickor tak/väggvinklar  

Bad 1 E1:382 Inspektionslucka Våtzon 1. Avlopp yttervägg, 
brunnsmanschetten sticker ut, rörgenomföringar vid 
värmepump golv, uppvik mot tröskel fel. Se generellt 
fel för våtrum inkluderat OSB-skiva. Lösa plattor 
konstaterade runt golvbrunnen 

U 

Kalv E1:383 Rörelsesprickor tak/väggvinklar  

 E1:384 Inkommande vatten saknar ordnat skvallerutlopp  

V-rum E1:385 Rörelsesprickor tak/väggvinklar. Spackelkant mot 
trappöppning 

 

Kök E1:386 Rörelsesprickor tak/väggvinklar  

Matplats E1:387 Rörelsesprickor tak/väggvinklar  

Trapp E1:388 Rörelsesprickor tak/väggvinklar  

Sov 1 E1:389 Rörelsesprickor tak/väggvinklar  

Sov 2 E1:390 Rörelsesprickor tak/väggvinklar  

Allrum E1:391 Rörelsesprickor tak/väggvinklar  

Sov 3 E1:392 Rörelsesprickor tak/väggvinklar  

Bad 2 E1:393 Golvbrunnen ej monterad under bad, nära vägg. 
Avloppsstos monterad under tätskikt, uppvik mot 
tröskel saknas. Se generellt fel utförande övre 
våtrum 

 

Vind E1:394 -  

Utvändigt    

Mark E1:395 Ej färdigställt  

Avledning E1:396 Se generellt utvändiga brunnar samt kablage  

Skärmtak E1:397 Se generellt  

Fasader E1:398 Se målning samt tilluftsventiler generellt  

Fönster E1:399 Överbleck ej monterat  

Yttertak E1:400 Se generellt för yttertak  

Carport E1:401 Carport uppfört. Vinglig konstruktion, taket monterat 
mot glespanel. Plintar underminerade (går ej att be-
döma). Se generellt 
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Lägenhet  Alphyddevägen 32  

Hall E1:402 Rörelsesprickor tak/väggvinklar  

Bad 1 E1:403 Inspektionslucka Våtzon 1. Avlopp yttervägg, 
brunnsmanschetten sticker ut, rörgenomföringar vid 
värmepump golv, uppvik mot tröskel fel. Se generellt 
fel för våtrum inkluderat OSB-skiva 

 

Kalv E1:404 Rörelsesprickor tak/väggvinklar  

 E1:405 Oklar inkoppling av skvallerrör för inkommande vat-
ten 

 

V-rum E1:406 Rörelsesprickor tak/väggvinklar  

Kök E1:407 Rörelsesprickor tak/väggvinklar. Spackelkant V mot 
k/f 

 

Matplats E1:408 Rörelsesprickor tak/väggvinklar  

Trapp E1:409 Rörelsesprickor tak/väggvinklar. Glipor mo 
vangstycke 

 

Sov 1 E1:410 Rörelsesprickor tak/väggvinklar  

 E1:411 Pågående ärende. Läckage från element U 

Sov 2 E1:412 Rörelsesprickor tak/väggvinklar  

Allrum E1:413 Rörelsesprickor tak/väggvinklar  

 E1:414 Pågående ärende. Läckage från element U 

Sov 3 E1:415 Pågående ärende. Läckage från element  

Bad 2 E1:416 Golvbrunnen ej monterad under bad, nära vägg. 
Avloppsstos monterad under tätskikt, uppvik mot 
tröskel saknas. Se generellt fel utförande övre 
våtrum 

 

Vind E1:417 -  

Utvändigt    

Mark E1:418 Ej färdigställt  

Avledning E1:419 Se generellt utvändiga brunnar samt kablage  

Skärmtak E1:420 Se generellt  

Fasader E1:421 Se målning samt tilluftsventiler generellt  

Fönster E1:422 Överbleck ej monterat  

Yttertak E1:423 Se generellt för yttertak  

Carport E1:424 Carport uppfört. Vinglig konstruktion, taket monterat 
mot glespanel. Plintar underminerade (går ej att be-
döma). Se generellt 
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Lägenhet  Alphyddevägen 34  

Hall E1:425 Rörelsesprickor tak/väggvinklar  

Bad 1 E1:426 Inspektionslucka Våtzon 1. Avlopp yttervägg, 
brunnsmanschetten sticker ut, rörgenomföringar vid 
värmepump golv, uppvik mot tröskel fel. Se generellt 
fel för våtrum inkluderat OSB-skiva. Brunnsman-
schetter saknas i golvbrunnar 

U 

Kalv E1:427 Inkommande vatten saknar ordnad avledning skval-
lerrör 

 

V-rum E1:428 Rörelsesprickor tak/väggvinklar  

Kök E1:429 Rörelsesprickor tak/väggvinklar  

Matplats E1:430 Rörelsesprickor tak/väggvinklar  

Trapp E1:431 Spackelkant V mot trapp. Rörelsesprickor 
tak/väggvinklar 

 

Sov 1 E1:432 Rörelsesprickor tak/väggvinklar  

Sov 2 E1:433 Rörelsesprickor tak/väggvinklar  

Allrum E1:434 Rörelsesprickor tak/väggvinklar. V mot sov 2 ur vin-
kel 

 

Sov 3 E1:435 Rörelsesprickor tak/väggvinklar  

Bad 2 E1:436 Golvbrunnen ej monterad under bad, nära vägg. 
Avloppsstos monterad under tätskikt, uppvik mot 
tröskel saknas. Se generellt fel utförande övre 
våtrum 

 

Vind E1:437 -  

Utvändigt    

Mark E1:438 Ej färdigställt  

Avledning E1:439 Se generellt utvändiga brunnar samt kablage  

Skärmtak E1:440 Se generellt  

Fasader E1:441 Se målning samt tilluftsventiler generellt  

Fönster E1:442 Överbleck ej monterat  

Yttertak E1:443 Se generellt för yttertak  

Carport E1:444 Carport uppfört. Vinglig konstruktion, taket monterat 
mot glespanel. Plintar underminerade (går ej att be-
döma). Se generellt 
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Lägenhet  Alphyddevägen 36  

Hall E1:445 Rörelsesprickor i tak och väggvinklar  

Bad 1 E1:446 Inspektionslucka Våtzon 1. Avlopp yttervägg, 
brunnsmanschetten sticker ut, rörgenomföringar vid 
värmepump golv, uppvik mot tröskel fel. Se generellt 
fel för våtrum inkluderat OSB-skiva. Brunnsman-
schetter saknas i golvbrunnar 

U 

Kalv E1:447 Rörelsesprickor i tak och väggvinklar. Inkommande 
vatten saknar ordnad avledning skvallerrör 

 

V-rum E1:448 Rörelsesprickor i tak och väggvinklar  

Kök E1:449 Rörelsesprickor i tak och väggvinklar  

Matplats E1:450 Rörelsesprickor i tak och väggvinklar  

Trapp E1:451 Rörelsesprickor i tak och väggvinklar  

Sov 1 E1:452 Rörelsesprickor i tak och väggvinklar  

Sov 2 E1:453 Rörelsesprickor i tak och väggvinklar  

Allrum E1:454 Rörelsesprickor i tak och väggvinklar  

Sov 3 E1:455 Rörelsesprickor i tak och väggvinklar  

Bad 2 E1:456 Golvbrunnen ej monterad under bad, nära vägg. 
Avloppsstos monterad under tätskikt, uppvik mot 
tröskel saknas. Se generellt fel utförande övre 
våtrum 

 

Vind E1:457 -  

Utvändigt    

Mark E1:458 Ej färdigställt  

Avledning E1:459 Se generellt utvändiga brunnar samt kablage  

Skärmtak E1:460 Se generellt  

Fasader E1:461 Se målning samt tilluftsventiler generellt  

Fönster E1:462 Överbleck ej monterat  

Yttertak E1:463 Se generellt för yttertak  

Carport E1:464 Carport uppfört. Vinglig konstruktion, taket monterat 
mot glespanel. Plintar underminerade (går ej att be-
döma). Se generellt 
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Lägenhet  Alphyddevägen 38  

Hall E1:465 Rörelsesprickor i tak och väggvinklar  

Bad 1 E1:466 Inspektionslucka Våtzon 1. Avlopp yttervägg, 
brunnsmanschetten sticker ut, rörgenomföringar vid 
värmepump golv, uppvik mot tröskel fel. Se generellt 
fel för våtrum inkluderat OSB-skiva. Brunnsman-
schetter saknas i golvbrunnar 

U 

Kalv E1:467 Rörelsesprickor i tak och väggvinklar. Inkommande 
vatten saknar ordnad avledning skvallerrör 

 

V-rum E1:468 Rörelsesprickor i tak och väggvinklar  

Kök E1:469 Rörelsesprickor i tak och väggvinklar. Otätheter i 
diskbänkskåpet 

 

Matplats E1:470 Rörelsesprickor i tak och väggvinklar  

Trapp E1:471 Rörelsesprickor i tak och väggvinklar  

Sov 1 E1:472 Rörelsesprickor i tak och väggvinklar  

Sov 2 E1:473 Rörelsesprickor i tak och väggvinklar  

Allrum E1:474 Rörelsesprickor i tak och väggvinklar  

 E1:475 V 2 sned uppsatt mot sov 2  

Sov 3 E1:476 Rörelsesprickor i tak och väggvinklar  

Bad 2 E1:477 Golvbrunnen ej monterad under bad, nära vägg. 
Avloppsstos monterad under tätskikt, uppvik mot 
tröskel saknas. Se generellt fel utförande övre 
våtrum 

 

Vind E1:478 -  

Utvändigt    

Mark E1:479 Ej färdigställt  

Avledning E1:480 Se generellt utvändiga brunnar samt kablage  

Skärmtak E1:481 Se generellt  

Fasader E1:482 Se målning samt tilluftsventiler generellt  

Fönster E1:483 Överbleck ej monterat  

Yttertak E1:484 Se generellt för yttertak  

Carport E1:485 Carport uppfört. Vinglig konstruktion, taket monterat 
mot glespanel. Plintar underminerade (går ej att be-
döma). Se generellt 
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Lägenhet  Alphyddevägen 40  

Hall E1:486 Rörelsesprickor i tak och väggvinklar  

Bad 1 E1:487 Inspektionslucka Våtzon 1. Avlopp yttervägg, 
brunnsmanschetten sticker ut, rörgenomföringar vid 
värmepump golv, uppvik mot tröskel fel. Se generellt 
fel för våtrum inkluderat OSB-skiva. Brunnsman-
schetter saknas i golvbrunnar. Silen vid värmepump 
sitter fast. Arbeten pågår i utrymmet efter läckage 
från rör 

U 

Kalv E1:488 Rörelsesprickor i tak och väggvinklar. Inkommande 
vatten saknar ordnad avledning skvallerrör 

 

V-rum E1:489 Rörelsesprickor i tak och väggvinklar  

Kök E1:490 Rörelsesprickor i tak och väggvinklar  

Matplats E1:491 Rörelsesprickor i tak och väggvinklar  

Trapp E1:492 Räcke saknas nedre del  

 E1:493 Rörelsesprickor i tak och väggvinklar  

Sov 1 E1:494 Kraftiga rörelsesprickor i tak/väggvinklar  

Sov 2 E1:495 Kraftiga rörelsesprickor i tak/väggvinklar  

Allrum/hall E1:496 Kraftiga rörelsesprickor i tak/väggvinklar  

Sov 3 E1:497 Rörelsesprickor i tak och väggvinklar  

Bad 2 E1:498 Golvbrunnen ej monterad under bad, nära vägg. 
Avloppsstos monterad under tätskikt, uppvik mot 
tröskel saknas. Se generellt fel utförande övre 
våtrum 

 

Vind E1:499 -  

Utvändigt    

Mark E1:500 Ej färdigställt  

Avledning E1:501 Se generellt utvändiga brunnar samt kablage  

Skärmtak E1:502 Se generellt  

Fasader E1:503 Se målning samt tilluftsventiler generellt  

Fönster E1:504 Överbleck ej monterat  

Yttertak E1:505 Se generellt för yttertak  

Carport E1:506 Carport uppfört. Vinglig konstruktion, taket monterat 
mot glespanel. Plintar underminerade (går ej att be-
döma). Se generellt 
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Ert datum 
 

Sida 
2 (2) 

Diarienummer 
KS 2022/25 
Er beteckning 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunens revisorer har lämnat missiv och revisionsrapport från 
genomförd granskning av bokslut och årsredovisning 2021 till 
kommunfullmäktige för kännedom. 
Kommunrevisionen emotser svar senast den 31 maj 2022 på vilka konkreta 
åtgärder som kommunstyrelsen har för avsikt att vidta och tidplan för dessa 
med anledning av deras synpunkter.  
Enligt revisorerna har årsredovisningen i allt väsentligt upprättats i enlighet 
med lagen och god redovisningssed, men att det finns ett antal områden där 
informationen i årsredovisningen kan stärkas och förtydligas. 
Revisionen har haft synpunkter på kommunens årsredovisning i många år 
och kommunstyrelseförvaltningen ser det som mycket positivt att 
revisorerna i sin granskning konstaterar att det syns en utveckling i rätt 
riktning. 
I enlighet med revisorernas synpunkter avser förvaltningen utveckla 
notapparaten så att den förtydligar informationen om de 
redovisningsrekommendationer som kommunen tillämpar och där 
kommunen gör avsteg från Redovisningsrådets rekommendationer. 
Utvecklingen av notapparaten och balanskravsutredningen påbörjas 
omgående. Somliga förbättringsåtgärder kräver dock längre tid – framför 
allt klassificeringen av vissa hyror som leasing. Anpassningen till de nya 
redovisningsreglerna avseende leasing förväntas i nuläget påbörjas som 
tidigast om ett år. Det beror på att arbetet är mycket omfattande och att 
kommunen under innevarande år prioriterar resurserna på implementeringen 
av ett nytt beslutsstödsystem och budget- och prognossystem.  
Det är förvaltningens bedömning så väl som revisorernas att de finansiella 
målen behöver bli fler men uppdraget från kommunfullmäktige innehåller 
endast ett resultatmål 2021. Förvaltningens förslag om ett investeringsmål 
2022 tillmötesgicks inte. 
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Snabb överblick 

 Vi har inte identifierat väsentliga felaktigheter i årsbokslutet. 

 Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige fastställda finansiella 
målen har uppnåtts 2021.

 Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige fastställda 
verksamhetsmålen delvis har uppnåtts 2021.

 Vår bedömning är att kommunen har uppnått balanskravet för helåret.
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungsörs kommun har 
KPMG granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2021. 
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett 
tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om 
resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige 
beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. 
Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Årsredovisningen

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 
kommunens resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt 
upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god 
redovisningssed.

Balanskrav

Vår bedömning är att kommunen har uppnått balanskravet för helåret.

Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten 
ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för 
den ekonomiska förvaltningen.

Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange 
finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk 
hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt 
med de av fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.

Finansiella mål

Vår sammanfattande bedömning är att det av fullmäktige fastställda finansiella 
målet har uppnåtts för 2021. 

Verksamhetsmål

Avseende de verksamhetsmässiga målen som har betydelse för god ekonomisk 
hushållning bedömer kommunen att två av fullmäktiges fyra verksamhetsmål är 
uppfyllda och att övriga två målen utvecklar sig i rätt riktning. Utifrån detta resultat 
gör kommunstyrelsen en samlad bedömning om att kommunen uppfyller god 
ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv. Vår sammanfattande 
bedömning är att de av fullmäktige fastställda verksamhetsmässiga målen 
delvis har uppnåtts 2021.

Kungsör 2022-03-30

Nils Nordqvist Karin Helin-Lindqvist

Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor
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Bakgrund

1.1 Syfte och revisionsfråga

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:

 Kommunens årsredovisning har upprättats i enlighet med 
kommunallagen, lagen om kommunal bokförings- och 
redovisning och god redovisningssed i kommuner och regioner 
samt rekommendationer.

 Resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som 
fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna 
ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

1.2 Revisionskriterier

Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida 
årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande 
lagar och regler bygger på följande revisionskriterier:

 Kommunallag (KL) och lagen om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR)

 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal 
Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR)

 Interna regelverk och instruktioner

 Fullmäktigebeslut

Vi har av Kungsörs kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2021.

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som 
fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Page 282 of 337



7© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 
Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Public

Bakgrund fortsättning
1.3 Metod och avgränsningar

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras genom fastställd 
normering av SKR och Skyrev. Detta innebär att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat 
revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision (ISA), vilket bland annat innebär att vi inte inhämtat revisionsbevis i 
form av uttalande från ledningen. Det innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit uppfyllda.

Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) i årsredovisningen.
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.

I årsredovisningen har vi granskat de finansiella rapporterna samt tillhörande noter. Sidorna 4-35 samt 51-68 har endast granskats utifrån om 
informationen är förenlig med de finansiella delarna. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de finansiella siffrorna och att informationen i 
förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella delarna, dvs. vi granskar inte alla siffror på nämnda sidor. Övriga sidor i årsredovisningen 
omfattas inte av denna granskning.

Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

• Förvaltningsberättelse
• Resultaträkning
• Balansräkning
• Kassaflödesanalys
• Noter
• Drift- och investeringsredovisning
• Sammanställda räkenskaper

1.3.1 Ansvarig nämnd

Granskningen avser kommunstyrelsens årsredovisning som enligt kommunallagen ska behandlas av kommunfullmäktige.

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.
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2. Resultat av granskningen
2.1 Förvaltningsberättelse 

Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, 
driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).

RKR preciserar i RKR R15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, utan betraktas 
som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Vi har inte granskat nämndvis redovisning.

Bedömning:

Kommunen har i år anpassat sin årsredovisning efter kraven i den redovisningslagen (LKBR). Vi bedömer att förvaltningsberättelsen kan utvecklas 
vidare i vissa delar men att den i allt väsentligt innehåller de delar som lag och rekommendationer kräver och är därmed i allt väsentligt är upprättad 
i enlighet med LKBR och rekommendation R15 förvaltningsberättelse. 

2.2 Redovisningsprinciper

I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att årsredovisningen till stor del är upprättad i enlighet med lagen om kommunal 
bokföring och redovisning samt rekommendationerna från RKR. 

Kommunen har under året rättat redovisningen avseende exploateringsredovisning samt kommunens ägandeandel i Kommuninvest. Rättelserna 
påverkar årets resultat med 10,7 mnkr. Vi ser positivt på justeringen och tydliga upplysningar framgår av förvaltningsberättelsen.

Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat kommunens redovisningsprinciper, genom intervjuer och översiktlig kontroll, mot RKR:s gällande 
rekommendationer.

Bedömning:

Vår bedömning är att kommunen i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer men det finns ett antal områden där informationen i
årsredovisningen kan stärkas och förtydligas. Information om kommunens hantering av leasing, avsättningar saknas, information om
anläggningstillgångar och intäkter skulle exempelvis kunna förtydligas.
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2. Resultat av granskningen fortsättning
2.3 Balanskrav

En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisa denna i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som 
uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat enligt 
KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i 
LKBR och KL.

Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. Kommunens överskott för året uppgår till 15,2 mnkr. Vid 
avstämning av balanskravet avgår inga realisationsvinster men orealiserade vinster om 58 tkr i värdepapper varvid balanskravsresultatet är justerat 
med detta belopp.

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Bedömning:

Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet. Balanskravet bedöms 
uppfyllt. Vi bedömer att kommunen kan förtydliga informationen kring vad balanskravet är och dess funktion. Även med information rörande 
eventuella underskott från tidigare år skulle med fördel kunna förtydligas i balanskravsutredningen.
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2. Resultat av granskningen forts.

2.4.1 Finansiella mål

Det finansiella målet som fastställts av fullmäktige är att 
kommunens resultat ska överstiga 0,5 procent av 
skatteintäkter och bidrag. Utfallet för 2021 blev 5 % vilket 
innebär att målet har uppnåtts. Kommunstyrelsen gör 
följande bedömning: ”Bedömningen är att Kungsörs kommun 
för 2021 klara av att uppnå det finansiella målet och således 
uppnår god ekonomisk hushållning för verksamhetsåret 
2021.”

Bedömning:
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktiges 
fastställda finansiella målet och delar kommunstyrelsens 
bedömning om god ekonomisk hushållning.

Vi rekommenderar kommunen att vidareutveckla sina 
finansiella mål, gärna komplettera med mål kring soliditet, 
finansiering eller liknande. Vi rekommenderar också 
kommunen att ha ett tydligare fokus på kommunkoncernen i 
sin målstyrning.

2.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer
som avses i KL 10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).

I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta 
fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas ekonomi.

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4.2 Verksamhetsmål

I den av fullmäktige fastställda budgeten för år 2021 finns fyra 
verksamhetsmässiga mål formulerade, dessa presenteras och följs upp i 
årsredovisningen: 

 Kommunen ska ha minst 9 000 invånare år 2025

Befolkningsökningen ligger över prognos. 8 780 invånare den sista december 
2021. Kommunen bedömer att ökningen under 2021 är tillräckligt för att målet 
skall bedömas uppfyllt. Man rör sig enligt plan mot huvudmålet.

 Andelen elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet ska 
öka och vara högre än genomsnittet för jämförbara kommuner 2025.

Utfallet är 80%. Resultatet är en ökning från 2020 med 5,9 procentenheter 
men fortfarande sämre än genomsnittet i jämförbara kommuner, målet 
bedöms därför som ej uppfyllt.

 Kommunen ska, i samverkan med Arbetsförmedlingen och 
näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten med målet att den 
ska vara lägre än genomsnittet för jämförbara kommuner 2025.

Utfallet är 9,9 % den sista december 2021. Arbetslösheten minskar men är 
högre i Kungsör än riket och övriga kommuner i länet, målet bedöms därför 
som ej uppfyllt.

 Kungsör ska förbättra sitt resultat i rankingen årets miljökommun. Vi 
ska vara bland de 90 bästa 2020.

Plats 77 under 2021. Målet är därmed uppfyllt.

Till kommunfullmäktiges mål kopplas mål satta av kommunstyrelsen, Barn-
och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kungsörs fastighet AB, Kungsörs 
KommunTeknik AB och Kungsörs Vatten AB

Kommunen har redovisat verksamhetsmålens måluppfyllelse för respektive 
nämnd och kommunbolag.

De har 33 verksamhetsmål (inklusive det ekonomiska målet). Enligt 
kommunen egen bedömning har 19 (58 %) uppfyllts, 5 (15 %) delvis 
uppfyllts, 7 (21%) ej uppfyllts,  2 (6%) har inte mätts.

Kommunens samlade bedömning av måluppfyllelsen är:

”Den sammanlagda bedömningen är därmed att Kungsör kommun 
uppnår god ekonomisk hushållning för 2021 kopplat av fullmäktige 
antagna verksamhetsmål för 2021 trots att bara tre av fem mål uppfylls. 
De mål som inte har uppfyllts under 2021 kopplat till arbetslösheten och 
andel elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet har en 
positivtrend och båda målen ligger på en nivå som är högre än tidigare 
år.”

Bedömning:

Avseende de verksamhetsmässiga målen som har betydelse för god 
ekonomisk hushållning bedömer kommunen att två av fullmäktiges fyra 
verksamhetsmål är uppfyllda och att de övriga två målen utvecklar sig i 
rätt riktning. Utifrån detta resultat gör kommunstyrelsen en samlad 
bedömning om att kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning ur 
ett verksamhetsperspektiv. Vår sammanfattande bedömning är att de 
av fullmäktige fastställda verksamhetsmässiga målen delvis har 
uppnåtts 2021.

Vi noterar att kommunen under 2021 har arbetat med att ta fram en nya 
fullmäktige mål och en ny struktur för uppföljning som kommer att 
användas från 2022 och framåt. Vi välkomnar en utveckling av 
kommunens målstyrning och vill samtidigt passa på att påminna om de 
nyheter som är på gång inom området inför 2023 (En god kommunal 
hushållning SOU2021:75).
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2. Resultat av granskningen forts.
2.5 Resultaträkning
Årets resultat uppgår till 15,2 mnkr vilket är 12 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på ca 3 mnkr (0,5 % av skatter och statsbidrag). Nettokostnaderna 
under 2021 ökat med 2,4 % vilket i stort är i linje med löneökningar och inflation under 2021. Kommunen har således inte haft någon reell kostnadsökning i 
verksamheterna. Värt att notera är dock att det under året redovisats ett antal engångs intäkter som förbättrar utfallet för 2021, främst rättelse av kommunens 
exploateringsredovisning samt kommunens ägandeandel i Kommuninvest. Rättelserna påverkar årets resultat med 10,7 mnkr. Med dessa i beräkningen blir 
förändringen 4,3 % och således helt i linje med ökningen av skatteintäkter och statsbidrag. Kommunen analyserar utvecklingen i årsredovisningen och trycker 
på behovet av att följa och hålla kontroll på nettokostnadsutvecklingen i kommunen. Kommunen hade i delårsrapporten (per siste augusti) ett prognostiserat 
resultat om 6,1 mnkr, vilket  alltså är 9,1 mnkr sämre än det faktiska utfallet. 

Bedömning:
Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets resultat och att noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av 
resultaträkningens poster.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.6 Balansräkning
Kommunens soliditet har minskat under 2021, detta trots årets positiva resultat. Anledningen till minskningen är att kommunens balansomslutning under 
året har ökat, både anläggnings- och omsättningstillgångar ökar. Kommunen har fortfarande inga långfristiga lån. Att utgå från kommunens soliditet i 
samband med analyser och jämförelser avseende Kungsörs kommun är dock inte lämpligt då kommunen valt att placera merparten av sina fastigheter i 
kommunala bolag. Mer intressant är att följa kommunkoncernens soliditet och då få med kommunens verksamhetsfastigheter och de lån som i bolagen 
har tagit för att finansiera dessa investeringar. Tar vi hänsyn till de pensionsförpliktelsen som ligger utanför kommunens balansräkning kan vi notera en 
mindre ökning av soliditeten i kommunkoncernen, från 15,2% föregående år till 15,7% i år. Kommunkoncernens soliditet skulle kunna vara ett bra 
nyckeltal att använda för styrning av kommunen och för jämförelse mot andra kommuner. 

Likt tidigare år finns avvikelser från god sed avseende leasing. Hyreskontrakt och leasing av bilar och fastigheter ses normalt som finansiell leasing vilket 
innebär att en fiktiv anläggningstillgång och skuld skall redovisas och skrivas av över återstående hyresperiod. Kommunen hanterar alla leasingkostnader 
som operationell leasing vilket enligt vår bedömning sannolikt är ett avsteg från RKR R5 och god redovisningssed. Vi kan inte utesluta att avsteget 
innebär ett väsentligt fel i balansräkningen. Vi rekommenderar därför kommunen (likt föregående) år att gå igenom sina hyreskontrakt för att bedöma om 
dessa skulle kunna innebära väsentliga fel i kommunens räkenskaper.

Vi har i vår granskning översiktligt granskat kommunens betydande balansposter. Vi har inte gjort några iakttagelser av sådan art att bedömningen av 
kommunens resultat och ställning skulle kunna påverkas väsentligt.  

Bedömning
Vi bedömer att balansräkningen i 
allt väsentligt ger en rättvisande 
bild av tillgångar, avsättningar, 
skulder och eget kapital men 
rekommenderar kommunen att gå 
igenom sina hyreskontrakt för att 
bedöma om dessa skulle kunna 
innebära väsentliga fel i 
kommunens räkenskaper.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.7 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Den 
tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13 Kassaflödesanalys.

Årets kassaflöde är positivt med 18,9 mnkr och har ökat kommunens likvida medel till 215,8 mnkr vid årets utgång. 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 60,3 mnkr, årets investeringar har belastat likviditeten med -23,5 mnkr.

Bedömning:
Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansieringar och investeringar och att kassaflödesanalysen har upprättats 
i enlighet med gällande rekommendation.

2.8 Driftredovisning
Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för den löpande 
verksamheten. Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och 
fullmäktiges budget.

Bedömning:
Kommunen har i år kompletterat 
årsredovisningen med driftredovisning 
som i allt väsentligt är i linje med RKR 
R14. Vi noterar dock en avvikelse 
mellan driftredovisningen och 
kommunens resultaträkning. 
Differensen förklaras i rapporten. 

Vår bedömning är att informationen 
kring resultatet och det ekonomiska 
utfallet för kommunens nämnder och 
bolag framgår av årsredovisningen och 
att driftsredovisningen i allt väsentligt 
är i linje med god sed.

Page 291 of 337



16© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 
Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Public

2. Resultat av granskningen forts.
2.9 Investeringsredovisning
Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet. 
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfallet kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och fullmäktiges budget 
samt plan för investeringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under året avslutade investeringar ska kunna 
stämmas av samt ska investeringsredovisningen även ska omfatta kommunala koncernföretags investeringar som fullmäktige tagit ställning 
till.

Bedömning:
Vår bedömning är att informationen kring investeringsverksamheten i årsredovisningen blivit bättre och att den i allt väsentligt uppfyller kraven 
i RKR R14. 

2.10 Sammanställd redovisning
Sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern avser enligt LKBR 12:1 en sammanställning av kommunens och de kommunala 
koncernföretagens resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser samt noter. 

De sammanställda räkenskaperna innehåller förutom primärkommunen följande kommunala koncernföretag som redovisas i 
årsredovisningens koncernstruktur: 

- Kungsörs Kommunföretag AB (inklusive dotterföretag) 100 %

- Kungsörs Grus AB 25 %

- Västra Mälardalens Myndighetsförbund 40 %

Konsolidering har skett enligt proportionell konsolideringsmetod, vilket innebär att belopp som inkluderats i den sammanställda 
redovisningens resultat- och balansräkning motsvarar ägd andel i företaget.

Bedömning:
Vi har inte funnit några väsentliga avvikelser i vår granskning avseende de sammanställda räkenskaperna.
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Ärendebeskrivning 
Revisionen har genomfört sin årliga grundläggande granskning av Kungsörs 
kommuns verksamhet. Den sammanfattande bedömningen är att det finns 
fungerande rutiner för styrning och uppföljning av ekonomiska mål och 
internkontroll men att det finns utvecklingspotential när det gäller tydlighet i 
målformuleringar och uppföljning av mål samt att det i vissa delar i 
internkontrollen kan redovisas tydligare vad kontrollmomentet är, resultatet 
av kontrollen och planerade åtgärder vid brister. 
Det pågår ett intensivt arbete med målstyrningen. 
Kommunstyrelseförvaltningen har under årets och förra årets 
budgetprocesser inhämtat många synpunkter och förslag på mål från mycket 
engagerade ledamöter i kommunstyrelse och nämnder samt tjänstepersoner. 
Det är positivt att revisorerna i sin rapport anger att Socialnämndens 
måluppföljning och internkontroll är tillfredställande. Både Barn- och 
utbildningsnämnden samt Kommunstyrelsen kan således ha det som 
utgångspunkt i sitt fortsatta arbete med tydliga målformuleringar och 
måluppföljningen samt hur deras mål på ett tydligt sätt kopplas till 
kommunens övergripande målsättningar. 
Målarbetet har fått förstärkning hos Barn- och utbildningsförvaltningen i 
form av en nyinrättad tjänst som kvalitetsutvecklare. Kvalitetsutvecklaren 
ska i sin tur kunna arbeta tillsammans med kvalitetsutvecklaren inom 
socialförvaltningen och kvalitetsstrategen på övergripande nivå. 
Tillsammans med ett nytt beslutsstödsystem möjliggörs planen om att 
kommunstyrelse och nämnder ska ha samma struktur vid redovisning av 
mål och måluppfyllelse, som revisorerna påpekar behovet av i sin rapport. 
Avseende redovisningen av internkontrollen inom 
kommunstyrelseförvaltningen krävs ett ställningstagande kring hur 
internkontrollen ska organiseras. Implementeringen av det nya 
beslutsstödsystemets internkontrollmodul sker sannolikt under 2023. 
Arbetet i denna innebär även implementering av nya arbetssätt och en 
förändrad struktur av internkontrollen. Då måste den nya strukturen, ansvar 
och roller kopplad till internkontrollarbetet vara klargjorda. 
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Kungsörs kommun 
 Grundläggande granskning 2021 
 
 2022-03-24 

1 Sammanfattning 
Vi har av Kungsör kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en grundläggande 
granskning. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.  
Kommunallagen (KL 12 kap 1§) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all 
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.  
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende 
styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande 
insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma 
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i 
redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i 
ansvarsfrågan. 
Vår sammanfattande bedömning är att det finns fungerande rutiner styrning och 
uppföljning av ekonomiska mål och internkontroll. 
Vi anser dock att det fortfarande finns utvecklingsmöjligheter framför allt när det gäller 
tydlighet i målformuleringar och uppföljning av mål. Vi menar att det är en fördel om 
kommunstyrelse och nämnder har samma struktur vid redovisning av mål och 
måluppfyllelse. Vi anser också att det finns behov av att fortsätta arbeta med hur målen 
formuleras och vilka mål som är kopplade till kommunens övergripande mål. Här 
menar vi att Socialnämnden redogör för det på ett tydligt sätt medan det inte går att 
utläsa i Barn- och utbildningsnämndens redogörelse. 
Även gällande redovisning av internkontrollen menar vi att det i vissa delar kan 
redovisas tydligare vad kontrollmomentet är, resultatet av kontrollen och planerade 
åtgärder vid brister. 
Vi har noterat att Barn- och utbildningsnämnden fattade ett beslut under 2021 om att 
de inte skulle vidta ytterligare åtgärder för att uppnå en budget i balans. Nämnden 
rapporterade konsekvenserna till kommunstyrelsen men lyfte inte frågan till fullmäktige. 
Beslutet innebar att nämnden fattade ett beslut att de inte hade för avsikt att uppfylla 
det uppdrag de mottagit av fullmäktige. Vi vill här understryka att nämnden i stället 
borde ha lyft till fullmäktige vilka konsekvenser de såg skulle ha blivit om de hade fattat 
beslut om ytterligare åtgärder. Utifrån den informationen hade fullmäktige kunnat fattat 
ett beslut om vidare hantering utifrån Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska 
situation. 
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Kungsörs kommun 
 Grundläggande granskning 2021 
 
 2022-03-24 

2 Inledning/bakgrund 
Vi har av Kungsör kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en grundläggande 
granskning. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.  
 
Kommunallagen (KL 12 kap 1§) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all 
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.  
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende 
styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande 
insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma 
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i 
redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i 
ansvarsfrågan. 

2.1 Syfte och revisionsfråga 
Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma om 
styrelse och nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning uppföljning och 
kontroll av verksamheten. I granskningen kommer att bedömas om styrelsen/nämnden 
har en tillfredställande styrning av ekonomi och verksamhet (målstyrning) samt intern 
kontroll. 

2.2 Avgränsningar 
Den del i den grundläggande granskningen som avser granskning av delårsbokslut och 
årsbokslut samt intern kontroll i redovisningen hanteras inte i denna granskning. 

2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller: 
— Kommunallagen 6 kap. 6 §  
— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut  

2.4 Ansvarig nämnd/styrelse 
Denna rapport avser iakttagelser som gjorts i Kommunstyrelsen, Barn- och 
utbildningsnämnden, Socialnämnden samt Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd.  

2.5 Projektorganisation/granskningsansvarig 
Granskningen har utförts av Karin Helin Lindkvist, certifierad kommunal revisor. 

  

Page 299 of 337



 

 4 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Kungsörs kommun 
 Grundläggande granskning 2021 
 
 2022-03-24 

2.6 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 
— Enkäter 
— Möten med kommunstyrelsen och nämnder  
— Dokumentstudier 

 
Frågor har översänts per post till varje ordinarie ledamot i och Kommunstyrelsen och 
nämnderna. Frågorna har besvarats enskilt av varje ordinarie ledamot.   
Då Köpings kommun är värdkommun för Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd är 
det Köping kommuns revisorer som har haft huvudansvaret för att genomföra den 
grundläggande granskningen av nämnden vilket gör att den inte genomförts på samma 
sätt som övriga nämnder. Vid mötet med nämnden har även revisorer från Kungsörs 
kommun varit med.  
Möte med kommunstyrelsen och nämnderna genomfördes under november 2021 vilket 
innebär att den information och de synpunkter som framfördes då kan ha förändrats vid 
tidpunkten för avlämnande av denna rapport. 
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Kommunstyrelsen 

Enkäten har skickats till kommunstyrelsens elva ordinarie ledamöter. Vi har fått in sex 
svar vilket innebär att svarsfrekvensen var 55 %. 
Nedan redogörs för enkätsvaren och vad som framkommit vid mötet med 
kommunstyrelsens presidium.  

3.1.1 Enkätsvar 

3.1.1.1 Mål och måluppfyllelse 

 
Kommentarer från enkätsvar 
Styrelsen har mål som man har försökt anpassa till fullmäktiges mål men dessa hänger 
inte alltid ihop och blir i stället otydliga. Målen är inte heller formade så de går att mäta 
eller följa upp. Det finns dock en åtgärdslista redovisad men den innehåller inte några 
konsekvenser.  

0 1 2 3 4 5 6

Har nämnden/styrelsen fastställt mål som
är tydligt kopplade till KF:s mål?

Har nämden/styrelsen formulerat målen
så att de är mätbara?

Följer nämnden/styrelsen upp hur målen
utvecklas under året?

Har nämnden/styrelsen beslutat om
åtgärder vid brister i måluppfyllelsen?

Mål och uppfyllelse

Ja Nej Delvis Vet ej
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3.1.1.2 Ekonomistyrning 
 

 
Kommentarer från enkätsvar 
Styrelsen tar emot rapporter men prognoserna för dessa är sällan tillförlitliga. 
Kommunstyrelsen ställer krav på övriga nämnder att redovisa åtgärder för att komma i 
balans, vilket de inte gör själva.  

3.1.1.3 Uppföljning av intern kontroll 
  

 
  

0 1 2 3 4 5 6

Har nämnden/styrelsen fastställt en
budget i balans?

Följer nämnden/styrelsen upp ekonomin
och upprättar prognoser tillräckligt under

året?

Har nämnden/styrelsen fattat beslut om
tillräckliga åtgärder för att uppnå budget?

Har nämnden/styrelsen redovisat en
konsekvensanalys till KF i de fall budget
inte anses stå i realtion till uppdraget?

Ekonomistyrning

Ja Nej Delvis Vet ej

0 1 2 3 4 5 6

Finns det en fastställd årlig plan för
uppföljning av den interna kontrollen?

Är nämnden/styrelsen delaktig i risk- och
väsentligthetsanalysen som ligger till

grund för analysen?

Rapporteras resultat från arbetet med
intern kontroll till nämden styrelsen?

Fattas beslut eller ges direktiv vid
konstaterade avvikeler/brister?

Intern kontroll

Ja Nej Delvis Vet ej
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Kommentarer från enkätsvar 
Styrelsen får en redovisning av ett förslag som sedan godkänns.  

3.1.1.4 Riskanalys och risker inom verksamhetsområdet kommande år  
Av svaren som ledamöterna har angett i enkäten så har de flesta svarat att ekonomin 
är en risk. Det handlar om att den ska vara i balans och påverkan av stigande priser 
och ökade kostnader. Andra risker som har nämnts är arbetslösheten, skolans 
utveckling samt kompetensförsörjningen.  

3.1.1.5 Utmaningar under 2021/2022 
Ekonomin ses även som den största utmaningen bland ledamöterna. En annan 
utmaning är att följa skolans utveckling och se hur den utvecklar sig. Det finns även 
utmaningar till att hitta rätt kompetens samt vara med och rekrytera med god kvalitet. 

3.1.1.6 Hur styr kommunstyrelsen utvecklingen av digitaliseringen? 
Av svaren att döma finns det en delad bild på hur utvecklingen går, vissa menar att den 
inte sker alls och andra att den går sakta. De finns svar som menar att den är 
delegerad, sker i samarbete med VMKF samt att den sker på tjänstepersonsnivå där 
politiken inte är inbladad i några större diskussioner. 

3.1.1.7 Vilka förberedelser har gjorts för att uppnå målen i Agenda 2030? Hur är 
tidsplanen? 
Majoriteten har svarat att målen är inarbetade i målstyrningsprocessen och att 
indikatorer har tagits fram som är kopplade till Agenda 2030. Det har även varit en 
utbildningsdag, tidsplanen är långsiktigt planerad. 
Svaren som skiljer sig från ovan menar i stället på att tidsplan saknas och att flera 
målområden utesluts helt. Det finns även brister och det saknas en lokal handlingsplan.  

3.1.1.8 Vilka effekter har Covid19-pandemin gett på styrelsens verksamhet och 
ekonomi? 
Den har skapat stora ansträngningar i verksamheten. Möten som inte har blivit av och 
därför har inte beslut fullt ut kunnat tagits samt att viktiga frågor inte har blivit 
besvarade. De möten som har skett på distans har varit med färre föredragande vilket 
har lett till kortare möten och mindre arvoden. De upplever även att diskussionerna på 
distansmötena blir lidande då de dör ut snabbt vilket kan hämma den demokratiska 
processen.   

3.1.2 Kommentarer som framkommit vid möte 
Mål och måluppfyllelse 
Kommunstyrelsen har gjort ett omtag avseende målarbetet.  De har nu ett system som 
är mer konkret och hanterbart. Målen är mätbara och nyckeltalen är bra. De arbetar 
mycket med Agenda 2030-målen. Det ska bli enklare att följa kopplingen från målen i 
Agenda 2030.  
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Fullmäktiges övergripande mål är styrda mot berörda nämnder så alla fullmäktigemålen 
är inte styrda mot alla nämnder. Även bolagen omfattas av målen. 
Kommunstyrelsen arbetar med uppföljning av de mål som styrelsen satt upp.   
Ekonomistyrning 
När kommunstyrelsen märker att en nämnd inte klarar sin ekonomi ger de nämnden i 
uppdrag att de ska återkomma med hur de har för avsikt att komma in i ramen. 
Styrelsen har haft diskussioner med barn- och utbildningsnämnden att de behöver ha 
en långsiktig plan för hur de ska kunna få en budget i balans.  
Kommunstyrelsen har gjort en utredning under året som är en översyn över 
kommunens alla verksamheter. Syftet var att kunna se om det finns områden som 
kommunen kan göra effektiviseringar inom.  
Vid mötet framförs att de har bra uppföljningar och om de inte är nöjda tas det upp så 
att det kan göras justeringar. Saknar det något ger de kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram det som saknas. 
Rapporteringen till kommunstyrelsen är mest muntlig. Den muntliga rapporteringen har 
dock blivit betydligt bättre.  
Avseende om styrelsen har satt en budget i balans så har det ingått ett sparbeting på 
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. 
Kommunstyrelsen har fått signaler från Socialnämnden att kostnaderna för LSS 
kommer att öka. Nämnden ger också signaler om de får nya kostsamma placeringar. 
Vid mötet framförs att kommunstyrelsen har en bra dialog med nämnderna.   
Utmaningar under 2021/2022 
Kommunen har haft växtvärk. Demografin är en stor utmaning.  
Otryggheten kommer närmare i Kungsör även om kommunen fortfarande är en trygg 
kommun att bo och verka i. Kungsör har en kommunpolis på 50 % som enligt uppgift 
ska röra sig i kommunen t.ex. besöka skolan. 
De behöver kunna erbjuda bra bostäder i kommunen. Det pågår byggande av bostäder 
på flera platser. 
Kommunstyrelsen vill satsa på att öka resultaten i skolan men det är en komplex fråga 
hur man ska göra det.  
Kommunen behöver kliva fram när det gäller digitaliseringen. De tycker inte att de fått 
så bra utväxling av Inera (ett bolag som ägs av SKR och kommunerna som ska stötta 
kommunen i digitaliseringen) som de hade hoppats. 
 

3.1.3 Ekonomiskt utfall, måluppfyllelse och intern kontroll 
Kommunstyrelsen redovisar ett underskott för 2021 på knappt 1,5 mnkr. Anledningen 
till underskottet är att en miljöskuld i kommunen har uppstått under året, till denna skuld 
har styrelsen reserverat 7 mnkr för framtida kostnader kopplat till miljösanering. Om 
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skulden exkluderas redovisar kommunstyrelsen ett överskott om 5,5 mnkr, bakgrunden 
till detta är flertalet rättelser av historisk bokföring.  
Under 2021 hade styrelsen sju mål varav fyra har uppnåtts, ett har delvis uppnåtts och 
två är långsiktiga som påbörjades under året.  
I nämndens internkontrollplan 2021 fanns 11 kontrollmoment. Tre av dessa moment 
har inte genomförts varav ett planeras att genomföras under 2022. I uppföljningen av 
internkontrollplanen redovisar de resultatet och åtgärder för dessa till viss del.  

3.1.4 Bedömning 
Vi kan konstatera att Kommunstyrelsen har fattat beslut om internkontroll samt följt upp 
den och redovisat utfallen av kontrollerna. Dock hade det kunnat vara mer utförligt 
redovisat där man på ett tydligare vis ser resultatet av vad som var kontrollområdet, 
uppföljning av kontrollen och åtgärder för brister som upptäckts.  
Vi bedömer att i uppföljningen för 2021 är det i huvudsak tydligt redogjort för mål och 
måluppfyllelse. Avseende målet om att höja andelen elever i Åk 9 som är behöriga till 
gymnasiet så är målet i huvudsak ett mål som är Barn- och utbildningsnämndens 
ansvar. Kommunstyrelsen ska enligt målformuleringen stötta nämnden i detta arbete 
vilket vi menar blir ett otydligt mål och svårt att bedöma måluppfyllelsen.  
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3.2 Barn- och utbildningsnämnden 
Enkäten har skickats till barn- och utbildningsnämndens nio ordinarie ledamöter. Vi har 
fått in åtta svar vilket innebär att svarsfrekvensen var 88 %. 
Nedan redogörs för barn- och utbildningsnämndens skriftliga svar och vad som 
framkommit vid mötet. 

3.2.1 Enkätsvar 

3.2.1.1 Mål och måluppfyllelse 

 
Kommentarer från enkätsvar 
Av svaren så framgår det att man vill att jämställdhet ska genomsyra målen på ett 
tydligare sätt. Det framgår även att det saknas analys och utveckling av mål och 
metod.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Har nämnden/styrelsen fastställt mål som
är tydligt kopplade till KF:s mål?

Har nämden/styrelsen formulerat målen
så att de är mätbara?

Följer nämnden/styrelsen upp hur målen
utvecklas under året?

Har nämnden/styrelsen beslutat om
åtgärder vid brister i måluppfyllelsen?

Mål och uppfyllelse 

Ja Nej Delvis Vet ej
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3.2.1.2 Ekonomistyrning 

 
Kommentarer från enkätsvar 
Nämnden har gjort mycket för att få budgeten i balans och verksamheten har arbetat 
hårt med att minska kostnaderna vilket man också har lyckats med. Faktorer som 
utökade kostnader för särskola har dock medfört att det tillkommit kostnader som inte 
fanns med i början av budgeten. Att få den i balans skulle innebära ännu kraftigare 
åtgärder än vad som redan gjorts och skulle innebära att ännu fler tjänster skulle 
behövas dras ned. Detta är inte möjligt utan att förorsaka allt för stora konsekvenser för 
verksamheten och barnen. 

3.2.1.3 Uppföljning av intern kontroll 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Har nämnden/styrelsen fastställt en
budget i balans?

Följer nämnden/styrelsen upp ekonomin
och upprättar prognoser tillräckligt under

året?

Har nämnden/styrelsen fattat beslut om
tillräckliga åtgärder för att uppnå budget?

Har nämnden/styrelsen redovisat en
konsekvensanalys till KF i de fall budget
inte anses stå i realtion till uppdraget?

Ekonomistyrning

Ja Nej Delvis Vet ej
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Finns det en fastställd årlig plan för
uppföljning av den interna kontrollen?

Är nämnden/styrelsen delaktig i risk- och
väsentligthetsanalysen som ligger till

grund för analysen?

Rapporteras resultat från arbetet med
intern kontroll till nämden styrelsen?

Fattas beslut eller ges direktiv vid
konstaterade avvikeler/brister?

Intern kontroll

Ja Nej Delvis Vet ej
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Kommentarer från enkätsvar 
Inga kommentarer har angetts under intern kontroll.  

3.2.1.4 Riskanalys och risker inom verksamhetsområdet inför kommande år  
Den mest nämnda risken bland ledamöterna är elevernas skolresultat/meritvärdet som 
är för lågt. Fler risker som är kopplat till eleverna är att de mår dåligt, har dålig 
motivation, hemmasittare samt en hög frånvaro.  
Andra risker som nämnden ser är ekonomin, balanserad budget, kompetensförsörjning 
samt dålig uppföljning kring beslut och gymnasieeleverna.  

3.2.1.5 Utmaningar under 2021/2021 
De två utmaningar som flest ledamöter har nämnt är hur man ska höja elevernas 
resultat/meritvärde samtidigt som resurserna räcker till så budgeten hålls. Det framförs 
i kommentarerna att det här krävs en tydligare struktur med långsiktiga åtgärder för att 
komma i balans med budgeten. Andra nämnda utmaningar är kompetensbrist bland 
personalen samt att det finns en klyfta mellan förvaltningen och politiken som försvårar 
processen kring lösningar och beslut.  

3.2.1.6 Insatser för att förbättra elevernas resultat 
Insatser som har genomförts direkt riktat mot barnen är extra stöd i matte, lässtuga för 
lästräning samt lovskola. Dock finns det de som tycker att dessa stöd sätts in för sent. 
Andra insatser som gjorts är uppföljning av rektor och lärare tillsammans har 
genomgång av varje elev med lågt resultat och tar fram en handlingsplan där även 
vårdnadshavaren är delaktig. Peronsalen går även fortbildning i Det globala 
klassrummet och kurs i NPF för att förbättra resultaten.  

3.2.1.7 Uppföljning av insatserna 
På frågan om hur ofta uppföljningen av dessa insatser äger rum så har de flesta svarat 
att det sker vid del- och årsbokslut. Vissa har även svarat att det sker vid 
nämndsammanträden samt att nämnden kontinuerligt får rapport om vad som sker på 
skolorna. Det förekommer även skolbesök från nämnden minst en gång per termin.  
Redovisning av insatserna sker muntligt av skolchefen samt att presidiet träffar rektorer 
under hösten och våren.  

3.2.1.8 Insatsernas införande 
Insatsernas införande pågår hela tiden fram tills de är implementerade.  

3.2.1.9 Förberedelser för att uppnå målen i Agenda 2030 
Agenda 2030 återfinns i alla barn- och utbildningsnämndens mål och arbetas aktivt 
med på alla enheter av rektorer och pedagoger för att uppnå målen. Miljösamordnaren 
har genomfört en introduktion av målen samt att alla elever också är informerade via 
elevråden.  
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3.2.1.10 Effekter av Covid-19-pandemin på nämndens verksamhet och ekonomi.    
Det har varit färre fysiska möten vilket har gett en lägre kostnad, dock har även 
kvaliteten blivit sämre. Fjärrundervisningen är något man har försökt undvika till största 
möjliga mån men har tvingats göra det ändå. 
Det har även varit en stor press på personalen med hög sjukfrånvaro bland dem samt 
många barn som varit sjuka.  

3.2.2 Kommentarer som framkommit vid möte 
Mål och måluppfyllelse 
Det viktigaste målet är resultatet för årskurs 9. De följer upp resultaten men vid mötet 
framförs att de skulle behöva ha tätare uppföljningar av resultaten.  
Barnkonventionen är med i alla läroplaner vilket gör att de nu inte kommer att ha med 
det som ett mål i stället har nämnden ett miljömål. Målet gäller för alla nämndens 
verksamheter, målet avser att öka andelen sopor som sorteras.  
Ekonomistyrning 
Nämnden har inte fattat beslut för att uppnå budgeten i balans utan de har i stället tagit 
den ställningen att de inte kan klara sitt verksamhetsuppdrag om de fattar beslut om 
åtgärder i den omfattningen att de klarar budgeten inom sin ram. 
De har rapporterat konsekvenserna till kommunstyrelsen. Däremot har de inte lyft det 
till fullmäktige. 
Nämnden för ekonomiska rapporteringar per verksamhetsområde. Vid mötet framförs 
att det ibland kan vara för lite fördjupad ekonomisk rapportering. De upplever dock att 
det finns mycket god kunskap från ekonomikontoret om de ställer frågor om ekonomin. 
Uppföljning av intern kontroll 
Presidiet gör ett utkast/förslag till underlag för internkontrollplanen som sedan 
presenteras i nämnden. Nämndens ledamöter kan då komma med förslag till 
ändringar. 
Riskanalys och risker inom verksamhetsområdet inför kommande år  
Antalet särskoleelever ökar kraftigt vilket kommer att öka kostnaderna med 5,8 Mnkr. 
Det beror dels på att det flyttat in familjer med barn som har särskilda behov. De har en 
hel del barn i förskolan som de vet kommer att gå i särskola när de kommer upp i 
skolan. De tror att kommunen är duktiga inom särskolan vilket kan göra att familjer 
väljer att flytta till Kungsör om de har barn med särskilda behov. De har startat en 
särskild särskolegrupp på Hagaskolan i stället för att köpa platser från Köping. Det har 
medfört att de kunnat minska kostnaderna med ca 1 Mnkr. När de utvärderat det kan 
de ta ställning till om de ska starta fler särskoleklasser.  
Utmaningar under 2021/2021 
Ekonomin och resultaten är de stora utmaningarna. Det finns en risk för att den 
slimmade bemanningen på förvaltningen kommer att innebära att det får konsekvenser 
på personalens hälsa. De har under många år valt att ha mycket elevnära verksamhet 
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och begränsat med resurser på ledningsnivå. De har t.ex. satsat mycket på 
förestelärare för att de ska arbeta med kvalitetsutvecklingen.  
Insatser för att förbättra elevernas resultat  
Åtgärderna har delvis gett resultat. Nämnden har dock fått signaler från skolan att de 
pekar på att resultaten går åt fel håll. Det som de ser nu i åk 9 är främst att resultaten i 
matematiken inte ser ut att bli bra. Åtgärder för att förbättra resultaten i matematik har 
pågått länge. Skolan har kontroll på var det brister redan för de lägre årskurserna.  
Nämnden har minskat personalen i skolan med 20 anställda för att klara budgeten. 
Presidiet bedömer att detta kommer att märkas på resultaten i skolan. Det som är 
positivt är att måluppfyllelsen i de lägre årskurserna är bra. 
Inom förskolorna på väster är det mer än 50 % av barnen som inte har föräldrar som 
talar svenska vilket påverkar barnens språkutveckling.  
De som kommer till SFI har ofta sämre studiebakgrund nu än för några år sedan.  När 
de kommer personer som ska in på SFI görs en test av vilken kunskap de ska börja på.  
De arbetar mycket på Kung Karl med hur de sätter betygen så att de sätter rättvisande 
betyg. 
Covid-19-pandemins effekter 
Det har påverkat i hög grad genom att både barn och föräldrar varit frånvarande i högre 
grad än tidigare.  
De håller på nu att undersöka vilka effekter distansundervisningen under pandemin 
påverkat resultaten i gymnasieskolan. 

3.2.3 Ekonomiskt utfall, måluppfyllelse och intern kontroll 
Barn- och utbildningsnämnden utfall per den 31 december 2021 uppgår till 232 017 tkr 
vilket är en negativ budgetavvikelse på -2 460 tkr.  Under 2021 har nämnden fått en 
budgetförstärkning med 4 Mnkr.  
Nämnden redovisar att 6 av 7 mål är uppnådda. När det gäller måluppfyllelsen 
avseende , gällande ett av målen är uppfyllelsen svår att tolka om det är delvis eller 
inte uppnått. 
I nämndens internkontrollplan 2021 fanns 4 kontrollmoment där samtliga är 
genomförda. Varje kontrollmoment är redovisat med resultatet av varje kontroll. 
Kontrollen visar att avvikelser funnits som senare följts upp.  
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3.2.4 Bedömning 
Barn- och utbildningsnämnden fattade ett beslut under 2021 om att de inte skulle vidta 
ytterligare åtgärder för att uppnå en budget i balans. Nämnden rapporterade 
konsekvenserna till kommunstyrelsen men lyfte inte frågan till fullmäktige. Beslutet 
innebar att nämnden fattade ett beslut att de inte hade för avsikt att uppfylla det 
uppdrag de mottagit av fullmäktige. Vi vill här understryka att nämnden i stället borde 
ha lyft till fullmäktige vilka konsekvenser de såg skulle ha blivit om de hade fattat beslut 
om ytterligare åtgärder. Utifrån den informationen hade då fullmäktige kunnat fattat ett 
beslut om vidare hantering utifrån Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska 
situation. 
Vi kan konstatera att Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om internkontroll 
samt följt upp den och redovisat utfallen av kontrollerna. Dock hade det kunnat vara 
mer utförligt redovisat där man på ett tydligare vis ser resultatet av vad som var 
kontrollområdet, uppföljning av kontrollen och åtgärder för brister som upptäckts.  
Vi bedömer att i uppföljningen för 2021 är det i huvudsak tydligt redogjort för mål och 
måluppfyllelse. Avseende målet om att höja andelen elever i Åk 9 som är behöriga till 
gymnasiet så finns ingen tydlig bedömning av om målet är uppnått utan bara en 
redogörelse av utvecklingen. Vi anser att det bör finnas en tydlig redogörelse för om 
nämnden bedömer att målet är uppnått eller ej. 
  

Page 311 of 337



 

 16 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Kungsörs kommun 
 Grundläggande granskning 2021 
 
 2022-03-24 

3.3 Socialnämnden  
Enkäten har skickats till socialnämndens nio ordinarie ledamöter. Vi har fått in fem svar 
vilket innebär att svarsfrekvensen var 55 %. 
Nedan redogörs för barn- och utbildningsnämndens skriftliga svar och vad som 
framkommit vid mötet. 
Nedan redogörs för socialnämndens skriftliga svar och vad som framkommit vid mötet. 

3.3.1 Enkätsvar 

3.3.1.1 Mål och måluppfyllelse 

 
Kommentarer från enkätsvar 
Alla målen har nyckeltal och indikatorer som ska mätas. Sedan har det visat sig att 
arbetslösheten har varit svår att fylla upp under pandemin.  
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Har nämnden/styrelsen fastställt mål som
är tydligt kopplade till KF:s mål?

Har nämden/styrelsen formulerat målen
så att de är mätbara?

Följer nämnden/styrelsen upp hur målen
utvecklas under året?

Har nämnden/styrelsen beslutat om
åtgärder vid brister i måluppfyllelsen?

Mål och uppfyllelse

Ja Nej Delvis Vet ej
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3.3.1.2 Ekonomistyrning 

 
Kommentarer från enkätsvar 
En balanserad budget är något som de alltid strävar efter, ibland hamnar det på plus 
och ibland minus. Att budgeten i balans är också tack vare statsbidrag.  
Det pågår även en omorganisation inom nämnden.  

0 1 2 3 4 5

Har nämnden/styrelsen fastställt en
budget i balans?

Följer nämnden/styrelsen upp ekonomin
och upprättar prognoser tillräckligt under

året?

Har nämnden/styrelsen fattat beslut om
tillräckliga åtgärder för att uppnå budget?

Har nämnden/styrelsen redovisat en
konsekvensanalys till KF i de fall budget
inte anses stå i realtion till uppdraget?

Ekonomistyrning

Ja Nej Delvis Vet ej
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3.3.1.3 Uppföljning intern kontroll 

 
Kommentarer från enkätsvar 
Nämnden har varit delaktiga i risk-och väsentlighetsanalysen genom att ha haft 
workshops.  

3.3.1.4 Riskanalys och risker inom verksamhetsområdet kommande år  
Bland svaren av ledamöterna är det ekonomin som är den mest nämnda risken. Övriga 
risker som går att koppla till ekonomi är dyra placering och ökat bistånd pga 
arbetslöshet. Andra nämnda risker är demografi, 
kompetensförsörjningen/personalbrist, ökat behov av SÄBO platser och ökat tryck på 
hemtjänsten.  

3.3.1.5 Utmaningar under 2021/2022 
Utmaningar som ledamöterna ser är att försöka få ned de dyra placeringarna, 
effektivisera verksamheten, styrning och ledning samt kompetensförsörjningen. Man 
behöver också få med alla medarbetare på tåget i omställningsarbetet. Det finns behov 
av att samarbeta med barn- och utbildningsnämnden för att minska antalet 
hemmasittare.   

3.3.1.6 Har nämnden ett övergripande kvalitetssystem? 
Ja, förvaltningen har tagit fram ett eget. Kommunstyrelsen arbetar med en 
övergripande.  
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Rapporteras resultat från arbetet med
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Fattas beslut eller ges direktiv vid
konstaterade avvikeler/brister?

Intern kontroll

Ja Nej Delvis Vet ej
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3.3.1.7 Hur långt har man kommit med uppdatering av riktlinjer och rutiner avseende 
barn- och unga som är placerade på HVB-hem och i familjehem och när beräknas 
det vara färdigt? 
Nämnden arbetar med det och har tagit fram riktlinjer, dock vet de inte om det är 
färdigställt.  

3.3.1.8 Vilka effekter beräknar nämnden att organisationsförändringarna kommer ge och 
när beräknas att effekterna uppnås? 
Det är ett pågående arbete där effekterna väntas vara en effektivare organisation samt 
att budgeten hålls under året. Det är svårt att beräkna när de uppnås men 
förhoppningen är under andra delen av 2022.  

3.3.1.9 Vilka effekter har Covid19-pandemin gett på nämndens verksamhet och 
ekonomi? 
Det har varit tufft för medarbetarna men hög sjukfrånvaro under perioder. Vi har haft 
mycket vikarier vilket har ökat kostnaderna. Många av verksamheterna har stått still så 
äldre har inte kunnat mötas vilket ger ångest, nedstämdhet, ensamhet och isolering.   
Budgeten är i balans tack vare statsbidrag.  
Det som är positivt är att man har upprättat hygienrutiner som förhoppningsvis kommer 
användas framöver.  

3.3.2 Kommentarer som framkommit vid möte 
Mål och måluppfyllelse 
Nämnden har arbetat med målen i flera år. De har workshops och arbetar med hela 
nämnden. De tittar på föregående års mål, ser över vilka behov av förändringar som 
finns. Vid mötet framförs att det skett ett lyft med målstyrningen. 
Uppföljning av målen är främst i delårsbokslut och årsbokslut men de pratar om målen i 
princip på varje nämndsmöte. Målen mäts genom indikatorer som är mätbara. 
Socialnämnden tycker att det är tydligt i nämndens verksamhetsberättelse men i 
årsredovisningen var det inte så tydligt vilket nämnden fick kritik för från revisionen.  
Ekonomistyrning 
Det har inte redovisats en enskild konsekvensanalys men det gjordes i budgetarbetet 
och vid avvikelser. 
Budgeten pratar de om på varje nämnd och nämnden får ta ställning om det finns 
behov av åtgärder.  
De har tappat 14 Mnkr i statsbidrag i förhållande till föregående år. Årets budget har 
dock klarats med hjälp av Corona-statsbidrag. 
Inom arbetsmarknadsåtgärderna har de förlorat höga summor i statsbidrag. Det slår 
också på försörjningsstödet då de som inte kommer ut i självförsörjning erhåller då i 
stället försörjningsstöd. 
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Snabbaste vägen till egenförsörjning är att via arbete. Nu har de börjat få ett bättre 
samarbete med arbetsförmedlingen.  
Vid mötet framförs att det finns ett samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och SIFI 
men att det behöver bli bättre. 
Ytterligare ett område som de behöver arbeta med är ungdomar t.ex. s.k. 
”hemmasittare”. 
Uppföljning av intern kontroll 
Nämnden får rapporter om det är något som inte fungerar och ofta ställer nämnden 
krav på när återrapportering ska göras. 
Ett exempel är när man såg att fallskador ökade då ställde nämnden krav på 
rapportering av vilka åtgärder man gjorde.  
Riskanalys och risker inom verksamhetsområdet inför kommande år  
Demografin är den stora utmaningen vilket ofta förs fram i olika sammanhang.  
En stor förändring under senare år är välfärdstekniken som redan nu har gjort stora 
förändringar och mycket som också planeras.  
Under senaste året har de börjat arbeta med jämställdhetsintegrering på allvar de ska 
t.ex. titta på nu om de biståndsbedömningen är olika mellan kvinnor och män. 
Utmaningar under 2021/2021 
Den största utmaningen är att få med medarbetarna i de förändringar som krävs för att 
klara kommande utmaningar. De har arbetat tillsammans med fackliga företrädare i 
detta arbete. 
En stor utmaning är demografin. De arbetar för att äldre ska vara friska så länge som 
möjligt och kunna bo kvar i sitt hem. 
Det är också en utmaning att kunna klara kompetensförsörjningen. Vid mötet framförs 
att det inte tycker att de får gehör för sina behov och vad de ser i framtiden. Vid mötet 
framförs att det är en balans att samtidigt som nämnden behöver framföra sina 
utmaningar så vill nämnden inte att det kommuniceras ut till medarbetarna  
Medarbetarna har fått vara med och arbeta fram förslag på förändringar. 
Ytterligare en utmaning är att förbättra samarbetet med regionen. Pandemin har dock 
inneburit att samarbetet med regionen har förbättrats betydligt.  
Under pandemin har de inte utfört växelvården vilket inneburit att många anhöriga är 
väldigt slitna nu. Det kan vara så att de kommer att behöva utöka antalet 
växelvårdsplatser.  
Antalet yngre med demens har ökat. Dessa personer behöver ha ett annat boende och 
inte bo tillsammans med äldre med demens. Därför har de fått placera yngre personer 
med demens i andra kommuner. De har diskuterat med Arboga och Köping om de kan 
samarbeta med detta.  
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De har tolv platser på boenden som de inte tagit i bruk och nämnden har inte fattat 
beslut om till vilken typ av vår dessa platser ska användas. 
En vårdtyngdsmätning gjordes för ett par år sedan vilket ledde till att man fick göra 
omfördelningar.  
Nämnden har antagit en speciell demensplan. Personalen som arbetar inom 
demensvården behöver få särskild utbildning för att arbeta inom denna verksamhet. 
Vid mötet framförs att de gör en bra och tydlig rapportering till Ks och Kf om nämndens 
ekonomi och dess förutsättningar att klara ekonomin.  
Samverkan med BUN när det gäller arbetet med Barn och unga fungerar nu väldigt 
bra.  
Det kommer att bli bra med nära vård. 
Covid-19-pandemins effekter 
På äldreboenden har de haft två smittade boenden och inga dödsfall. De har också fått 
mycket beröm för sitt smittskyddsarbete. 

3.3.3 Ekonomiskt utfall, måluppfyllelse och intern kontroll 
Socialnämnden utfall per den 31 december visar en positiv avvikelse mot budget på 
4,2 mnkr. Anledningen till den positiva avvikelsen är dels de effektiviseringar som 
socialförvaltningen har gjort under hösten, dels mottagit fler statsbidrag under hösten.  
Nämnden hade totalt 7 mål under 2021, varav 3 som var anpassade till nämnden 
utifrån fullmäktiges mål, 2 var kommunstyrelsens och 2 var deras egna. Av dessa var 
det 2 av de kommungemensamma som ej uppfylldes och de egna målen gick ej att 
värdera.  
Internkontrollen innehöll 15 kontrollmoment varav 1 moment har inte kunnat 
kontrolleras. Bland de avvikelser som har rapporteras så meddelas även åtgärder för 
att komma till rätta med de avvikelser som finns.  

3.3.4 Bedömning 
Vår bedömning att socialnämnden har en tydlig redogörelse av måluppfyllelsens. Vi ser 
också som positivt att nämnden har dels mål som utgår från de kommungemensamma 
målen och dels nämndspecifika mål.  
Nämnden har en internkontrollplan innehållande moment som har pågått under året. Vi 
kan konstatera att nämnden följer upp momenten samt rapporterar om avvikelser 
uppstår.  
 

3.4 Västra Mälardalens överförmyndarnämnd (gemensam med 
Arboga, Köping, Surahammar och Hallstahammar) 
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd är en gemensam nämnd för kommunerna 
Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping och Surahammar. Nämnden är en 
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kommunal tillsynsmyndighet och arbetar för att samhällets mest utsatta inte ska 
missgynnas ekonomiskt och rättsligt. Nämndens uppdrag är att utöva tillsyn över 
förmyndare, gode män och förvaltare. Överförmyndarnämnden har också i uppdrag att 
utreda behovet av ställföreträdare. Utöver det ska nämnden rekrytera och utbilda 
ställföreträdare. Nämnden utgår från värdkommunens styrmodell och fastställer sedan 
mål, viktiga kvalitetsfaktorer och indikatorer.  
Vid mötet redogörs för hur nämnden arbetat för att utveckla verksamheten. 

3.4.1 Ekonomiskt utfall, måluppfyllelse och intern kontroll 
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd redovisar ett överskott om 2,3 mnkr.  
Nämndens måluppföljning innehåller tre med värdkommunens kommungemensamma 
mål, olika viktiga kvalitetsfaktorer som innehåller en eller fler indikatorer. Samtliga av 
indikatorer är uppnådda och då även de viktiga kvalitetsfaktorerna.  
Samtliga kontrollmoment under 2021 är genomförda varav ett pågick vid kontrolltillfället 
och ett som visade avvikelse. På det kontrollmoment som innehöll avvikelse är 
åtgärder genomförda.  

3.4.2 Bedömning 
Vi ser som positivt att nämnden nu fastslagit mål för sin verksamhet. Vi bedömer att 
nämnden har tagit viktiga steg för att utveckla verksamheten inom nämndens 
verksamhetsområde.   
 
Datum som ovan 
KPMG AB 

Karin Helin Lindkvist  
Certifierad kommunal revisor  

 
Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - Nämndernas 
internkontrollplaner 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.   

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har efter nämndens sammanträde i april 
2022 inkommit med en komplettering av sin internkontrollplan för 2022 
gällande tillägg av punkten ”Bedömning och betygsättning sker på ett 
likvärdigt sätt".  Punkten gällande internkontroll av kostverksamheten har 
samtidigt strukits då verksamheten flyttats till kommunstyrelsens 
förvaltning.  
 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-05-04 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - 
Nämndernas internkontrollplaner 2022 
BUN 2022-04-27 § 27 Komplettering interkontrollplan 2022.docx 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-05-04 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/16 
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 

 

§ 27 Komplettering interkontrollplan 2022 
Diarienummer BUN 2021/125 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta internkontrollplanen för 
2022 enligt det kompletterade och reviderade förslaget. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 2022-02-23 om 
internkontrollplan för 2022. Ett tillägg till presidieberednings förslag var att 
utöka med ett kontrollområde om bedömning och betygssättning. 
Beslutet blev: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta internkontrollplanen för 
2022 enligt förslaget samt med tillägg om ytterligare en kontrollpunkt 
"Bedömning och betygsättning sker på ett likvärdigt sätt". 
För att strukturen på det tillagda kontrollområdet ska överensstämma med 
övriga kontrollområden behöver det kompletteras med beskrivning av:  

· Hur kontrollen ska ske. Kontrollera om aktuell betygssättning 
överensstämmer resultat från nationella prov (på gruppnivå) 

· Vem som har kontrollansvaret. Rektor 
· Tid för uppföljning. Vid årsbokslut 
· Vem som kontrollen ska rapporteras till. Förvaltningschef 

I den risk- och väsentlighetsanalys som legat till grund för barn- och 
utbildningsnämndens tidigare beslut har Måltidsenhetens hantering av 
specialkost och enhetens egenkontrollprogram bedömts vara viktiga 
kontrollområden. I kommunstyrelsens beslut från 2022-02-28 om 
internkontrollplan ingår nu även Måltidsenheten. De kontrollområden som 
berör Måltidsenheten behöver av den anledningen inte längre ingå i Barn- 
och utbildningsnämndens internkontroll plan. 

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2022-04-11 Internkontroll 2022 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-31 
Risk och väsentlighetsanalys 2022 
Bilaga 2 - internkontrollplan för 2022 
BUN 2022-02-23 § 12 Internkontrollplan 2022 
KS 2022-03-28 § 68 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - Nämndernas 
internkontrollplaner 2022 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-04-27 
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Vår handläggare 
kristoffer.nyholt@kungsor.se 
Kansli 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Fyllnadsval med anledning av föräldraledighet – 
ledamot i det lokala brottsförebyggande rådet 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar Madelene Fager (C) föräldraledighet från 
uppdraget som ledamot i det lokala brottsförebyggande rådet från den 1 
augusti 2022 och resterande mandatperiod. 
Till ny ledamot under Madelene Fagers föräldraledighet utses Petter 
Westlund (C), Åkergatan 5, 736 30 Kungsör. 

Sammanfattning 
Madelene Fager (C) önskar vara föräldraledig från sitt uppdrag som 
oppositionsråd och medföljande uppdrag från och med 1 augusti 2022 och 
mandatperioden ut. 
Mandatperioden för ledamöter i det lokala brottsförebyggande rådet är 
2019-01-01 – 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
• KSF tjänsteskrivelse 2022-04-30 – Fyllnadsval med anledning av 

föräldraledighet - Lokala brottsförebyggande rådet 
• Föräldraledig från uppdrag som OP-råd 

Kristoffer Nyholt 
Nämndsekreterare 

Skickas till 
Madelene Fager (C) 
Petter Westlund (C) 
Lönekontoret 
Matrikeln 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-04-30 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2018/420 
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 
kristoffer.nyholt@kungsor.se 
Kansli 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Fyllnadsval med anledning av föräldraledighet – 
ledamot och ersättare i kommunstyrelsens 
budget- och bokslutsberedning 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar Madelene Fager (C) föräldraledighet från 
uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning 
från den 1 augusti 2022 och resterande mandatperiod. 
Till ny ledamot under Madelene Fagers föräldraledighet utses Petter 
Westlund (C), Åkergatan 5, 736 30 Kungsör. 
Till ny ersättare för Petter Westlund utses Lina Johansson (C) Solrosvägen 
31, 736 36 Kungsör 

Sammanfattning 
Madelene Fager (C) önskar vara föräldraledig från sitt uppdrag som 
oppositionsråd och medföljande uppdrag från och med 1 augusti 2022 och 
mandatperioden ut.  
Idag är Madelene Fager ledamot och Petter Westlund ersättare för (C) i 
kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning. 
Mandatperioden för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens budget- 
och bokslutsberedning är 2019-01-01 – 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
• KSF tjänsteskrivelse 2022-05-20 – Fyllnadsval med anledning av 

föräldraledighet – budget- och bokslutsberedning 
• Föräldraledig från uppdrag som OP-råd 

Kristoffer Nyholt 
Nämndsekreterare 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-05-20 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2018/413 
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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Skickas till 
Madelene Fager (C) 
Petter Westlund (C) 
Lina Johansson (C) 
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Vår handläggare 
kristoffer.nyholt@kungsor.se 
Kansli 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Fyllnadsval med anledning av föräldraledighet – 
ersättare i kommunstyrelsens 
förhandlingsdelegation 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar Madelene Fager (C) föräldraledighet från 
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens förhandlingsdelegation från 
den 1 augusti 2022 och resterande mandatperiod. 
Till ny ersättare under Madelene Fagers föräldraledighet utses Petter 
Westlund (C), Åkergatan 5, 736 30 Kungsör. 

Sammanfattning 
Madelene Fager (C) önskar vara föräldraledig från sitt uppdrag som 
oppositionsråd och medföljande uppdrag från och med 1 augusti 2022 och 
mandatperioden ut. 
Mandatperioden för ersättare i kommunstyrelsens förhandlingsdelegation är 
2019-01-01 – 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
• KSF tjänsteskrivelse 2022-05-20 – Fyllnadsval med anledning av 

föräldraledighet – förhandlingsdelegation 
• Föräldraledig från uppdrag som OP-råd 

Kristoffer Nyholt 
Nämndsekreterare 

Skickas till 
Madelene Fager (C) 
Petter Westlund (C) 
Lönekontoret 
Matrikeln 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-05-20 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2018/413 
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 
kristoffer.nyholt@kungsor.se 
Kansli 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Fyllnadsval med anledning av föräldraledighet – 
ledamot och ersättare i kommunstyrelsens 
plankommitté 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar Madelene Fager (C) föräldraledighet från 
uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens plankommitté från den 1 
augusti 2022 och resterande mandatperiod. 
Till ny ledamot under Madelene Fagers föräldraledighet utses Petter 
Westlund (C), Åkergatan 5, 736 30 Kungsör. 
Till ny ersättare för Petter Westlund utses Lina Johansson (C) Solrosvägen 
31, 736 36 Kungsör 

Sammanfattning 
Madelene Fager (C) önskar vara föräldraledig från sitt uppdrag som 
oppositionsråd och medföljande uppdrag från och med 1 augusti 2022 och 
mandatperioden ut. 
Idag är Madelene Fager ledamot och Petter Westlund ersättare för (C) i 
kommunstyrelsens plankommitté. 
Mandatperioden för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens 
plankommitté är 2019-01-01 – 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
• KSF tjänsteskrivelse 2022-05-20 – Fyllnadsval med anledning av 

föräldraledighet – plankommitté 
• Föräldraledig från uppdrag som OP-råd 

Kristoffer Nyholt 
Nämndsekreterare 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-05-20 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2018/413 
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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Madelene Fager (C) 
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Lina Johansson (C) 
Lönekontoret 
Matrikeln 

Page 327 of 337



Sida 
1 (1) 

Vår handläggare 
kristoffer.nyholt@kungsor.se 
Kansli 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Fyllnadsval med anledning av föräldraledighet – 
ledamot i kommunstyrelsens presidieberedning 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar Madelene Fager (C) föräldraledighet från 
uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens presidieberedning från den 1 
augusti 2022 och resterande mandatperiod. 
Till ny ledamot under Madelene Fagers föräldraledighet utses Petter 
Westlund (C), Åkergatan 5, 736 30 Kungsör. 

Sammanfattning 
Madelene Fager (C) önskar vara föräldraledig från sitt uppdrag som 
oppositionsråd och medföljande uppdrag från och med 1 augusti 2022 och 
mandatperioden ut. 
Mandatperioden för ledamöter i kommunstyrelsens presidieberedning är 
2019-01-01 – 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
• KSF tjänsteskrivelse 2022-05-20 – Fyllnadsval med anledning av 

föräldraledighet – presidieberedning 
• Föräldraledig från uppdrag som OP-råd 

Kristoffer Nyholt 
Nämndsekreterare 

Skickas till 
Madelene Fager (C) 
Petter Westlund (C) 
Lönekontoret 
Matrikeln 
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Vår handläggare 
kristoffer.nyholt@kungsor.se 
Kansli 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Fyllnadsval med anledning av föräldraledighet – 
ersättare i pensionärs- och tillgänglighetsrådet 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar Madelene Fager (C) föräldraledighet från 
uppdraget som ersättare i pensionärs- och tillgänglighetsrådet från den 1 
augusti 2022 och resterande mandatperiod. 
Till ny ersättare under Madelene Fagers föräldraledighet utses Petter 
Westlund (C), Åkergatan 5, 736 30 Kungsör. 

Sammanfattning 
Madelene Fager (C) önskar vara föräldraledig från sitt uppdrag som 
oppositionsråd och medföljande uppdrag från och med 1 augusti 2022 och 
mandatperioden ut. 
Mandatperioden för ersättare i pensionärs- och tillgänglighetsrådet är 2019-
01-01 – 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
• KSF tjänsteskrivelse 2022-05-20 – Fyllnadsval med anledning av 

föräldraledighet – pensionärs- och tillgänglighetsrådet 
• Föräldraledig från uppdrag som OP-råd 

Kristoffer Nyholt 
Nämndsekreterare 

Skickas till 
Madelene Fager (C) 
Petter Westlund (C) 
Lönekontoret 
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Vår handläggare 
kristoffer.nyholt@kungsor.se 
Kansli 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Fyllnadsval med anledning av föräldraledighet – 
ersättare i Sveriges Ekokommuner 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar Madelene Fager (C) föräldraledighet från 
uppdraget som ersättare i Sveriges Ekokommuner från den 1 augusti 2022 
och resterande mandatperiod. 
Till ny ersättare under Madelene Fagers föräldraledighet utses Petter 
Westlund (C), Åkergatan 5, 736 30 Kungsör. 

Sammanfattning 
Madelene Fager (C) önskar vara föräldraledig från sitt uppdrag som 
oppositionsråd och medföljande uppdrag från och med 1 augusti 2022 och 
mandatperioden ut. 
Mandatperioden för ersättare i Sveriges Ekokommuner är 2019-01-01 – 
2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
• KSF tjänsteskrivelse 2022-05-20 – Fyllnadsval med anledning av 

föräldraledighet – Sveriges Ekokommuner 
• Föräldraledig från uppdrag som OP-råd 

Kristoffer Nyholt 
Nämndsekreterare 

Skickas till 
Madelene Fager (C) 
Petter Westlund (C) 
Sveriges Ekokommuner 
Lönekontoret 
Matrikeln 
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Vår handläggare 
kristoffer.nyholt@kungsor.se 
Kansli 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Fyllnadsval med anledning av föräldraledighet – 
ledamot och ersättare i kommunstyrelsens 
personalutskott 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar Madelene Fager (C) föräldraledighet från 
uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens personalutskott från den 1 
augusti 2022 och resterande mandatperiod. 
Till ny ledamot under Madelene Fagers föräldraledighet utses Petter 
Westlund (C), Åkergatan 5, 736 30 Kungsör. 
Till ny ersättare för Petter Westlund utses Lina Johansson (C) Solrosvägen 
31, 736 36 Kungsör 

Sammanfattning 
Madelene Fager (C) önskar vara föräldraledig från sitt uppdrag som 
oppositionsråd och medföljande uppdrag från och med 1 augusti 2022 och 
mandatperioden ut. 
Idag är Madelene Fager ledamot och Petter Westlund ersättare för (C) i 
kommunstyrelsens personalutskott. 
Mandatperioden för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens 
personalutskott är 2019-01-01 – 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
• KSF tjänsteskrivelse 2022-05-20 – Fyllnadsval med anledning av 

föräldraledighet – personalutskott 
• Föräldraledig från uppdrag som OP-råd 

Kristoffer Nyholt 
Nämndsekreterare 
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Vår handläggare 
anne.pettersson@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Meddelanden – Delegationsbeslut 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Här sammanfattas det som inkommit sedan föregående möte. 
Mindre ändringar får göras av kommundirektören kring ”Krisledningsplan 
för Kungsörs kommun”. Planen är reviderat avseende tillägg av 
organisering av TiB – tjänsteman i beredskap. Reviderad 2022-05-12.  
Dnr KS 2022/256 

Anne Pettersson 
Registrator/Administrativ assistent 
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Vår handläggare 
anne.pettersson@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Meddelanden – Avtal 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger meddelanden till handlingarna. 

Sammanfattning 
Här sammanfattas det som inkommit sedan föregående möte. 

• Ramavtal Säkerhetstjänster. Avtalspart: Tempest Security och 
2Secure Sverige AB. Avtalstid:2022-04-11 - 2024-03-31.  
Dnr KS 2022/243 

• Pensionsadministration samt pensionshjälpen. Avtalspart: KPA 
Pension. Dnr KS 2022/166 

Anne Pettersson 
Registrator/Administrativ assistent 
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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 meddelanden till handlingarna. 

Sammanfattning 
Här sammanfattas det som inkommit sedan föregående möte. 
22:14: 2022 års ekonomiska vårproposition samt vårändringsbudgeten för 
2022 
22:15: Budgetförutsättningar för åren 2022–2025 
22:16: Huvudöverenskommelse – HÖK 22 – Med OFRs förbundsområde 
Hälso- och sjukvård 
22:17: Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för 
räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB 22 

Anne Pettersson 
Registrator/Administrativ assistent 
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§ 96 Kommunstyrelsen - Övriga  frågor 2022 
Diarienummer KS 2022/8 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar svaren på de tidigare övriga frågorna och de nya 
övriga frågorna 

Sammanfattning 
* Madelene Fager (C) frågade på kommunstyrelsen 28/2 2022 
Har vi nu som tidigare planerat en beredskapsplan för 
livsmedelsförsörjning, och om inte när kommer den vara klar?  
Kommundirektör Claes-Urban Boström berättar att arbetet fortfarande pågår 
och att planen i sin helhet  förhoppningsvis kommer vara klar innan 
sommaren. 
* Petter Westlund (C) frågade på kommunstyrelsen 28/2 2022 
Har kommunen säkerställt den numer lagstadgade 
visselblåsarfunktionen?  
Kommundirektör Claes-Urban Boström svarar att den först upphandlade 
funktionen avsade sig uppdraget på grund av jävssituation, men att ny 
leverantör nu är klart.  
* Madelene Fager (C) ställde på kommunstyrelsen 28/3 2022 frågan: 
När kommer vi att få ta del av en färdig miljöutredning? 
Kommundirektör Claes-Urban Boström lämnar beskedet att den 
förhoppningsvis är färdigställd under maj.  
* Roland Jansson (SD) ställde på kommunstyrelsen 28/3 2022 frågan: 
Hur går det med uthyrning av Skillingepaviljongen inför säsongen? 
Kommundirektör Claes-Urban Boström berättar att det under dagen har 
förts diskussioner med en intressent.  
* Madelene Fager (C) ställer frågan om aktuell situation gällande 
sjögull och när kommunstyrelsen kan få en rapport? 
Mikael Peterson (C) svarar att han haft en dialog med tekniska chefen 
nyligen i frågan. Kommundirektör Claes-Urban Boström får i uppdrag att 
planera in en information gällande detta till kommunstyrelsen.  

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-04-25 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

* Niklas Magnusson (M) ställer frågan när den beviljade motionen 
gällande att arrangera en Kungsörsdag kan tänkas genomföras nu när 
pandemin är över? 
Kommundirektören Claes-Urban Boström får i uppdrag att återkomma i 
frågan på kommande kommunstyrelse.  

Skickas till 
Claes-Urban Boström 
frågeställarna 
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