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Kallelse till kommunfullmäktige 
Tid Måndagen den 14 november 2022, klockan 18:30 
Plats Kung Karls matsal 
Förslag till justerare Mikael Peterson och Ewa Granudd 
Förslag till ersättare för justerare Linda Söder-Jonsson och Stellan Lund  
Förslag till plats och tid för justering Kansliet, 2022-11-16, kl 15:00 

Föredragningslista 
Nr Ärende Diarienummer 
 Allmänhetens frågestund  
1 Allmänhetens frågestund 2022 KS 2022/67 
 Information  
2 Ändring av sammanträdestid KS 2021/244 
3 Kännedomskopia av Västra Mälardalens Myndighetsförbunds 

delårsrapport per den 31 augusti 2022 
KS 2022/51 

4 Kännedomskopia av Västra Mälardalens Kommunalförbunds 
delårsrapport  per den 31 augusti 2022 

KS 2022/50 

5 Granskning av styrning och ledning av informationssäkerhetsarbete KS 2022/205 
6 Granskning av tillgänglighet och service - Västra Mälardalens 

Myndighetsförbund 
KS 2022/440 

7 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut per den 30 
september 2022 

KS 2022/494 

8 Redovisning av obesvarade motioner per den 15 oktober 2022 KS 2022/24 
9 Redovisning av obesvarade medborgarförslag per den 15 oktober 2022 KS 2022/23 
10 Återrapportering av motion - Inför Huskurage i kommunens 

fastighetsbolag 
KS 2021/309 

11 Försäljning av Drotten 1 - Information enligt tidigare beslut i KF KS 2022/253 
 Medborgarförslag  
12 Medborgarförslag - Skapa matskog på hagmarker KS 2022/424 
13 Medborgarförslag - Investera solpaneler på kommunala inrättningar KS 2022/427 
14 Medborgarförslag - KFAB bör ha solceller på flertalet av deras 

byggnader 
KS 2022/408 
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Beslutande organ 
Kommunfullmäktige 
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Beslutande organ 
Kommunfullmäktige 
Datum 
2022-11-07 

 

 

Nr Ärende Diarienummer 
15 Svar på medborgarförslag - Bordtennishall i anslutning till 

Sporthallen/Utbyggnad av Sporthallen 
KS 2022/148 

16 Svar på medborgarförslag - Utegym i Skillingeudd KS 2022/239 
17 Svar på medborgarförslag – Rusta upp motionsspåren i Lockmora och 

Åsen 
KS 2021/408 

18 Svar på medborgarförslag - Utegym för ungdomar på Centralvallen KS 2021/166 
 Motioner  
19 Motion - Qlikview, datastöd ekonomi- och personalenheterna KS 2022/421 
20 Svar på motion - Lockmora 10 km terrängspår KS 2016/157 
21 Svar på motion - Bredda Drottninggatans körbana KS 2021/249 
22 Svar på motion - Belysning på gång- och cykelbana i Valskog KS 2021/492 
23 Svar på motion - Öka valfriheten, mångfalden och kvalitén inom vård- 

och omsorgen i Västra Mälardalen 
KS 2022/207 

24 Svar på motion - utredning om ödehus i Kungsör KS 2022/228 
 Ärenden till egen instans  
25 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område KS 2022/422 
26 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen 

(revidering) 
KS 2022/423 

27 Taxa för verksamhet enligt lag om tobak och liknande produkter samt 
tobaksfria nikotinprodukter 

KS 2022/401 

28 Taxa för vatten och avlopp 2023 (VA-taxa) KS 2022/432 
29 Avfallstaxa 2023 KS 2022/292 
30 Åtgärder för att klara ekonomi på kort och lång sikt i Kungsör 

KommunTeknik AB (KKTAB) 
KS 2022/382 

31 Sammanträdestider 2023 - Kommunfullmäktige KS 2022/9 
32 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - Kungsörs kommun KS 2022/49 
33 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - Gemensamma 

överförmyndarnämnden 
KS 2022/52 

34 Delårsrapport per 30 april 2022 - Gemensam hjälpmedelsnämnd KS 2022/325 
35 Delårsrapport per den 30 april 2022 - Räddningstjänsten Mälardalen 

RTMD 
KS 2022/321 

36 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - Räddningstjänsten Mälardalen 
RTMD 

KS 2022/426 
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2022-11-07 

 

 

Nr Ärende Diarienummer 
37 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - Kungsörs Grus AB KS 2022/54 
38 Ägartillskott till Västra Mälardalens Myndighetsförbund KS 2022/51 
39 Skattesats 2023 KS 2022/11 
40 Biblioteksplan 2022-2024 KS 2021/381 
41 Gatubelysning, utbyte av armaturer högtrycksnatrium till LED - 

Tidigareläggning av investering  
KS 2022/441 

42 Gemensamt driftbolag med Arboga för VA-verksamheten KS 2021/421 
43 Beslut gällande Köping kommuns återtagande av krisberedskap från 

Västra Mälardalens kommunalförbund, VMKF  
KS 2022/296 

 Valärenden  
44 Val av kommunstyrelse KS 2022/77 
45 Val av kommunalråd och oppositionsråd KS 2022/113 
46 Val av Barn- och utbildningsnämnd KS 2022/120 
47 Val av socialnämnd  KS 2022/126 
48 Val av valnämnd KS 2022/127 
49 Val av krisledningsnämnd KS 2022/109 
50 Val till Västra Mälardalens överförmyndarnämnd KS 2022/128 
51 Val av ledamot och ersättare till gemensam hjälpmedelsnämnd  KS 2022/134 
52 Val av representanter till Mälardalsrådet KS 2022/112 
53 Val av parlamentarisk kommitté för översyn av den politiska 

organisationen och arvoden till förtroendevalda 
KS 2022/132 

54 Val av parlamentarisk kommitté för kultur, fritid, miljö, jämställdhet 
m.m. 

KS 2022/114 

55 Val av parlamentarisk styrgrupp för ortsutveckling KS 2022/115 
56 Val till kommunalförbundet VafabMiljö KS 2022/117 
57 Val av ombud till Västmanlands Kommuner KS 2022/118 
58 Val till Västra Mälardalens Kommunalförbunds direktion KS 2022/119 
59 Nominering av begravningsombud KS 2022/130 
60 Val av borgerliga begravningsförrättare KS 2022/131 
61 Val till samordningsförbundet i Västra Mälardalen inom 

rehabiliteringsområdet 
KS 2022/133 
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Nr Ärende Diarienummer 
62 Val till Västra Mälardalens Myndighetsförbunds direktion KS 2022/139 
63 Val av ägarombud till föreningar m.fl. KS 2022/140 
64 Val av gode män vid lantmäteriförrättning KS 2022/141 
65 Nominering till kommuninvest ekonomisk förenings styrelse KS 2022/145 
66 Val av styrelserepresentant till Energikontoret i Mälardalen KS 2022/431 
 Övriga ärenden  
67 Kungsör kommuns medverkan i val av ombud till Sveriges Kommuner 

och Regioners kongress 2023 
KS 2022/503 

Pelle Strengbom 
Ordförande 
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Vår handläggare 
kristoffer.nyholt@kungsor.se 
Kansli 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdestider 2022 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ställa in kommunfullmäktige den 28 
november och i stället flytta fram den till 19 december. Tid och plats för 
sammanträdet är 18:30 i Kung Karls skolas matsal. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen arbetar med budgeten och kommer inte ha underlag klart 
för fullmäktige den 28 november. Då detta skulle varit det sista 
fullmäktigesammanträdet innan årsskiftet behövs ett fullmäktige hållas i 
december för att ta beslut om budget.  

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-11-07 Sammanträdestider 2022 

Kristoffer Nyholt 
Nämndsekreterare 

 

Skickas till 
Kommunikatörerna 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-07 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/244 
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 
Kommunfullmäktige 

Kännedomskopia av Västra Mälardalens 
Myndighetsförbunds delårsrapport per den 31 
augusti 2022 jämte revisionsrapport 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige lägger kännedomskopian till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har noterat Västra Mälardalens Myndighetsförbunds 
(VMMF) delårsrapport per den 31 augusti 2022 och överlämnat den till 
kommunfullmäktige för kännedom.  

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-11-07 Kännedomskopia av Västra Mälardalens 
myndighetsförbunds delårsrapport per den 31 augusti 2022  
Delårsrapport jan-aug 2022 – VMMF 
Översiktlig granskning – VMMF 
Revisorernas bedömning VMMF 2022 

Kristoffer Nyholt 
Nämndsekreterare 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-07 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/440 
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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 2022-09-30 
 

  
 

 

VÄSTRA MÄLARDALENS MYNDIGHETSFÖRBUND 
 
För yttrande: 
Direktionen 
 
För kännedom: 
Kommunfullmäktige Arboga 
Kommunfullmäktige Kungsör 
 
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2022-08-31 
 
Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport 
per 2022-08-31 är förenligt med de mål direktionen/medlemmarnas fullmäktige beslutat. 
Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.  

Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av 
densamma. 

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på 
övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt 
god revisionssed i kommunal verksamhet. 

Vi har med reservation för de eventuella effekter av att granskningen utförts enligt de 
avgränsningar som anges under rubriken avgränsning, inte identifierat några väsentliga 
felaktigheter i delårsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några 
omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet per den 31 augusti 2022 
inte är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning. 

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport. 

Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten delvis är förenligt 
med de verksamhetsmål direktionen beslutat om. Vår bedömning är vidare att det 
finansiella målet inte är uppfyllt.  
 
 
 
Håkan Sundström    Jan Erik Isaksson 
Revisor     Revisor 
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Sammanfattning
Vi har av Västra Mälardalens Myndighetsförbunds ( VMMF) revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårs-
rapporten per 2022-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.
Förbundets revisorer ska enligt Kommunallagen (2017:725) kapitel 12 bedöma om resultatet i delårsrapporten är 
förenligt med de mål som direktionen beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av 
delårsrapporten.
Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för sin bedömning.

Räkenskaperna och delårsrapporten

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:
- Förbundets resultat för delåret uppgår till -1 172 tkr, vilket är 2 668 tkr lägre än samma period förra året. Det 
beror främst på ökade kostnader i jämförelse till intäkter. Personalkostnader har ökat mot fg år, vilket beror på att 
förbundet föregående år hade ett flertal långtidssjukskrivna.
- Förbundets prognos för helåret uppgår till -800 tkr, vilket är -889 tkr lägre än budget. Historiskt sett är det en 
trend att delårsresultatet är högre än prognosen för helår och det beror oftast på att kostnaderna inte kommer 
linjärt över året.
- Förbundets balanskravsresultat beräknas uppgå till -800 tkr för 2022.
Vi har med reservation för de eventuella effekter av att granskningen utförts enligt de avgränsningar som anges 
under rubriken avgränsning, inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i granskningen 
har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet inte är 
upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.
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Sammanfattning forts.

Underlag för revisorernas bedömning utifrån direktionens mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har
betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med
de av fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.

Finansiella mål
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten inte är förenligt med det av direktionen 
fastställda finansiella målet. Gällande prognosen för år 2022 har vi inte funnit några indikationer på att direktionens 
bedömning skulle vara väsentligen felaktig.

Verksamhetsmål
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är delvis förenligt med de av direktionen 
fastställda verksamhetsmål. Gällande prognosen för år 2022 har vi inte funnit några indikationer på att direktionen 
bedömning skulle vara väsentligen felaktig.

Eskilstuna 2022-09-22

Denice Nyström Karin Helin Lindkvist

Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor
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Av kommunala bokförings- och redovisningslagen framgår att direktionen ska upprätta minst en delårsrapport som 
ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader 
och högst åtta månader. Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av 
direktionen och som revisorerna ska göra en bedömning av. 
Förbundets revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de 
mål som direktionen beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

Syfte och revisionsfråga

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

 Förbundets delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, kommunala bokförings- och 
redovisningslag och god redovisningssed i kommuner och regioner

 Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen beslutat, som är av betydelse för god 
ekonomisk hushållning

Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av utlåtandet till direktionen. 

Inledning
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Revisionskriterier

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:
Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och 

Regioner, SKR
Interna regelverk och instruktioner
Direktionsbeslut

Metod

Granskningen har genomförts genom:
Dokumentstudie av relevanta dokument 
Intervjuer med berörda tjänstemän
Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi
Översiktlig analys av resultat- och balansräkningen

Inledning forts.
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Avgränsning

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2022-08-31.
Vår granskning har skett i den omfattning som följer av god revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom 
denna definieras av SKR och Skyrev. Det innebär att vi planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att 
med begränsad säkerhet försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De 
granskningsåtgärder som vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga 
omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts.
Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk.
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.
I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har 
enbart granskats med utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.

Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

Inledning
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Ansvarig nämnd

Granskningen avser förbundets delårsrapport som enligt 11 kap 16 § kommunallagen ska behandlas av direktionen. 
Rapporten är faktakontrollerad av förbundschef och ekonom.

Inledning forts.
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Förvaltningsberättelsen 
Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad 
förvaltningsberättelse. RKR preciserar i rekommendation 17 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum 
för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.
Vi noterar att förbundets förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R17.
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Bedömning av direktionens mål med betydelse av 
god ekonomisk hushållning  
Enligt kommunallagens bestämmelser ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som 
har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är 
förenligt med de av direktionen beslutade målen.
I den av direktionen fastställda ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och eget kapital” framgår att god 
ekonomisk hushållning uppnås genom direktionens fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål. 
Direktionen har fastställt att årets resultat ska vara positivt och nivån ska fastställas i samband med budget och 
vara minst 1 % av kommunbidragen för året. 
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Finansiella mål 
Det finansiella målet är att verksamhetens självfinansieringsgrad ska uppgå till minst 44%. I delårsrapporten är 
utfallet 41% och prognosen visar på att de finansiella målet inte kommer uppfyllas. 
Utöver det finansiella målet har förbundet riktlinjer för god ekonomisk hushållning, årets resultat ska vara positivt 
och nivån ska fastställas i samband med budget och ska vara minst 1% av kommunbidrag för året. Prognosen 
visar på att förbundet kommer göra ett minusresultat. 
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten inte är förenligt med det av direktionen 
fastställda finansiella målet. Gällande prognosen för år 2022 har vi inte funnit några indikationer på att 
direktionens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.
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Verksamhetsmål  
Direktionen har för 2022 fastställt åtta verksamhetsmässiga mål och ett finansiellt mål med betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Enligt förbundets egen bedömning och prognos kommer de att uppnå sju av åtta 
verksamhetsmål vid årets slut och ett mål, Mål 1 Total sjukfrånvaro i % av arbetstiden ska inte överstiga 6 %, 
kommer förbundet delvis uppnå. 
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är delvis förenligt med de av direktionen 
fastställda verksamhetsmål. Gällande prognosen för år 2022 har vi inte funnit några indikationer på att direktionen 
bedömning skulle vara väsentligen felaktig.
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Balanskravsresultat 
Ett förbund ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i 
förvaltningsberättelsen. Enligt kommunallagen ska kommuner och regioner ha god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet. Kommunallagens krav på ekonomisk balans (kommunallagen 8 kap. 4 §) innebär att förbundets 
intäkter måste överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett eventuellt underskott mot balanskravet ska återställas 
inom de kommande tre budgetåren. 
Förbundet redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. Av delårsrapporten framgår 
det att förbundets prognostiserade balanskravsresultat uppgår till -800 tkr.
Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.
Beräkningen som ligger till grund för förbundets balanskravsresultat innehåller enligt vår bedömning inga 
väsentliga felaktigheter.
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Resultaträkning
Ett förbunds långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än kostnaderna för att inte urholka det 
egna kapitalet.
Förbundets resultat för delåret uppgår till -1 172 tkr, vilket är 2 668 tkr lägre än samma period förra året. Det beror 
främst på att verksamhetens nettokostnader ökat i jämförelse med intäkter, personalkostnaderna har ökat från 
föregående år, det beror på att förbundet hade långtidssjukskrivna. 
Förbundets årsprognos uppgår till -800 tkr, vilket är lägre än delårsresultatet. Historiskt sett är det en trend att 
delårsresultatet är högre än vid helår och det beror oftast på att kostnaderna inte kommer linjärt över året. 
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Balansräkning  

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i 
delårsbokslutet och i vår översiktliga granskning har 
det inte framkommit några omständigheter som ger 
oss anledning att anse att balansposterna inte är rätt 
redovisade och i allt väsentligt är upprättad i enlighet 
med lagen om kommunal bokföring och redovisning.
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Redovisningsprinciper 
I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den senaste årsredovisningen 
eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. 
Upplysningar ska även lämnas kring säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, 
karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten av ändrade uppskattningar och bedömningar 
samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser.
I delårsrapporten anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen skett enligt god kommunal 
redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med LKBR och RKRs rekommendationer.
Vår bedömning är att förbundet i allt väsentligt efterlever RKRs rekommendationer.
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Drift- och investeringsredovisning 
Enligt RKR R14 ska både drift- och investeringsredovisningen utformas så att utfallen på ett överskådligt sätt kan 
stämmas av mot direktionens budet och att budgetposterna ska avse senast beslutade budget. Drift- och 
investeringsredovisningen ingår i delårsrapporten i enlighet med RKR R17.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 233 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - 
Västra Mälardalens Kommunalförbund, VMKF 
Diarienummer KS 2022/50 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige noterar rapporten.  

Sammanfattning 
VMKF har inkommit med delårsrapport för perioden januari till augusti 
2022. Resultatet för perioden jan-aug 2022 uppgår till 5 967 tkr och 
årsprognosen är 2 400 tkr. Det budgeterade resultatet för året är 50 tkr.  
Det har vidare skett en nyupplåning med 25 000 tkr avsedd för årets 
investeringar.  
Av de tre övergripande målen uppfyllts ett helt, ett annat delvis och det 
tredje kan inte bedömas. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Delårsrapport jan-aug 2022 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-31 
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Kommunfullmäktige Arboga 
Kommunfullmäktige Köping 
Kommunfullmäktige Kungsör 
Kommunfullmäktige Surahammar 

 
 
 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2022-08-31 
 

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i 
delårsrapport per 2022-08-31 är förenligt med de mål direktionen beslutat. Bedömningen 
avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl 
finansiella som för verksamheten. 

 

Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av 
densamma. 

 
Granskningen har syftat till att översiktligt bedöma om: 

 

• Förbundets delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, 
kommunal redovisningslag och god redovisningssed i kommuner och landsting 

• Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen beslutat, som 
är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 

 

Det finansiella målet för 2022 är att: 
”-VMKF ska leva upp till begreppet god ekonomisk hushållning och därmed ha en budget i 
balans, 
-personella och materiella resurser ska användas så effektivt som möjligt”. 
Målvärde för att mäta målet är ett positivt resultat på +50 tkr samt att förbundet ska 
kartlägga och förbättra fem processer som idag är ineffektiva. 

 

Kommunalförbundets resultat för delåret uppgår till 5,9 mnkr. Prognosen är att förbundet 
kommer ha ett positivt resultat på 2,4 mnkr. Fem processer har kartlagts och förbättring av 
dem pågår. 

 
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med 
det av direktionen fastställda finansiella målet. 

 

Gällande prognosen för år 2022 har vi inte funnit några indikationer på att direktionens 
bedömning skulle vara väsentligen felaktig. 

Kommunalförbundets balanskravsresultat beräknas uppgå till 2,4 mnkr tkr för 2022 och vår 
bedömning är att förbundet kommer att klara balanskravet för helåret. 
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Västra Mälardalens kommunalförbund har två verksamhetsmål, Servicemålet-VMKF 
administration ska ha nöjda uppdragsgivare samt Medarbetarmålet- VMKF ska vara en 
attraktiv arbetsplats med friska medarbetare. 

 
Vår sammanfattande bedömning är att det är oklart om resultatet enligt delårsrapporten är 
förenligt med de av direktionen fastställda verksamhetsmål med tanke på att ett mål inte har 
mätts under året och att förbundet inte uppnår målet avseende sjukfrånvaron. 

 

Gällande prognosen för år 2022 har vi inte funnit några indikationer på att direktionen 
bedömning skulle vara väsentligen felaktig. 

 
Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport. 

 
Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten är förenligt med det 
finansiella målet direktionen beslutat om. Vår sammanfattande bedömning är att det är 
oklart om de av direktionen beslutade verksamhetsmålen kommer att uppnås för helåret 
2022. 

 

 
Köping 2022-10-06 

 
 
 
 

Bertil Bresell Göran Nilsson 
Revisor Revisor 
Arboga kommun Köpings kommun 

 
 
 
 
 
 

Lars Wigström Vakant 
Revisor Revisor 
Kungsörs kommun Surahammars kommun 
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Sammanfattning
Vi har av Västra Mälardalens kommunförbunds revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten 
per 2022-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.
Förbundets revisorer ska enligt Kommunallagen (2017:725) kapitel 12 bedöma om resultatet i delårsrapporten är 
förenligt med de mål som direktionen beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av 
delårsrapporten.

Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för sin bedömning.

Räkenskaperna och delårsrapporten

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

- Förbundets resultat för delåret uppgår till 5,9 mkr, vilket är 1,5 mkr högre än samma period förra året. Det beror 
främst på att investeringar har förskjutits i tiden och på så sätt har man lägre avskrivningskostnader samt att 
förbundet har haft många vakanta tjänster. 
Förbundets prognos för helåret uppgår till 2,4 mkr, vilket är 2,35 mkr högre än budget.
Historiskt sett är det en trend att delårsresultatet är högre än prognosen för helår och det beror oftast på att 
kostnaderna inte kommer linjärt över året. Det beror även på att investeringarna har blivit framflyttade och på så 
sätt är avskrivningarna lägre än budget. 
- Förbundets balanskravsresultat beräknas uppgå till 2,4 mkr för 2022.
Vi har med reservation för de eventuella effekter av att granskningen utförts enligt de avgränsningar som anges 
under rubriken avgränsning, inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i granskningen 
har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet inte är 
upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.
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Sammanfattning forts.

Underlag för revisorernas bedömning utifrån direktionens mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har
betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med
de av direktionen beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.

Finansiella mål
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med det av direktionen 
fastställda finansiella målet. Gällande prognosen för år 2022 har vi inte funnit några indikationer på att direktionens 
bedömning skulle vara väsentligen felaktig.

Verksamhetsmål
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är oklart  förenligt med de av direktionen 
fastställda verksamhetsmål med tanke på att ett mål inte har mäts under året och för det andra målet uppnår 
förbundet inte sjukfrånvaron. Gällande prognosen för år 2022 har vi inte funnit några indikationer på att direktionen 
bedömning skulle vara väsentligen felaktig.

Eskilstuna 2022-10-06

Denice Nyström Karin Helin Lindkvist

Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor
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Av kommunala bokförings- och redovisningslagen framgår att kommuner och förbund ska upprätta minst en 
delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga 
minst sex månader och högst åtta månader. Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som 
ska behandlas av direktionen och som de förtroendevalda revisorerna ska göra en bedömning av. Delårsrapporten 
ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av förbundets verksamhet och resultat sedan föregående 
räkenskapsårets utgång. 
Förbundets revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de 
mål som direktionen beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

Syfte och revisionsfråga

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

 Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

 Är resultatet i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för god ekonomisk hushållning, 
det vill säga finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Resultatet av vår granskning utgör underlag för de förtroendevalda revisorernas utformning av utlåtandet till 
direktionen.

Inledning
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Revisionskriterier

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 
 Översiktlig granskning av de finansiella delen av delårsrapporten 

 Förvaltningsberättelsens innehåll
 Hur förbundet redovisar hur det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för god ekonomisk 

hushållning, finansiella och verksamhetsmässiga mål. 

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:

Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och 

Regioner, SKR
Interna regelverk och instruktioner
direktionsbeslut

Metod

Granskningen har genomförts genom:

Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delårsrapporten 
Intervjuer med berörda tjänstepersoner
 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är 

förenligt med de av direktionen beslutade målen
Översiktlig analys av resultat- och balansräkningen

Inledning forts.
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Avgränsning

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2022-08-31.
Vår granskning har skett i den omfattning som följer av god revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom 
denna definieras av SKR och Skyrev. Det innebär att vi planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att 
med begränsad säkerhet försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. Granskning har 
således ej utförts i enlighet med ISA, ISRE 2410 eller den nya standarden för kommunal räkenskapsrevision som 
träder i kraft 2023.

En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De 
granskningsåtgärder som vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga 
omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts.
Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk. Granskningen har inte som syfte 
att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.

I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har 
enbart granskats med utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.
Granskningen av finansiellt mål och verksamhetsmål är grundat på den återrapportering som finns i delårsrapporten. 
Den version som vi har utgått ifrån erhöll vi den 6 oktober, men om det har tillkommit ytterligare version av 
delårsrapporten har vi inte tagit hänsyn till denna. 

Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

Inledning
Sida 104 (645)



10Document Classification: KPMG Public© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member 
firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Ansvarig nämnd

Granskningen avser förbundets delårsrapport som enligt 11 kap 16 § kommunallagen ska behandlas av direktionen.
Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.

Inledning forts.
Sida 105 (645)



Resultat av 
granskningen

Sida 106 (645)



12Document Classification: KPMG Public© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member 
firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Förvaltningsberättelsen 
Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad 
förvaltningsberättelse. RKR preciserar i RKR R 17 Delårsrapport vad förvaltningsberättelsen ska innehålla 
minimum för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.
Enligt RKR R17 Delårsrapport  ska vidare uppgift i förvaltningsberättelsen bland annat lämnas om: 
Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden eller efter dess slut, men innan 

delårsrapporten upprättas. 
Upplysningar om förbundets och kommunkoncernens förväntade utveckling avseende ekonomi och 

verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning. 
En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande 

verksamheten. 

En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen.

Vi noterar att förbundets förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R17 Delårsrapport.
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Bedömning av direktionens mål med betydelse av 
god ekonomisk hushållning  
Enligt kommunallagens bestämmelser ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som 
har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är 
förenligt med de av direktionen beslutade målen.
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Finansiella mål 
De finansiella målet är:
”-VMKF ska leva upp till begreppet god ekonomisk hushållning och därmed ha en budget i balans 
-personella och materiella resurser ska användas så effektivt som möjligt”. 
Det mäts genom månatliga ekonomiska uppföljningar samt följa upp statisk från kommuner med samma 
verksamheter.   

Målvärde är: ”+50 tkr  samt att vi ska kartlägga och förbättra fem processer som idag är ineffektiva”.

Prognosen är att förbundet kommer ha ett positivt resultat på 2,4 mnkr och fem processer har kartlagts och 
förbättring av dem pågår.
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med det av direktionen 
fastställda finansiella målet. Gällande prognosen för år 2022 har vi inte funnit några indikationer på att 
direktionens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.
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Verksamhetsmål  
Verksamhetsmålen är:
 Servicemålet – VMKF administration ska ha nöjda uppdragsgivare. Målsättningen är att våra kundgrupper ska 

tycka att de får god service. Det mäts genom NKI, Enkätundersökning angående service
 Målvärdet: att förbättra resultatet till minst indexvärde 80
 Utfall – Saknas

Enkätundersökningen för servicemålet kommer ske under hösten och förbundets prognos är att de delvis 
kommer uppnå målet för år 2022. 

 Medarbetarmålet – VMKF ska vara en attraktiv arbetsplats med friska medarbetare. Det mäts genom 
sjukfrånvarouppföljning och medarbetarundersökning samt HME-resultat

 Målvärdet: att höja resultatet för medarbetarenkäten till minst indexvärde 70, Mätning av HME-resultat 
samt att sjukfrånvaron ska understiga 4,0 %

 Utfall – medarbetarenkäten visade redan i januari på ett utfall om ett index om 70 medans sjukfrånvaron 
ligger på 5,96%.
För medarbetarmålet är prognosen att det kommer uppfyllas och sjukfrånvaron bedöms rimlig men har 
dock ökat. 

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är oklart om det är förenligt med de av 
direktionen fastställda verksamhetsmål med tanke på att ett mål inte har mäts under året och för det andra målet 
uppnår förbundet inte sjukfrånvaron. Gällande prognosen för år 2022 har vi inte funnit några indikationer på att 
direktionen bedömning skulle vara väsentligen felaktig.
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Balanskravsresultat 
Ett förbund ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i 
förvaltningsberättelsen.
I kommunallagen stadgas även att kommunerna och kommunalförbunden 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.

Förbundet redovisar en avstämning av balanskravet i förvaltningsberättelsen enligt KL. Förbundets överskott för 
delåret uppgår till 5,9 mnkr, vilket även är balanskravsresultatet eftersom förbundet inte har några poster som ska 
avgå vid beräkningen av balanskravsresultatet. 
Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.
Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av 
balanskravsresultatet.
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Analys av resultaträkningen

Ett förbunds långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än kostnaderna för att inte urholka det 
egna kapitalet.
Förbundets resultat för delåret uppgår till 5,9 mkr, vilket är 1,6 mkr högre än samma period förra året. Det beror 
främst på att verksamhetens kommunalbidrag ökar mer än verksamhetens nettokostnader.
Förbundets årsprognos uppgår till 2,4 mkr, vilket är lägre än delårsresultatet. Historiskt sett är det en trend att 
delårsresultatet är högre än vid helår och det beror oftast på att kostnaderna inte kommer linjärt över året. 
Tidigare år har vår granskning visat på att prognosen för helåret stämmer ganska bra överens med årets slutliga 
resultat.

Not 2022        
jan-aug

2021                
jan-aug

Budget 
2022

Helårs
-

prognos
Verksamhetens intäkter 3 71 433 65 897 105 234 105 650
Verksamhetens kostnader 4,5 -56 706 -51 556 -79 197 -90 859
Av- och nedskrivningar 6 -19 333 -15 631 -25 543 -29 000
Verksamhetens nettokostnader -4 606 -1 290 494 -14 209
skatteintäkter/Kommunbidrag* 7 11 042 6 145 0 15 902
Generella stadsbidrag och utjämning 0 0 0 0
Verksamhetens resultat 6 436 4 855 494 1 693
Finansiella intäkter 8 1 0 0 2
Finansiella kostnader 9 -470 -441 -444 705
Resultat efter finansiella poster 5 967 4 414 50 2 400
Extraordinära poster 0 0 0

Årets resultat 5 967 4 414 50 2400
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Analys av resultaträkningen - fortsättning
Årsbudgeten uppgår till 50 tkr medan prognosen uppgår till 2,4 mkr, en förbättring på 2,35 mkr. Det beror 
huvudsak på ökade kommunalbidrag och kostnader som minskat, totalt sett en ökning med 1,6 mkr. Enligt 
prognosen ökar verksamhetens nettokostnader med 1 mkr mot budget vilket är drivet av verksamhetens 
kostnader som ökar 12 mkr och av- och nedskrivningar som ökar med 3 mkr. 
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Balansräkning  

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet och i vår översiktliga granskning har det inte 
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att balansposterna inte är rätt redovisade och i 
allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning. 
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Redovisningsprinciper 
I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den senaste årsredovisningen 
eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. 
Upplysningar ska även lämnas kring säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, 
karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten av ändrade uppskattningar och bedömningar 
samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser.

I delårsrapporten anges under avsnittet ”Not 1 Redovisningsprinciper” att redovisningen skett enligt god
kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med LKBR och RKRs rekommendationer.
Förbundet uppger att deras kostnader avseende leasing är operationell leasing och det avser hyra av fastigheter 
och kaffemaskiner. 
Förbundet följer troligen inte RKR R5 Leasing som har som utgångspunkt att leasing är finansiell, påverkan har 
inte kunna redovisats. 
Vår bedömning är att förbundet, utöver ovan nämnda avsteg, i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer.
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Drift- och investeringsredovisning 
Drift- och investeringsredovisningen ingår i delårsrapporten i enlighet med RKR R14 Drift- och 
investeringsredovisning och i de egna rapporterna i enlighet med RKR R14. För både drift- och  
investeringsredovisningen saknas information om avvikelser, det finns hänvisningar till förvaltningsberättelsen för 
att få information om avvikelser. 
När det gäller driftredovisningen framgår det att samtliga områden förutom löneavdelningen uppvisar positiva 
avvikelser för delåret. Prognosen för helåret 2022 är att inga områden kommer att ha negativ avvikelse.

Sida 116 (645)



Document Classification: KPMG Public

kpmg.com/socialmedia

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any 
particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no 
guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in 
the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough 
examination of the particular situation.

© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of 
independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by 
guarantee. All rights reserved.

The KPMG name and logo are trademarks used under license by the independent member firms of the KPMG 
global organization.

Sida 117 (645)



Sida 
1 (1) 

Vår handläggare 
kristoffer.nyholt@kungsor.se 
Kansli 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Granskning av styrning och ledning av informa-
tionssäkerhetsarbete 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 
En revision och granskning av Kungsörs kommuns informationssäkerhetsar-
bete har genomförts och kommunstyrelsen skickar sitt svar vidare till kom-
munfullmäktige för kännedom. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-11-07 Granskning av styrning och ledning av in-
formationssäkerhetsarbete 
PM Informationssäkerhet Kungsör 
Granskning av styrning och ledning av informationssäkerhetsarbete 
KS 2022-08-29 § 173 Svar på revisionsrapport - Granskning av styrning och 
ledning av informationssäkerhetsarbete 

Kristoffer Nyholt 
Nämndsekreterare 

 

 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-07 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/205 
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 

Sida 118 (645)

http://www.kungsor.se/


Sida 
1 (1) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 173 Svar på revisionsrapport - Granskning av 
styrning och ledning av 
informationssäkerhetsarbete 
Diarienummer KS 2022/205 

Beslut 
Kommunstyrelsen att antar svaret som sitt eget 

Sammanfattning 
Revisionen har genomfört en revision och granskning av Kungsörs 
kommuns informationssäkerhetsarbete. Man har funnit brister och förslag 
till åtgärder enligt revisionen och det då utan hänsyn till kommunens 
ekonomi eller övriga behov och prioriteringar. 
Kommunen tittar på en gemensam lösning mellan Kungsör, Arboga, 
Surahammar och VMKF för att förbättra situationen. 

Beslutsunderlag 
PM Informationssäkerhet Kungsör 
Granskning av styrning och ledning av informationssäkerhetsarbete 
KSF tjänsteskrivelse 
 

Skickas till 
BUN Fredrik Bergh 
SN Lena Dibbern 
VMKF Andreas Ahlsén 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-08-29 

Sida 119 (645)



Sida 120 (645)



 

© 2022 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 Confidential 

Styrning och ledning av 

informationssäkerhet  
PM  
Kungsörs kommun 

 

 
 
  
 

KPMG AB 

2022-02-06 

Antal sidor 11 

Antal bilagor 1 

 

Sida 121 (645)



 

 1 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification KPMG Confidential 

Kungsörs kommun 
 Styrning och ledning av informationssäkerhet  
 
 2022-02-06 

Innehållsförteckning 

1 Sammanfattning 2 

2 Bakgrund 3 
2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 3 
2.2 Revisionskriterier 4 
2.3 Metod 4 
2.4 MSB:s rekommendationer för en stärkt informationssäkerhet i 

kommunerna 5 

3 Resultat av granskningen 6 
3.1 Iakttagelser 6 
3.1.1 Organisation och styrande dokument 6 
3.1.2 Arbetsmetoder för riskbedömning och informationsklassning 6 
3.1.3 Incidenthantering 8 
3.1.4 Kapacitet för support och stöd i arbetet 8 
3.1.5 Bedömning 8 

4 Slutsats och rekommendationer 9 

Bilaga 1 10 
 
 
 

Sida 122 (645)



 

 2 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Kungsörs kommun 
 Styrning och ledning av informationssäkerhet  
 
 2022-02-06 

1 Sammanfattning 
Vi har av Kungsörs kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
informationssäkerhetsarbete. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 
Syftet med granskningen är att bedöma hur mogen kommunen är inom viktiga 
områden för att säkerställa ett tillräckligt informationssäkerhetsarbete.  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunen inte är 
tillräckligt mogen i sitt informationssäkerhetsarbete där vi saknar ett flertal av de 
aktiviteter som rekommenderas av MSB för att arbetet ska vara systematiskt och 
riskbaserat.  
Kommunens informationssäkerhetsarbete är i behov av utveckling. Ansvar behöver 
tydliggöras och resurser tillskapas till funktioner som får i uppdrag att påbörja ett mer 
strategiskt arbete. Arbetet bör utgå från en nulägesanalys som presenteras för 
kommunstyrelsen som därefter kan besluta om prioritering, tilldelning av resurser samt 
krav på åtgärder.  
Vi rekommenderar att kommunen tar stöd i de rekommendationer och metodstöd som 
MSB erbjuder kostnadsfritt för att verksamheter ska etablera ett systematiskt och 
riskbaserat informationssäkerhetsarbete.   
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2 Bakgrund 
Vi har av Kungsörs kommuns revisorer fått i uppdrag att granska att kommunen har 
säkerställt organisationens styrning och ledning av informationssäkerhetsarbetet. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.  
Organisationer i offentlig sektor hanterar ovärderliga informationstillgångar och blir 
alltmer beroende av sina informationssystem. Ny teknik innebär nya möjligheter men 
introducerar även nya risker som ställer krav på ett balanserat risktagande och ett väl 
fungerande säkerhetsarbete. Brister i hanteringen kan leda till förtroendeskada för 
organisationen.  
Informationssäkerhet innebär att skydda information utifrån krav på dess 
konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet och måste skyddas mot obehörig åtkomst, 
såväl externt som internt. Kommunernas arbete med informationssäkerhet påverkas av 
de lagar och förordningar som finns. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
har utifrån ISO 27000- standarden ett antal föreskrifter och metodstöd för att etablera 
ett ledningssystem för informationssäkerhet i kommunerna och vidta nödvändiga 
säkerhetsåtgärder.  
Hotbilden med risker för intrång förändras kontinuerligt och säkerhetsarbetet behöver 
därför vara en ständigt pågående process för att säkerställa att kommunens 
informationstillgångar har ett tillräckligt skydd. För att kunna hantera det på ett 
ändamålsenligt sätt krävs att kommunen har ett systematiskt 
informationssäkerhetsarbete där flera funktioner i kommunen är involverade och rätt 
organiserade för uppdraget. Ansvaret finns hos var och en och berör hela 
organisationen varpå medvetenhet är väsentlig för en tillräcklig efterlevnad. Det är 
därför väsentligt att granska hur medveten och mogen organisationen är för att styra 
och leda sitt informationssäkerhetsarbete.  
Med anledning av ovanstående drar kommunens revisorer slutsatsen i sin riskanalys, 
att kommunens styrning och ledning av informationssäkerhetsarbetet behöver 
granskas. 
 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Granskningen syftar till att konstatera hur mogen kommunen är inom viktiga områden 
för att säkerställa ett tillräckligt informationssäkerhetsarbete.  
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

— Har kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig mognad och medvetenhet i 
organisationen för ett tillräckligt informationssäkerhetsarbete?  

— Har systemet och supportorganisationen en tillräcklig kapacitet?  
 
Granskningen omfattar kommunstyrelsen och samtliga nämnder. 
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2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller:   

— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut  
— ISO 27000-serien, ett ledningssystem för informationssäkerhet, cybersäkerhet och 

dataskydd  
— Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) rekommendationer 

avseende Ledningssystem för informationssäkerhet och rekommendationer för en 
stärkt informationssäkerhet i kommunerna.  

 

2.3 Metod 
• Granskningen har inletts genom att verksamhetsföreträdare fått svara skriftligt 

på ett antal frågeställningar. I bilaga 1 redovisas det frågekomplex som har 
sänts till kommunen och utgör underlag i vår analys.  

• Dokumentgranskning av policys, riktlinjer, rutiner eller annan dokumentation 
som visar hur kommunen bedriver sitt arbete inom informationssäkerhet.  

• Muntlig dialog har genomförts med företrädare av förtroendevalda, 
tjänstepersoner och kommunrevisorerna för att komplettera de skriftliga svaren. 

• Detta PM utgör vår analys och bedömning utifrån de svar vi erhållit för de 
frågeställningar som kommunen fått besvara, de underlag som bifogats svar 
samt den genomförda muntliga dialogen.  

 
Detta PM har faktakontrollerats av utvalda verksamhetsföreträdare. 
Granskningen har genomförts av Jenny Thörn, kommunal revisor och Ida Larsson, 
kommunal revisor. Karin Helin Lindqvist har deltagit som kvalitetssäkrare i sin roll som 
kundansvarig i Kungsörs kommun.   
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2.4 MSB:s rekommendationer för en stärkt informationssäkerhet i 
kommunerna 
MSB har 2017 presenterat skriftliga rekommendationer (www.informationsäkerhet.se, 
2017-01-18) för en stärkt informationssäkerhet i kommunerna. Rekommendationerna 
baserades på en granskning av kommunernas arbete 2015 som visade att få 
kommuner hade ett systematiskt informationssäkerhetsarbete.  
Då vi i granskningen utgår från MSB:s rekommendationer beskriver vi dessa 
översiktligt nedan.  
 
1. Utse en funktion för informationssäkerhet 

Funktionens placering bör vara direkt underställd den högsta ledningen 
(kommunledningskontoret). 

2. Ta fram en analys av nuläget i kommunen 
Gör en övergripande verksamhetsanalys för att få kunskap om organisationens 
processer, vilken information som hanteras, samt vilket behov av skydd och vilka 
krav som finns. 

3. Informera ledningen hur nuläget ser ut 
Visa exempel på reella hot och inträffade incidenter.  
Beakta centrala lagkrav, t.ex. dataskyddsförordningen, som får stor påverkan på 
hur kommunen hanterar personuppgifter. 

4. Skapa en handlingsplan utifrån nuläget 
Handlingsplanen bör beslutas av ledningen. Ta fram styrdokument, policy och 
riktlinjer samt åtgärda de viktigaste bristerna och sårbarheterna 

5. Klassa informationen 
Identifiera vilken information som hanteras i verksamheten och klassa efter hur 
allvarliga konsekvenserna skulle bli av bristande informationssäkerhet. 

6. Höj säkerhetsmedvetandet inom kommunen 
Ge stöd till organisationen så att förmåga att efterleva kraven i framtagna riktlinjer 
finns. Detta kan ske t.ex. genom utbildning, vägledningar och annan information. 

7. Ta fram informationssäkerhetsrelaterade krav som sedan används vid 
upphandlingar. Se till att identifiera krav samt etablera en process för att få med 
dessa i upphandlingar. 

8. Gör uppföljningar 
Se över om kommunen efterlever det som står i de framtagna riktlinjerna. Planera 
in återkommande uppföljning/revison av verksamheten. Resultaten av uppföljning 
ska ingå som en del av den återkommande rapporteringen till ledningen. 
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Iakttagelser från skriftliga svar och muntlig dialog 

3.1.1 Organisation och styrande dokument 
Det framgår av de svar som inkommit från kommunen att en organisation avseende 
informationssäkerhetsarbetet behöver komma på plats i kommunen då detta i nuläget 
saknas. Arbetet med att upprätta styrdokument inom området har påbörjats, men är vid 
tiden för granskningen inte slutfört.  
Västra Mälardalens kommunalförbund, VMKF har på uppdrag av 
medlemskommunerna, däribland Kungsörs kommun, att fungera som IT-avdelning. I 
ansvaret ingår hantering av IT-infrastruktur (exempelvis nätverk och servrar), support i 
form av helpdesk, hantering av datorer och mobiler samt gemensamma plattformar och 
system. I nuläget har inte förbundet något ansvar inom informationssäkerhetsfrågorna 
men i dialogen beskrivs att förbundet har en viktig roll då de har kompetens inom 
området som i vissa delar saknas internt i kommunen.  
Förbundet har även en säkerhetssamordnare som arbetar på uppdrag av två av 
medlemskommunerna, där Kungsör är en av dessa. Enlig uppgift i de skriftliga svaren 
vilket senare även bekräftas i dialogen, involveras funktionen i vissa frågeställningar 
inom informationssäkerhet även om detta i nuläget inte ett ansvarsområde som ingår i 
de arbetsuppgifter som är avtalat mellan kommunen och förbundet.  
I den muntliga dialogen bekräftas de svar som lämnats inledningsvis med 
komplettering att det inom vissa verksamheter bedrivs olika former av 
informationssäkerhetsarbete utifrån krav och behov, exempelvis inom skola och 
socialtjänst. I dialogen framkommer även att det för närvarande pågår en större 
översyn av kommunens samtliga styrdokument.  
Inom kommunen har två utbildningar inom informationssäkerhet genomförts sedan 
2019, Informationssäkerhet samt säkerhetskulturutbildning. Syftet med utbildningarna 
var främst att öka medvetenheten inom informationssäkerhet och säkerhetsarbete 
överlag. Deltagarna som medverkade i utbildningen informationssäkerhet fick besvara 
ett antal frågor före och efter utbildningstillfället. Enligt de skriftliga svaren som erhållits 
anges att utfallet visade klara förflyttningar i förståelse och beteendeförändring efter 
utbildningstillfället.  

3.1.2 Arbetsmetoder för riskbedömning och informationsklassning 
Det framgår av de skriftliga svaren att modellen för informationsklassning som 
utvecklats av Sveriges kommuner och regioner, KLASSA, har börjat nyttjas i 
kommunen. Det har främst skett vid införande av nya system efter initiativ från VMKF.  
I modellen sker en analys av vilken information som är tänkt att hanteras eller hanteras 
om det gäller ett befintligt system. Utifrån analysen kan informationsägarna bestämma 
skyddsnivåer exempelvis utifrån känslighet och lagrum samt bedöma befintligt skydd 
för informationen. Arbetet är i en uppstartsfas och klassning har endast genomförts för 
en mindre del av de tillgångar som kommunen hanterar.  
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Det finns upprättade metoder kopplade till verksamheter eller aktiviteter som rör 
säkerhetsskydd i syfte att genomföra riskanalyser och vidta lämpliga åtgärder för ett 
anpassat skydd. Detta ligger dock utanför granskningens avgränsning och inkluderas 
ej i bedömning.  
Av svaren i granskningen framgår att ett mer strukturerat arbete har gjorts för hantering 
av personuppgifter vilket är en viktig del av informationshanteringen i kommunen. 
Kungsörs kommuns Policy avseende behandling av personuppgifter1 anger den 
övergripande styrningen av arbetet med personuppgifter. Policyn reglerar även 
dataskyddsombudets roll. Kungsörs kommun och dess bolag har ett gemensamt 
dataskyddombud med Köping, Arboga samt Västra Mälardalens kommunalförbundet. 
Av policyn framgår att kommunens kontaktperson gentemot dataskyddsombudet är 
dataskyddssamordnare i respektive kommun som även ansvarar för 
kommunövergripande styrdokument inom området. I Kungörs kommun är kanslichefen 
dataskyddssamordnare. Kommunen har även dataskyddshandläggare inom samtliga 
verksamheter. Dessa ansvarar för förvaltningens/bolagets förteckning över 
personuppgiftbehandlingar utifrån ajourhållande och rättningar samt rapporterar 
personuppgiftsincidenter till dataskyddsombudet.  
Som stöd i arbetet och för dokumentation används ett systemstöd, Draftit. I systemet 
finns funktion och stöd för att göra konsekvensbedömningar, som är en riskanalys för 
hantering av personuppgifter, där lämpliga säkerhetsåtgärder beslutas för att skydda 
dessa.  
Behörighetshantering styrs dels från personalsystemet och via en katalog, så kallad 
Active Directory, där medarbetare tilldelas användarkonto och behörighet i 
kommunövergripande system. Behörigheter till verksamhetssystem tilldelas inom 
respektive verksamhet utifrån funktion och ansvar. Inom socialtjänsten finns även 
rutiner för att följa upp tilldelade behörigheter och loggkontroller. I den muntliga 
dialogen kompletterar verksamheterna med beskrivningar av ansvar och rollfördelning 
avseende behörighetshantering. Det finns rutiner för hanteringen men i nuläget uppges 
att det saknas kommunövergripande regler eller riktlinjer för kommunens åtkomst- och 
behörighetshantering.  
I dialogen beskrivs att byte av IT-system och nya sätt att arbeta, exempelvis nytt 
intranät samt Teams har medfört en ökad medvetenhet om hur information kan och bör 
hanteras utifrån sekretessregler, personuppgiftshantering samt känslighet för den 
information som delas. Det i sin tur har medfört att informationssäkerhetsfrågorna fått 
mer uppmärksamhet och det finns en förståelse att arbetet behöver utvecklas.  

  

 
1 Antagen av kommunfullmäktige 2018-06-18, § 76 
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3.1.3 Incidenthantering 
Internt i kommunen har inte rutiner för att anmäla och rapportera om incidenter 
tydliggjorts i rutin eller dokumenterad anvisning. Enligt svaren i granskningen har inga 
allvarligare incidenter inträffat i kommunen. I avsaknad av en tydliggjord rutin så 
beskrivs i dialogen att misstanke om incidenter rapporteras till Helpdesk eller via 
kontakt med chef eller säkerhetssamordnare. Utifrån allvarsgrad hanteras frågan 
vidare och de som är berörda involveras.  
Av de skriftliga svaren framgår att informationssäkerhetsincidenter av allvarligare 
karaktär, som enligt föreskrift från MSB ska rapporteras till CERT-SE (Sveriges 
nationella Computer Security Incident Response Team)2, följer kommunen de rutiner 
som anges av CERT-SE.  

3.1.4 Kapacitet för support och stöd i arbetet 
VMKF har genom avtal inrättat en supportfunktion i form av Helpdesk för IT-frågor. 
Informationssäkerhet ingår inte i detta ansvar vilket innebär att kommunerna internt 
behöver upprätta en organisation som kan ge stöd i förvaltningarnas arbete. Vi 
uppfattar genom de skriftliga svaren och av deltagarna i dialogen att någon sådan 
funktion inte finns tillgänglig i informationssäkerhetsarbetet.  
VMKF och medlemskommunerna har antagit en Riktlinje för systemförvaltning3 som 
bland annat syftar till att tydliggöra ansvarsfördelning och aktiviteter som behöver 
genomföras i systemförvaltningsarbetet. I riktlinjerna finns till viss del aktiviteter inom 
informationssäkerhet beskrivna.  
En aktiv systemförvaltning påverkar förutsättningarna för hur säkert skydd den 
information som hanteras i informationssystem har. Av de skriftliga svaren och av 
dialogträffens deltagare framkommer att riktlinjen inte är implementerad i alla 
verksamheter och därmed inte efterlevs i nuläget.  

3.1.5 Bedömning 
Vår bedömning är att kommunstyrelsen inte har säkerställt en tillräcklig mognad och 
medvetenhet i organisationen för ett tillräckligt informationssäkerhetsarbete. Det 
saknas en tydlighet över hur ansvaret är fördelat och vilka krav som ställs på aktiviteter 
och åtgärder för att upprätthålla en god informationssäkerhet.   
Det är positivt att utbildning har erbjudits och att dessa till viss del har följts upp. 
Medarbetares hantering av information är en väsentlig del i att upprätthålla en tillräcklig 
säkerhet och inte utsätta tillgångarna för risk. Vi ser dock bristande rutiner för 
incidenthantering samt att användarnas ansvar inte är dokumenterat som en risk för att 
utbildningsinsatserna inte ger en tillräcklig medvetenhet för att säkerställa 
informationssäkerheten.  
Vår bedömning är att det med nuvarande styrning och organisation inte finns en 
tillräcklig kapacitet i form av stöd och support internt i kommunen för att bedriva ett 

 
2 CERT-SE har som uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter. 
3 Kommunstyrelsen 2018-06-04 
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systematiskt informationssäkerhetsarbete. Detta har inte heller via avtal eller 
överenskommelser efterfrågats från extern part, exempelvis VMKF, som har uppdrag 
inom närliggande områden.   
 

4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning är att kommunen i nuläget har en bristande mognad i 
sitt informationssäkerhetsarbete. Vi kan utifrån den information som vi tagit del av i 
granskningen konstatera att kommunen i stora delar saknar ett systematiskt och 
riskbaserat informationssäkerhetsarbete. Ett flertal av de grundläggande 
rekommendationer som MSB har gett för en stärkt informationssäkerhetsförmåga i 
kommunerna finns inte etablerade i nuläget.  
Vissa enskilda aktiviteter och åtgärder som tillhör informationssäkerhetsområdet 
genomförs, vi upplever dock inte att insatser sker utifrån en plan och struktur. Det är 
inte heller dokumenterat så att det löpande kan följas upp och rapporteras till nämnder 
och styrelser som i sin tur ges möjlighet att besluta om prioriteringar och resurser. Vi 
anser att det är positivt att utbildning har genomförts för att skapa en medvetenhet för 
medarbetare att inte utsätta informationstillgångarna för risk och att dessa till viss del 
har följts upp för att se effekter. Vi rekommenderar att detta genomförs regelbundet för 
att dels inkludera nytillkomna medarbetare, dels för att löpande aktualisera 
informationssäkerhetsfrågorna och ansvar hos medarbetarna.  
Kommunens informationssäkerhetsarbete är i behov av utveckling. Ansvar behöver 
tydliggöras och resurser tillskapas till funktioner som får i uppdrag att påbörja ett mer 
strategiskt arbete. Arbetet bör utgå från en nulägesanalys som presenteras för 
kommunstyrelsen som därefter kan besluta om prioritering och krav på åtgärder. Vi 
rekommenderar att kommunen tar stöd i de rekommendationer och metodstöd som 
MSB erbjuder kostnadsfritt för att verksamheter ska etablera ett systematiskt och 
riskbaserat informationssäkerhetsarbete.  
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Bilaga 1  
 
Frågeunderlag informationssäkerhet  
Styrande dokument och organisation  
1. Finns det ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) infört eller planeras det 
för ett sådant? 
2. Finns det en aktuell informationssäkerhetspolicy med tillhörande riktlinjer?  
3. Finns det andra strategier, åtgärdsplaner eller beslut som är relevanta inom 
granskningsområdet?  
4. Har kommunen i styrande dokument beaktat mobila enheter och molnlösningar för 
lagring och tjänster? 
5. Har kommunen fattat beslut om regler/rutiner för distansarbete och sammanträden 
på distans?  
6. På vilka sätt sker en uppföljning av efterlevnaden av beslutade styrdokument?  
7. Finns en tydliggjord och dokumenterad ansvarsfördelning där roller för 
informationssäkerhetsarbetet är utsedda? 
8. Finns en centralt utsedd funktion med ansvar att leda och samordna arbetet med 
informationssäkerhet?  
9. Finns representanter utsedda i förvaltningarna för att på informationsägarens (oftast 
förvaltningschef/enhetschef) uppdrag genomföra det praktiska arbetet utifrån interna 
anvisningar eller regler?  
10. Finns kompetens internt i organisationen för att arbeta med informationssäkerhet?  
11. Har information/utbildning erbjudits medarbetare så att det finns grundläggande 
kunskap och medvetenhet om ansvar för informationssäkerhet?  
12. Har dessa insatser följts upp?  
 
Informationsklassning och riskanalyser  
13. Har riskanalyser upprättats i syfte att värdera risker och konsekvenser för 
informationshantering? 
14. Finns det en beslutad modell för informationssäkerhetsklassning? 
15. Har kommunen genomfört informationssäkerhetsklassningar för sina 
verksamhetskritiska system?  
16. Om, ja ungefär för hur stor andel av systemen? Om nej, finns någon dokumenterad 
plan för att genomföra detta?  
17. Vilka deltar i klassningsarbetet och på vilket sätt dokumenteras detta arbete?  
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18. Har krav utifrån dataskyddsförordningen beaktats för att skydda personuppgifter 
som hanteras i verksamhetssystem? Har ex konsekvensbedömningar gjorts inför nya 
personuppgiftsbehandlingar?  
19. Har mer digitala arbetssätt i samband med pandemin med sammanträden och/eller 
arbete på distans medfört några avvägningar avseende informationssäkerheten? Är 
detta dokumenterat? 
20. Finns beslutade rutiner för behörighetshantering?  
21. Sker en tilldelning av behörigheter efter genomförd riskanalys eller annan 
bedömning för att styra åtkomst till information?  
22. Finns rutiner för att följa upp tilldelade behörigheter samt loggkontroller för de 
verksamheter där detta är ett krav?  
 
Incidenthantering  
23. Finns en kommunövergripande rutin för hantering av 
informationssäkerhetsincidenter?  
24. På vilka sätt har denna gjorts känd för medarbetare?  
25. Hur många rapporterade informationssäkerhetsincidenter har skett under 2020 och 
2021?  
26. På vilket sätt dokumenteras inträffade incidenter?  
27. Har åtgärder vidtagits efter inträffade incidenter? Kan ni ge exempel på åtgärder?  
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1 Sammanfattning 
Vi har av revisorerna i Västra Mälardalens myndighetsförbund fått i uppdrag att 
granska service och tillgänglighet för medborgarna. Uppdraget ingår i revisionsplanen 
för år 2022.  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att förbundet till största 
delen bedriver ett tillräckligt arbete med tillgänglighet och service, men att det finns 
vissa förbättringsområden.  
Granskningen visar att det finns mål och styrande dokument som förtydligar förbundets 
arbete med service, bemötande och tillgänglighet. Däremot ser vi ett behov av att 
förbundet uppdaterar ett flertal av de styrande dokumenten likväl som att det kan finnas 
värde av att överväga att införa egna riktlinjer och rutiner på området där förbundet i 
nuläget använder Arboga kommuns dokument.  
Vidare grundar vi vår bedömning på att förbundet i dagsläget saknar ett strategiskt 
arbete för att utveckla en egen hemsida. Bedömningen baserar vi på att diskussioner 
har förts om att förbundets kontakt med medborgarna och företag ska utgå från egen 
hemsida och inte från respektive medlemskommuns men att direktionen beslutat om 
att inte fortgå med det arbetet. Det finns inte heller några intentioner i dagsläget att 
utveckla en egen hemsida. Däremot bedömer vi att förbundet bedriver ett strategiskt 
digitaliseringsarbete med att utveckla och implementera fler e-tjänster, något som även 
framgår av förbundets verksamhetsmål. Vi ser det även som positivt att e-tjänsterna är 
kopplade till förbundets olika verksamhetsområden men vill poängtera att det finns 
behov att effektivisera och förenkla processen för företag som avser att använda 
tjänsten. Analyser och anpassningar för att bemöta medborgarnas olika förutsättningar 
har genomförts till viss del, men anpassningar behöver göras för att säkerställa att 
såväl privatpersoner som organisationer och företag kan använda e-tjänsterna i 
samma utsträckning. 
Av granskningen har det framkommit att förbundet på en övergripande nivå följer upp 
arbetet med service, tillgänglighet och bemötande genom ett antal externa likväl som 
interna mätningar. Vi ser det som positivt i uppföljningsarbetet att förbundet genomför 
verksamhetsanpassade uppföljningar i syfte att säkerställa medborgarnas upplevelse 
av service, tillgänglighet och bemötande i såväl kontakt via telefon, e-post eller 
kontorsbesök. Vi bedömer att förbundet på så sätt har god möjlighet att analysera 
måluppfyllelsen inom olika verksamhetsområden, och därmed även besluta om 
eventuella åtgärder. Utifrån de material som granskats kan vi konstatera att det finns 
ett behov från medborgarna att tillgängliggöra information på ett bättre sätt, dels genom 
tydligare mallar och e-tjänster, dels genom en mer lättillgänglig hemsida.  
 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi direktionen att:  

— Se över de styrdokument som används inom området, och även uppmana 
Arboga kommun att göra detsamma, så att dessa är samordnade och aktuella i 
enlighet med förvaltningslagens krav på tillgänglighet och service 
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— Överväga att upprätta styrdokument inom området i egen regi för att säkerställa 
att dokumentationen följer förbundets verksamhetsspecifika områden 

— Överväga att upprätta en egen hemsida för förbundet i syfte att tillgängliggöra 
informationen ytterligare för förbundets målgrupp 

— Arbeta mot att tillgängliggöra och säkerställa att samtliga inom förbundets 
målgrupp kan utnyttja e-tjänsterna i samma utsträckning 
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2 Inledning/bakgrund 
Vi har av revisorerna i Västra Mälardalens myndighetsförbund fått i uppdrag att 
granska service och tillgänglighet för medborgarna. Uppdraget ingår i revisionsplanen 
för år 2022. 
I förvaltningslagen (2019:700) anges myndigheternas serviceskyldighet. Här ställs krav 
på att en myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla. Den 
enskilde ska få sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina intressen. Hjälpen ska 
ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov 
av hjälp och myndighetens verksamhet. Den ska ges utan onödigt dröjsmål. Lagen 
ställer även krav på att en myndighet ska vara tillgänglig för kontakter med enskilda 
och informera allmänheten om hur och när sådana kan tas. Medborgarnas krav och 
förväntningar på att själva kunna söka eller få information blir allt större vilket ställer 
höga krav på kommunens förmåga att via hemsida, kontaktcenter, sociala medier, e-
tjänster osv. tillhandahålla aktuell och uppdaterad information samt ge återkoppling 
utan dröjsmål efter kontakt med kommunen. Att kommunicera snabbt och effektivt är 
en viktig service för kommuninnevånarna och kan avlasta handläggare och tjänstemän 
om det används på rätt sätt.  
Revisionen bedömer att det finns risk för bristande förtroende för den kommunala 
förvaltningen om tillgänglighet och servicen inte fungerar.  
 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Syftet med granskningen är att bedöma om direktionen bedriver ett tillräckligt arbete 
med att säkerställa tillfredställande tillgänglighet och service mot allmänheten.  

— Finns riktlinjer, mål eller strategier för exempelvis handläggningstider, 
svarstider, öppettider? 

— Finns ett strategiskt arbete för att utveckla hemsida, e-tjänster och andra 
digitala kanaler för att öka självbetjäning och tillgänglighet för allmänheten? 

— Har analyser och anpassningar gjorts för att ta hänsyn till medborgarnas olika 
förutsättningar att ta till sig digital information? 

— Genomförs uppföljning på området och säkerställs en tillräcklig kontroll av 
utveckling? 

— Lever förbundet upp till förvaltningslagens intentioner kring service och 
tillgänglighet? 

 
Granskningen avser direktionens övergripande styrning av arbetet med tillgänglighet 
för invånarna.  
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2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller: 

— Kommunallagen 6 kap. 6 § 

— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 
 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom intervjuer, dokumentstudier och stickprov. 
Intervjuer har genomförts med förbundschef, assistent inom central administration och 
bygglovsenheten, assistent på miljö- och hälsoskyddsenheten samt 
bygglovshandläggare. Ett antal dokument har granskats och analyserats så som 
riktlinjer, rutiner, mål- och styrdokument av olika slag samt uppföljningsdokument. 
Stickprov har genomförts via e-post med frågeställningar till Västra Mälardalens 
myndighetsförbunds funktionsbrevlåda.  
 
Rapporten är faktakontrollerad av ovan nämnda funktioner.  
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Organisation och styrning 

3.1.1 Organisation och ansvar  
 
Västra Mälardalens myndighetsförbund (VMMF) är ett kommunalförbund som fullgör 
Arboga och Kungsörs kommuners uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt 
byggfrågor och övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av någon nämnd inom 
dessa områden. Förbundet ansvarar även för kommunernas klimat- och 
energirådgivning. Förbundet leds av en direktion med åtta ledamöter från varje 
kommun, fyra ordinarie och fyra ersättare. Dessa väljs ut av respektive 
kommunfullmäktige. Direktionen har även ett arbetsutskott. Inom organisationen finns 
två enheter, bygglovsenheten samt miljö- och hälsoskyddsenheten som leds av två 
enhetssamordnare. En central administration stöttar enheterna samt 
förbundsdirektionen. Organisationen har 20 heltidsanställda.  
Bygglovsenheten ansvarar över frågor som berör bygglovsansökningar, rivningslov, 
förhandsbesked och ritningsarkiv. Miljö- och hälsoskyddsenheten ansvarar för frågor 
som berör tillsyn inom miljö- och hälsoskydd, livsmedel, tobak, receptfria läkemedel.  
Förbundet är enligt lag skyldiga att ansvara för att tillgänglighet och service tillgodoser 
medborgarnas behov. Enligt förvaltningslagen ska myndigheter se till att kontakterna 
med enskilda blir smidiga och enkla likväl som att den enskilde ska få den hjälp hen 
behöver för att tillvarata sina intressen. Service ska även ges utan onödigt dröjsmål.  

3.1.2 Styrande dokument och mål  
 
I intervjuer framgår att förbundet har egna instruktioner och rutiner men att de följer 
Arboga kommuns i de fall dem inte har egna. I nuläget arbetar förbundet med att ta 
fram en riktlinje för utlämnande av uppgifter eller handlingar. Respondenterna beskriver 
även att det finns utformade mål kring handläggningstider och serviceundersökningar i 
organisationens styrande dokument. 
Förbundets verksamhetsplan för 2022, fastställd 15 december 2021 redogör för de 
beslutade mål som förbundsdirektionen fattat för verksamhetsåret. Av planen framgår 
även förbundets uppdrag och planerade aktiviteter för verksamhetsåret. Syftet med 
verksamhetsplanen är att på ett systematiskt sätt planera och dokumentera 
verksamhetens arbete för att skapa goda förutsättningar att verksamhetens mål 
uppnås. I verksamhetsplanen framgår att förbundet har en rutin att skicka en 
ärendebekräftelse inom två dagar med information om att ärendet mottagits, vilket 
ärendenummer ärendet fått, om handläggare samt hur denne kan kontaktas. I e-
tjänsterna sker återkoppling till den sökande med automatik. Förbundet ska enligt 
verksamhetsplanen verka för en skyndsam handläggning så som tidig granskning ifall 
ärendet är komplett eller behöver kompletteras med uppgifter. En snabb återkoppling 
beskrivs även vara en förutsättning för att klara lagstadgade handläggningstider och 
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tillmötesgå medborgarnas behov. Skrivelser och beslut ska vara tydliga och förståeliga. 
Verksamhetsplanen behandlar även specifika enhetsmål. För bygglovsenheten finns 
exempelvis ett mål om att inkomna lov- och anmälningsärenden ska förgranskas inom 
två veckor, att tillsynsärenden ska behandlas med informationsbrev inom tre veckor 
samt att lovärenden ska avslutas om de är äldre än fem år. För miljö- och 
hälsoskyddsenheten finns mål som förtydligar att tillsynsplan ska vara uppfylld samt att 
inkomna ansökningar, anmälningar och registreringar ska förgranskas inom två veckor. 
I intervjuer framgår det att VMMF kan kontaktas via e-post, telefon samt kontorsbesök 
mellan 9–15 på vardagar.  
24 november 2021 antog förbundsdirektionen dokumentet Förbundsdirektionens mål 
2022 vars syfte är att påverka förbundets ansvarsområden mot ett önskat resultat. Av 
dokumentet framgår mätbara mål inom områden som personal, miljö- och hälsoskydd, 
bygglov, serviceundersökning av förbundets kännetecken samt god ekonomisk 
hushållning. Målen är framtagna utifrån förbundets övergripande uppdrag och 
verksamhet. Dokumentet beskriver direktionens prioriterade mål.  
Ett av målen under området serviceundersökning av förbundets kännetecken är Mål 7 
– förbundets kännetecken, där det framgår att förbundet arbetar utifrån nedanstående 
kännetecken. 

• Bra bemötande  
• God service och tillgänglighet  
• Effektiv, korrekt, likställd, professionell och rättssäker handläggning  
• Att vi är kunniga inom vårt ansvarsområde 
• Information och rådgivning som alla kan förstå  

Förbundet har även en riktlinje för telefoni som också gäller i Köping, Arboga, Kungsör 
och Surahammars kommuner inklusive kommunala bolag. Riktlinjen är författad 2020-
10-26, och har tagits fram i syfte att kommunerna och de kommunala bolagen ska 
kunna leva upp till de kraven på kvalitet som ställs på hög tillgänglighet. Riktlinjerna 
syftar även till att alla anställda ska känna till hur telefonen används samt att ge 
kunskaper i de tjänster som telefonsystemet använder. På så sätt ska målen att öka 
tillgänglighet för invånare, öka informationssäkerheten och bidra till kostnadseffektivitet 
uppnås. Av riktlinjen framgår att hänvisning ska genomföras vid frånvaro, att 
röstbrevlåda är aktiverad på samtliga anknytningar och att personlig hälsningsfras ska 
finnas på alla anknytningar.  
I de fall som förbundet inte har egna rutiner eller instruktioner används Arboga 
kommuns interna styrdokument. Ett sådant dokument är rutinen för Arboga kommuns 
webbplatser och sociala medier som fastställdes 16 juni 2016. Rutinen är ett stöd för 
hur medarbetarna kommunicerar digitalt, och syftar bland annat till att delge 
information och nyheter om kommunens verksamheter, öka servicen, bidra till ökad 
delaktighet och dialog, öka insynen i kommunens verksamheter och marknadsföra 
kommunen. Av rutinen framgår det att kommunstyrelsen i Arboga kommun har ett 
övergripande ansvar, arkiveringsansvar samt samordningsansvar för innehåll, grafisk 
form och struktur på webbplatsen samt kommunens intranät. Av rutinen framgår 
förvaltningarnas informationsansvar, vad för innehåll som kan förekomma på 
kommunens webbplatser, tillgänglighet och språk samt hur de ska förhålla sig till 
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sociala medier. Av riktlinjen framgår även ansvar för personuppgifter, vad som gäller 
när sociala medier används som officiellt kommunikationsmaterial, hur bilder på 
webbplatsen och sociala medier får användas samt hur de anställda ska förhålla sig till 
sina sociala medier. Ytterligare en policy som används av förbundet är Arboga 
kommuns informationspolicy, antagen av kommunfullmäktige 20 december 2007. 
Policyn beskriver hur kommunen/förbundet ska arbeta med extern och intern 
information. Informationsstrategin är att informationen från Arboga kommun ska vara 
begriplig och saklig, utformad så att mottagaren kan tillgodogöra sig informationen utan 
tidigare kunskap om organisationen samt att den ska överensstämma med politiskt 
fattade beslut. Policyn behandlar förtydligande om intern och extern information, 
ansvar samt information i händelse av kris.  
30 mars 2021 fastställdes förbundets rutin för post och e-posthantering, vars syfte är 
att säkerställa att en effektiv och lagenlig hantering sker av förbundets inkommande 
post. Enligt rutinen ska inkommande post och e-post till funktionsbrevlådan hanteras 
centralt av assistent på central administration. Vidare framgår vem som får ansvar för 
att hantera post och e-post vid eventuell frånvaro. Delegering av ansvar ska ske vid 
frånvaro, och varje anställd ansvarar själv för sin röstbrevlåda. Rutinen fastställer hur 
papperspost ska hanteras, exempelvis ska all inkommande papper post öppnas, 
sorteras och stämplas vid ankomst utan dröjsmål. Av rutinen framgår det att e-post ska 
läsas dagligen och att assistent och samordnare på central administration har 
behörighet till samtliga e-post brevlådor i syfte att kunna bevaka e-posten vid eventuell 
frånvaro. Vid semester vidarebefordras posten till en semesterbrevlåda. Rutinen 
klargör även att ett autosvar ska användas vid exempelvis semester.  
Förbundet har även separata instruktioner för respektive ärendehanteringssystem inom 
de olika enheterna. Utöver det som framgår i rutinen för post och e-posthantering 
tydliggörs även att postfacket töms varje morgon.  
 

3.1.3 Bedömning  
Vi kan konstatera att det finns styrande dokument och strategiska mål som förtydligar 
förbundets arbete med service, tillgänglighet och bemötande. Däremot är flertalet av de 
styrande dokumenten och rutinerna i behov av att aktualiseras då de inte uppdaterats 
på ett antal år, exempelvis rutinen för Arboga kommuns webbplatser och sociala 
medier samt Arboga kommuns informationspolicy som förbundet använder sig av, 
senast uppdaterat 2016 respektive 2007. I och med digitaliseringens takt och framgång 
inom sociala medier och verktyg kan det vara av värde att uppdatera dessa rutiner och 
riktlinjer samt fastställa vilka sociala verktyg som är aktuella för förbundet. Vidare är 
Arboga kommun ägare av dessa dokument, och det kan därav finnas värde för 
förbundet att överväga att införa riktlinjer och rutiner på området i egen regi.  Vidare 
visar granskningen att myndighetsförbundet på respektive kommuns hemsida till viss 
del följer det lagkrav om tillgänglighet som trädde i kraft i september 2020. Svarstider 
och mål för handläggningstider framgår framför allt i förbundets verksamhetsplan. 
Öppettider för kontorsbesök återfinns på hemsidan men regleras inte i något styrande 
dokument.   
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3.2 Förbundets digitaliseringsarbete  
 
Västra Mälardalens myndighetsförbund har i dagsläget ingen egen utvecklad hemsida, 
vilket ställer krav på att information om förbundet framkommer på Arboga respektive 
Kungsörs kommuns hemsidor. Däremot har förbundet en försättssida med 
informationsblad om verksamheten, tillgång till protokoll och dokument samt länkar till 
dess e-tjänster på domänen www.arboga.se/vmmf . Information eller länkhänvisning till 
denna sida framkommer inte på Arboga och Kungsörs hemsidor och är inte 
lättillgänglig via sökverktyg på webben. Vidare går det att komma in på förbundets e-
tjänster via Arboga och Kungsörs hemsidor men på Kungsörs hemsida finns länken i 
löpande text och är därmed inte framhävd eller upplyft för att tillgängliggöra den för de 
sökande.  
I förbundets verksamhetsplan framgår att ett arbete med att förändra och förbättra 
utseendet på den information som finns i dagsläget kommer genomföras när respektive 
medlemskommun uppdaterar sina hemsidor. Av intervjuer framkommer det att 
diskussioner har skett rörande behovet av att utveckla en egen hemsida men att 
politiken ser en vinning i att kontakt med förbundet utgår ifrån respektive kommuns 
hemsida då de är med i kommunernas omställningsarbete.  
Ett av verksamhetens mål är mål 8-Digitalisering och nyttjande av e-tjänster. Målet har 
tydlig koppling till förbundets kännetecken, och syftar till att införa e-tjänster i större 
utsträckning för att påskynda digitaliseringen. Målet syftar även till att kunna följa upp i 
vilken grad de digitala tjänsterna används. Av verksamhetsplanen framgår att 
förbundet har olika digitala verksamhetssystem i syfte att stödja ärendehanteringen. 
Digital ärendehantering infördes under 2021 för likväl miljö- och skyddsärenden som 
bygglovsärenden, och flera e-tjänster har inrättats likväl som att fler planeras under 
2022. Av verksamhetsplanen går det att utläsa att sex e-tjänster infördes under 2021 
och att elva till planeras under 2022. Ambitionen är att införande av direktarkivering och 
e-arkiv ska införas för att ärendehanteringsprocessen ska bli helt digital. Detta planeras 
att utredas och införas under höst 2022.  I intervjuer framgår det att införandet av e-
tjänster i framför allt de ärenden som bygglovsenheten hanterar har haft ett stort 
genomslag. Respondenterna bedömer att cirka 53 % av de som tar kontakt med 
förbundet i bygglovsärenden använder e-tjänsten. Inom miljö- och hälsoskyddsenheten 
har området livsmedel mest genomslag med cirka 75 % digital användning. I 
Bygglovsenhetens verksamhetsplan för 2022, som är en bilaga till förbundets 
övergripande verksamhetsplan, framgår att bygglovsenheten har ett 
verksamhetssystem som stöd för sin ärendehantering. Under 2021 har även digital 
ärendehantering införts. Enligt bygglovsenhetens verksamhetsplan skulle 
digitaliseringsprojektet vara klart under kvartal 1 2022 med bland annat e-tjänster, 
visuell styrning, handläggarstöd samt ATOM (automatiska svar). Vidare framgår att 
enheten medverkar i medlemskommunernas digitalisering av detaljplaner samt att ett 
arbete med att ta fram rutiner och instruktioner för bygglovsenheten utifrån en 
digitaliseringsprocess kommer att genomföras under 2022. Utveckling och 
förtydligande av hemsidan är även en aktivitet som framgår av bygglovsenhetens 
verksamhetsmål. 
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Av förbundets årsredovisning för år 2021 framgår att riktlinjer och rutiner har utarbetats 
inför övergången från pappershantering till digital hantering. Miljö- och 
hälsoskyddsenheten har infört flertalet e-tjänster, såsom svara på grannhörande och 
registrering av livsmedelsanläggning bland annat.  
Vidare framgår det att direktionen har beslutat om ett mål gällande nyttjandegraden av 
e-tjänst för lov och anmälningsärenden. Marknadsföringsinsatser i olika forum planeras 
för att fler ska använda sig av e-tjänsterna. Av intervjuerna framgår att tjänsterna i viss 
mån kan utvecklas utifrån lokala behov. De företag som utvecklar e-tjänsten utvecklar 
enligt respondenterna produkten eller grunden medan det finns möjlighet att påverka 
slutversionen med lokala ändringar och texter anpassade efter förbundet.  
Kommunernas hemsidor är tillgänglighetsanpassade genom att den information som 
finns publicerad går att få uppläst, dock har vi efter studier av förbundets e-tjänster inte 
funnit denna funktion för användare med till exempel synsvårigheter eller dyslexi. Då 
förbundet i sig inte utvecklar e-tjänsterna utan köper produkten av ett bolag behövs det 
framföras till distributören att brister i tillgängligheten finns och att tjänsterna bör 
utvecklas för att samtliga användare ska ges möjlighet att nyttja dem.  
I dagsläget finns inte Västra Mälardalens myndighetsförbund på andra sociala kanaler 
än webben. Respondenterna lyfter i intervjuerna, att även om digitaliseringen går 
snabbt framåt, så krävs det att vissa pappersversioner finns kvar. Inom vissa områden 
är det flera äldre som nyttjar förbundets tjänster, och de använder även i vissa fall en 
entreprenör för att kunna fylla ansökningsformulären. Respondenterna lyfter även 
behovet av att tillgängliggöra e-tjänsterna för företag, då det i nuläget inte går att logga 
in på tjänsterna från ett företagskonto. 
 

3.2.1 Bedömning 
 
Vår bedömning är att förbundet i dagsläget saknar ett strategiskt arbete för att utveckla 
en egen hemsida. Bedömningen baserar vi på att diskussioner har förts men att 
undersökning av medborgarnas förutsättningar att ta del av information på ett likvärdigt 
sätt är bristfällig. Det finns inte heller några intentioner i dagsläget att utveckla en egen 
hemsida. Vidare poängterar vi att det informationsblad som idag finns om förbundet 
inte är lättillgängligt i det avseende att informationen är svår att hitta på Arboga 
respektive Kungsörs hemsida. Sidan är inte heller lätt att hitta via sökverktyg på 
webben. Vidare går det att komma in på förbundets e-tjänster via kommunernas egna 
hemsidor, men det vore positivt om e-tjänsterna fick en mer framhävd position på 
sidorna då de i dagsläget kan vara svåra att finna.  
Vidare bedömer vi att förbundet bedriver ett strategiskt digitaliseringsarbete med att 
utveckla och implementera fler e-tjänster. Flertalet e-tjänster har implementerats under 
2021, och under våren 2022. Vidare framgår det av förbundets verksamhetsmål att 
ytterligare e-tjänster ska införas under 2022. Vi ser det som positivt att e-tjänsterna är 
kopplade till förbundets olika verksamhetsområden men vill även poängtera att det 
finns behov att effektivisera och förenkla processen för företag som avser att använda 
tjänsten. 
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Vår bedömning är att förbundet till viss del lever upp till förvaltningslagens krav om 
tillgänglighet. På kommunernas respektive hemsida finns möjligheten att få texten 
uppläst för användare som har synsvårigheter eller dyslexi. Dock har vi i vår 
granskning uppmärksammat att de e-tjänster som förbundet tillhandahåller inte har 
samma funktion för uppläsning. Detta är något vi anser att förbundet bör ta upp med 
leverantören av tjänsterna så det implementeras för att öka tillgängligheten.  
 

3.3 Uppföljning och utveckling  
 
Av förbundets Verksamhetsplan 2022 framgår att serviceundersökningar ska 
genomföras för att följa upp och säkerställa att förbundet lever upp till dess 
målsättningar avseende tillgänglighet och service. Serviceundersökningen genomförs 
dels genom en egen enkätundersökning, dels genom medlemskommunernas 
företagsundersökningar som Svenskt Näringsliv och SBA NKI.1 I senaste 
företagsundersökningen som genomfördes av SBA 2022 placerade sig Kungsör på  
1: a plats och Arboga på en 3:e plats. I den undersökning som genomfördes av 
Svenskt Näringsliv 2022 placerade sig Kungsör på 13:e plats och Arboga på en 90:e 
plats avseende kommunens bemötande och service. Dessa resultat är dock 
övergripande för kommunerna, och kan därmed inte appliceras på förbundets 
verksamhet fullt ut.  
Organisationens egen enkätundersökning skickas ut via e-post efter ett ärende har 
handlagts av handläggarna. Mottagarna kan besvara enkäten i dator eller mobil. Syftet 
med undersökningen är att privatpersoner, organisationer och företag ska få ge ett 
nöjdhetsbetyg på den service som getts.  
I nedanstående figur framgår att målvärdet för 2021 var 3,7 samt att det uppnåddes 
(vilket den gröna punkten tydliggör), samt att målvärdet för 2022 är något högre. I 
intervjuer framgår att undersökningen för innevarande år, 2022, pågår och att det ännu 
inte finns något slutgiltigt resultat. Förra årets mätning hade ett resultat på 4,2 av 5,0 
möjliga. Totalt skickades 210 enkäter ut under en fem månaders period. 
Svarsfrekvensen var 48 %. Enkätundersökningen öppnar även upp för frågan ”vad 
skulle vi kunna göra bättre” då mottagarna får formulera egna svar i fritext. I 
undersökningen som genomfördes 2021 gavs exempel på hur bemötandet eller 
nöjdhetsgraden kan öka såsom att införandet av e-tjänster kan förbättra 
tillgängligheten, behov av tydligare beslutsmallar, förbättrad information om 
processerna samt förbättrad och mer tillgänglig information på respektive kommuns 
hemsida.  
 

 
Mätningar 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Prognos 
2021 

Målvärde 
2022 

 
1 Stockholm business alliance – Nöjd kund index  
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Mål 7 Nöjdhetsgrad förbundets enkät   3,7  3,9 

Mål 8 Nyttjandegrad av e-tjänst för lov- och 
anmälningsärenden (bygglov) 

    25% 

 
Figur 1: Hämtad från organisationens mål- och verksamhetsplaner 
 
I serviceundersökningarna som genomförs i egen regi framgår det att den vanligaste 
kontaktvägen med VMMF är via telefon eller mejl. Övriga kontaktvägar är brev, 
personligt möte eller e-tjänst.  
I förbundets verksamhetsberättelse för 2021 framgår att målet är att 95 % av lov- och 
anmälningsärenden ska ha förgranskats inom två veckor, vilket har mätts till 99 %. Det 
framgår vidare att kravet på skyndsam handläggning har klarats bra trots hög 
arbetsbelastning, då extra personalresurser sattes in under året för att klara av den 
stora ärendemängden. Lagkravet för handläggningstider, fyra veckor för 
anmälningsärenden och tio veckor för bygglovsärenden har nästintill klarats.  

3.3.1 Bedömning 
Vår bedömning är att förbundet på en övergripande nivå följer upp arbetet med service, 
tillgänglighet och bemötande genom ett antal externa likväl som interna mätningar. Vi 
ser det som positivt i uppföljningsarbetet att förbundet genomför 
verksamhetsanpassade uppföljningar i syfte att säkerställa medborgarnas upplevelse a 
service, tillgänglighet och bemötande i såväl kontakt via telefon, e-post eller 
kontorsbesök. Vi bedömer att förbundet på så sätt har god möjlighet att analysera 
måluppfyllelsen inom olika verksamhetsområden, och därmed även besluta om 
eventuella åtgärder. Utifrån de material som granskats kan vi konstatera att det finns 
ett behov från medborgarna att tillgängliggöra information på ett bättre sätt, dels genom 
tydligare mallar och e-tjänster, dels genom en mer lättillgänglig hemsida.  

3.4 Stickprov 
Som en del i granskningen har vi genomfört stickprovskontroller i syfte att kunna 
bedöma förbundets svarstider. Stickprovskontrollerna var riktade till förbundet och 
skickades till dess funktionsbrevlåda miljo.bygg@vmmf.se. Funktionsbrevlådan har 
mottagit tre slumpmässigt utvalda frågor. Mätningen har skett från utskick till att vi fått 
svar på frågan. I sammanställningen framgår även om vi mottagit automatiska svar2 vid 
utskick samt om det har skett någon vidarebefordring.  
Sammanställningen visar att inga automatiska svar har getts samt att ingen 
vidarebefordring har skett. Vid den första slumpmässiga frågan fick vi svar efter en 
dag, och mottog även det material som vi efterfrågat. Stickprov två och tre besvarades 

 
2 Automatiska svar innebär att avsändaren får ett automatiskt mejl vid utskick som tydliggör att mejlet är 
mottaget/inkommit hos mottagaren.  
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samma dag som utskick och även då mottog vi den information som vi efterfrågat. Gott 
bemötande har skett vid samtliga slumpmässiga kontroller.  

3.4.1 Bedömning  
Utifrån de stickprov som vi i granskningen genomförde gör vi bedömningen att 
förbundet har besvarat frågorna skyndsamt i enlighet med förvaltningslagens krav. I 
syfte att tydliggöra den information som förbundet ger gör vi bedömningen att förbundet 
kan se över rutinerna avseende automatiserade mottagningsbekräftelser, utifrån att 
autosvar saknas på genomförda kontroller.  
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4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att förbundet till största 
delen bedriver ett tillräckligt arbete med tillgänglighet och service, men att det finns 
vissa förbättringsområden.  
Granskningen visar att det finns mål och styrande dokument som förtydligar förbundets 
arbete med service, bemötande och tillgänglighet. Däremot ser vi ett behov av att 
förbundet uppdaterar ett flertal av flertalet av de styrande dokumenten likväl som att 
det kan finnas värde av att överväga att införa egna riktlinjer och rutiner på området där 
förbundet i nuläget använder Arboga kommuns dokument.  
Vidare grundar vi vår bedömning på att förbundet i dagsläget saknar ett strategiskt 
beslut för att utveckla en egen hemsida. Bedömningen baserar vi på att diskussioner 
har förts om att förbundets kontakt med medborgarna och företag ska utgå från egen 
hemsida och inte från respektive medlemskommuns men att direktionen beslutat om 
att inte fortgå med det arbetet. Vid granskningen ser vi dock att medborgarnas 
förutsättningar att ta del av information på ett likvärdigt sätt är bristfällig. Det finns inte 
heller några intentioner i dagsläget att utveckla en egen hemsida. Däremot bedömer vi 
att förbundet bedriver ett strategiskt digitaliseringsarbete med att utveckla och 
implementera fler e-tjänster, något som även framgår av förbundets verksamhetsmål. 
Vi ser det även som positivt att e-tjänsterna är kopplade till förbundets olika 
verksamhetsområden men vill poängtera att det finns behov att effektivisera och 
förenkla processen för företag som avser att använda tjänsten. Analyser och 
anpassningar för att bemöta medborgarnas olika förutsättningar har genomförts till viss 
del, men anpassningar behöver göras för att säkerställa att såväl privatpersoner som 
organisationer och företag kan använda e-tjänsterna i samma utsträckning. 
Av granskningen har det framkommit att förbundet på en övergripande nivå följer upp 
arbetet med service, tillgänglighet och bemötande genom ett antal externa likväl som 
interna mätningar. Vi ser det som positivt i uppföljningsarbetet att förbundet genomför 
verksamhetsanpassade uppföljningar i syfte att säkerställa medborgarnas upplevelse 
av service, tillgänglighet och bemötande i såväl kontakt via telefon, e-post eller 
kontorsbesök. Vi bedömer att förbundet på så sätt har god möjlighet att analysera 
måluppfyllelsen inom olika verksamhetsområden, och därmed även besluta om 
eventuella åtgärder. Utifrån de material som granskats kan vi konstatera att det finns 
ett behov från medborgarna att tillgängliggöra information på ett bättre sätt, dels genom 
tydligare mallar och e-tjänster, dels genom en mer lättillgänglig hemsida.  
 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi direktionen att:  

— Se över de styrdokument som används inom området, och även uppmana 
Arboga kommun att göra detsamma, så att dessa är samordnade och aktuella i 
enlighet med förvaltningslagens krav på tillgänglighet och service 

— Överväga att upprätta styrdokument inom området i egen regi för att säkerställa 
att dokumentationen följer förbundets verksamhetsspecifika områden 
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— Överväga att upprätta en egen hemsida för förbundet i syfte att tillgängliggöra 
informationen ytterligare för förbundets målgrupp 

— Arbeta mot att tillgängliggöra och säkerställa att samtliga inom förbundets 
målgrupp kan utnyttja e-tjänsterna i samma utsträckning 
 

 
Datum som ovan 
KPMG AB 
 
 
 

                       
Hannah Klarkner   Per Marcusson 
Kommunal revisor  Kommunal revisor 

 
 
 

 
Karin Helin Lindqvist 
Certifierad kommunal revisor /kundansvarig  

 
 

 

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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§ 77 Rapportering av ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut 2022 
Diarienummer SN 2022/5 

Beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten och överlämnar den till 
kommunfullmäktige och revisorerna.  

Sammanfattning 
Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg de 
gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre 
månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i 
verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader 
från dagen för avbrottet. Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen 
för vård och omsorg de gynnande beslut enligt 9 § punkterna 2-10 LSS som 
inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen 
rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på 
nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Enligt 16 kap. § 6 h SoL ska 
innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. Rapportering ska ske en 
gång per kvartal. 
SoL  
Socialförvaltningen har ett (1) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL 
att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för tredje kvartalet 
2022.  
LSS  
Socialförvaltningen har ett (1) icke verkställda beslut enligt 9 § punkterna  
2-10 LSS att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för tredje 
kvartalet 2022 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda 
gynnande biståndsbeslut 
Rapportmall icke verkställda beslut 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef Lena Dibbern 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-10-25 
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Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-10-25 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Områdeschef Marie Ekblad 
Områdeschef Isabella Piva Hultström 
Enhetschef Erika Dömstedt 
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Vår handläggare 
Marie.ekblad@kungsor.se 
Området för funktionsstöd 
Socialförvaltningen 

Adressat 
Socialnämnden 

Rapportering av ej verkställda gynnande bi-
ståndsbeslut 2022. Tredje kvartalet 
Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten och överlämnar den till kommunfull-
mäktige och revisorerna.  

Sammanfattning 
Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg de 
gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre må-
nader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i 
verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader 
från dagen för avbrottet. Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen 
för vård och omsorg de gynnande beslut enligt 9 § punkterna 2-10 LSS som 
inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen 
rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på 
nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Enligt 16 kap. § 6 h SoL ska 
innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. Rapportering ska ske en 
gång per kvartal. 
SoL  
Socialförvaltningen har ett (1) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL 
att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för tredje kvartalet 
2022.  
LSS  
Socialförvaltningen har ett (1) icke verkställda beslut enligt 9 § punkterna  
2-10 LSS att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för tredje 
kvartalet 2022 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda gyn-
nande biståndsbeslut 
Rapportmall icke verkställda beslut 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-10-06 
Ert datum 
 

Diarienummer 
SN 2022/5 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-600115 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
SN 2022/5 
Er beteckning 
 

 

Lena Dibbern 
Socialchef 

Marie Ekblad 
Områdeschef 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef Lena Dibbern 
Områdeschef Marie Ekblad 
Områdeschef Isabella Piva Hultström 
Enhetschef Erika Dömstedt 
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Rapportering ej verkställda beslut inom 90 dagar från beslutsdatum eller från avbrottsdatum för perioden 1/7 2022-
30/9 2022: 
 

Person Lagrum/ 
ärendetyp  

Kommentarer Datum för 
beslut 

Datum för 
avbrott 

Kön Väntetid Datum för 
verkställighet/ 
avslut 

1.  9 § 6 LSS 2022-06-01 skickas beslut till extern 
utförare. Handläggare kontaktar 
utföraren 2022-08-25 och ser hur det gått 
med verkställigheten. Utförare har från 
den 25/8 försökt få kontakt med 
vårdnadshavare. Vårdnadshavare 
bekräftar den 30/9 att de ska till 
verksamheten 

2022-05-25  M 129 2022-10-01 

2.  4.1 SoL Den enskilde med demenssjukdom har 
upprepade gånger tackat nej till insatsen 
dagverksamhet, men anhöriga anser inte 
att de motiverande insatserna varit 
tillräckliga.  

2021-12-23  K 287 dygn Ej verkställd 
ännu.  

 

Sammanfattning: 

• Antal ej verkställda beslut SoL = 1 st (fördelat på 1kvinna) 
• Antal ej verkställda beslut LSS = 1 st ( fördelat på en man) 
• Antal verkställda/avslutade beslut SoL under perioden = 0 st  
• Antal verkställda/avslutade beslut LSS under perioden = 1 st  

 

Underskrift avdelningschef Vård och Omsorg 

------------------------------------------------------------------------- 
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§ 230 Redovisning av obesvarade motioner per 
den 15 oktober 2022 
Diarienummer KS 2022/24 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige lägger redovisningen till 
handlingarna. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av obesvarade 
motioner. Av den framgår det i nuläget finns sju obesvarade motioner, varav 
en är längre än ett år men besvaras i november, och två riskerar att inte 
hinna besvaras inom kommunallagens angivelse ett år. Redovisningen är 
tillkommen mot bakgrund av lagens krav och enligt kommunfullmäktiges 
arbetsordning. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-10-20 Redovisning av obesvarade motioner per 
den 15 oktober 2022 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-31 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Redovisning av obesvarade motioner per den 
15 oktober 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige lägger redovisningen till 
handlingarna. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av obesvarade 
motioner. Av den framgår det i nuläget finns sju obesvarade motioner, varav 
en är längre än ett år men besvaras i november, och två riskerar att inte 
hinna besvaras inom kommunallagens angivelse ett år. Redovisningen är 
tillkommen mot bakgrund av lagens krav och enligt kommunfullmäktiges 
arbetsordning. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-10-20 Redovisning av obesvarade motioner per 
den 15 oktober 2022 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-10-20 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/24 
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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Diarienummer 
KS 2022/24 
Er beteckning 
 

 

Ärendebeskrivning 
Dnr Motion Ställd av  Ställd 

i KF 
Status Beräknas 

besvaras 

KS 
2021/409 

Bygg en 
samlingslokal/al
laktivitetshus i 
Valskog 

Hans Carlsson 
(M) 

2021-
09-13 

Utredning pågår KS nov  
KF nov 

KS 
2021/499 

Laddinfrastruktu
r i Kungsör 

Madelene Fager 
(C) Petter 
Westlund 
(C)Lina 
Johansson (C) 
AnneMarie 
Andersson (C) 

2021-
11-08 

Utredning 
pågår, 

KS nov 
KF nov 

KS 
2021/528 

Inför utdrag ur 
belastningsregist
ret vid 
anställning inom 
vård & omsorg 

Roland Jansson 
(SD) 

2021-
11-29 

Under utredning KS  
KF  

KS 
2022/94 

Policy för skydd 
av produktiv 
jordbruks- och 
betesmark 

Madelene Fager 
(C) Petter 
Westlund 
(C)Lina 
Johansson (C) 
AnneMarie 
Andersson (C) 

2022-
02-14 

Under utredning  KS  
KF  

KS 
2022/202 

Cykelbana 
mellan Kungsör 
och Torpa. 

Madelene Fager 
(C) Petter 
Westlund 
(C)Lina 
Johansson (C) 
AnneMarie 
Andersson (C) 

2022-
04-11 

Under utredning KS  
KF  

KS 
2022/229 

Ungdomsbio Ronja Lund-
Wall (M) 

2022-
04-29 

Under utredning KS  
KF  

KS 
2022/421 

Qlickview, data-
stöd ekonomi- 
& personal. 

Ewa Granudd 
(M) 

2022-
11-14 

Ny KS nov 
KF nov 
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§ 231 Redovisning av obesvarade 
medborgarförslag per den 15 oktober 2022 
Diarienummer KS 2022/23 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige lägger redovisningen till 
handlingarna.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av obesvarade 
medborgarförslag. Av den framgår det i nuläget finns arton obesvarade 
medborgarförslag, varav fyra är äldre än ett år. 
Två av dessa ärenden avvaktar slutgiltigt investeringsbeslut och två ligger 
klara för beslut. 
Övriga förslag beräknas besvaras i tid, det vill säga inom kommunallagens 
angivelse ett år.  
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och enligt 
kommunfullmäktiges arbetsordning.  

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-10-20 Redovisning av obesvarade 
medborgarförslag per den 15 oktober 2022 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-31 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
per den 15 oktober 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige lägger redovisningen till 
handlingarna.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av obesvarade 
medborgarförslag. Av den framgår det i nuläget finns arton obesvarade 
medborgarförslag, varav fyra är äldre än ett år. 
Två av dessa ärenden avvaktar slutgiltigt investeringsbeslut och två ligger 
klara för beslut. 
Övriga förslag beräknas besvaras i tid, det vill säga inom kommunallagens 
angivelse ett år.  
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och enligt 
kommunfullmäktiges arbetsordning.  

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-10-20 Redovisning av obesvarade 
medborgarförslag per den 15 oktober 2022 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-10-20 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/23 
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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Diarienummer 
KS 2022/23 
Er beteckning 
 

 

Ärendebeskrivning 
Dnr Medborgarförslag Ställd av  Ställd 

i KF 
Status Beräknas 

besvaras 

KS 
2020/13 

Cykelväg mellan Torpa 
och Kungsör 

Sofia 
Larsson 

2020-
01-13  

Utredning klar 
Avvaktar 
investeringsbeslut 

KS ? 
KF ? 

KS 
2020/393 

Lekpark/klätterställning 
på Centralvallen 

Annelie 
Carlsson 

2020-
11-09 

Utredning klar 
Avvaktar 
investeringsbeslut  

KS ? 
KF ? 

KS 
2021/166 

Utegym för ungdomar 
på Centralvallen 

Carina 
Kjellgren 

2021-
04-12 

Utredning klar  KS okt 
KF nov 

KS 
2021/408 

Rusta upp 
motionsspåren i 
Lockmora och Åsen 

Fredik 
Larsson 

2021-
10-11 

Utredning klar KS okt 
KF nov 

KS 
2021/497 

Belysning mellan 
ishallens parkering och 
sporthallen 

Annelie 
Carlsson 

2021-
11-29 

Återremitterad i 
KS februari. 
Utredning ej klar 

KS ? 
KF ? 

KS 
2021/529 

Rusta upp 
uteklassrummet på 
Hagaskolan 

Kenneth 
Norlin 

2021-
11-29 

Utredning pågår KS ? 
KF ? 

KS 
2022/90 

Sänka farten till 30 vid 
lekparken efter 
Torsgatan. 

Kim 
Israelsson 

2022-
02-14 

Utredning pågår KS ? 
KF ? 

KS 
2022/143 

Hundlekgård i Valskog Stefan 
Egersand 

2022-
03-14 

Utredning klar, 
politiken säger 
avvakta 

KS ? 
KF ? 

KS 
2022/148 

Bordtennishall i 
anslutning till 
Sporthallen/Utbyggnad 
av Sporthallen 

Johan 
Rosenkvist 

2022-
03-14 

Utredning klar KS nov 
KF nov 

KS 
2022/170 

Fruktträd på allmän 
plats 

Anita 
Larsson 

2022-
04-11 

Utredning pågår KS ? 
KF ? 

KS 
2022/192 

Utegym och hinderbana 
vid Runna-Eka 

Ulrica 
Tengbrand 

2022-
04-11 

? KS   
KF 
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Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-10-20 
Ert datum 
 

Sida 
3 (3) 

Diarienummer 
KS 2022/23 
Er beteckning 
 

 

Dnr Medborgarförslag Ställd av  Ställd 
i KF 

Status Beräknas 
besvaras 

KS 
2022/295 

Gör lekpark vid 
utegymmet i Valskog 

Jennie 
Ström 

2022-
09-12 

? KS 
KF 

KS 
2022/353 

Hundrastgård vid 
Fredsgatan - 
Ekuddsvägen 

Raymond 
Jennersjö 

2022-
09-12 

? KS 
KF 

KS 
2022/240 

Lekpark i Skillingeudd Helen 
Gåsvaer 

2022-
04-29 

? KS 
KF 

KS 
2022/246 

Upprätta skogsstig till 
Lockmora 

Thomas 
Andersson 

2022-
05-03 

Utredning pågår KS nov 
KS nov 

KS 
2022/408 

KFAB bör ha solceller 
på flertalet av deras 
byggnader 

Pia 
Johansson 

2022-
11-14 

Ny  

KS 
2022/424 

Skapa matskog på 
hagmarker 

Anita 
Larsson 

2022-
11-14 

Ny  

KS 
2022/427 

Investera solpaneler på 
kommunala 
inrättningar 

Pia 
Johansson 

2022-
11-14 

Ny  
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§ 137 Svar på motion – Inför Huskurage i 
kommunens fastighetsbolag 
Diarienummer KS 2021/309 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar motionens intention genom att uppmana 
Kungsörs Fastighets AB och övriga fastighetsbolag att införa Huskurage 
genom egna tagna policys och implementeringsinsatser. 
Kommundirektören får i uppdrag att följa upp och återrapportera till 
kommunfullmäktige under hösten 2022. 

Sammanfattning 
Centerpartiet genom Madelene Fager, Petter Westlund, Lina Johansson och 
AnneMarie Andersson har lämnat in en motion gällande införandet av ett 
policydokument om Huskurage inom vårt fastighetsbolag Kungsörs 
Kommun Fastigheter AB (KFAB). 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja motionens 
intention genom att uppmana Kungsörs Fastighets AB och övriga 
fastighetsbolag att införa Huskurage genom egna tagna policys och 
implementeringsinsatser. Kommundirektören får i uppdrag att följa upp och 
återrapportera till kommunfullmäktige under hösten 2022. 

Yrkanden 
Madelene Fager (C) yrkar bifall. 

Beslutsunderlag 
· KS 2021-08-30, § 151 Svar på motion - Inför Huskurage i 

kommunens fastighetsbolag 
· Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
· Motion - Inför Huskurage i kommunens fastighetsbolag 

Skickas till 
· Motionärerna 
· KFAB Mats Åkerlund 
· Claes-Urban Boström 
· Ida-Maria Rydberg 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-09-13 
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§ 115 Försäljning av Drotten 1 
Diarienummer KS 2022/253 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. säga ja till försäljning av Drotten 1.  
2. ge VD i KKTAB i uppdrag att kontakta intressenterna och säkerställa 

vilka planer dessa har med fastigheten. KKTAB ska återkomma till 
Kommunfullmäktige och redogöra för vilken av intressenterna som har 
det bästa förslaget för fastighetens utveckling och som är i linje med 
tanke på utvecklingen av Kungsör. 

Reservationer 
Madelene Fager, Petter Westlund, AnnMarie Andersson och Monica 
Wastelius, samtliga (C), lämnar skriftlig reservation enligt följande: 
"Centerpartiet reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut att sälja 
fastigheten Drotten till förmån för vårt förslag till återremiss för att klargöra 
ett antal frågetecken. Hur ska miljöskulden som finns i fastigheten och 
kommunens åtaganden hanteras vi en eventuell försäljning? Hur ser 
ekonomin ut runt en eventuell försäljning? Hur ser planen ut för nuvarande 
hyresgäster, inte minst Kungsörs Återvinning och Secondhand, som sedan 
länge bedriver en mycket viktig verksamhet i fastigheten? Hur ser 
potentiella köpares planer ut för fastigheten? Vi anser inte att dessa frågor är 
tillräckligt utredda för att kommunen ska gå vidare med en försäljning av 
fastigheten Drotten." 

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 

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

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-06-13 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Yrkanden 
Mikael Peterson (S) och Roland Jansson (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
Petter Westlund (C) yrkar på återremiss av ärendet för att få en tydligare 
bild av vad intressenterna tänker sig att göra med fastigheten samt 
ekonomiska förutsättningar. 
Per Strengbom (S) och Linda Söder-Jonsson (S) yrkar på att VD i KKTAB 
får i uppdrag att kontakta intressenterna och säkerställa vilka planer dessa 
har med fastigheten och därefter återkomma till Kommunfullmäktige om 
vilken av intressenterna som har det bästa förslaget för fastighetens 
utveckling och som är i linje med tanke på utvecklingen av Kungsör. 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer proposition enligt följande: 
1) Avgöras idag eller senare (dvs. återremiss enligt Petter Westlunds (C) 
yrkande) och finner att ärendet ska avgöras idag 
2) Kommunstyrelsens förslag mot ordföranden Pelle Strengboms (S) och 
Linda Söder-Jonssons (S) förslag 

Beslutsunderlag 
• KS 2022-05-30 § 117 Försäljning av Drotten 1 
• KSF tjänsteskrivelse 

 
• KKTAB 2022-03-23 § 4 Försäljning av Drotten 1 

Skickas till 
Rune Larsen 
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Vår handläggare 
kristoffer.nyholt@kungsor.se 
Kansli 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag - Skapa matskog på 
hagmarker 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Sammanfattning 
Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att Kungsörs kommun skapar 
en matskog med syfte att skydda hagmarker från bebyggelse. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-11-07 Medborgarförslag - Skapa matskog på 
hagmarker 
Medborgarförslag - Skapa matskog på hagmarker 

Kristoffer Nyholt 
Nämndsekreterare 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-07 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/424 
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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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Om hagmarker ska skyddas från bebyggelse är mitt förslag att
man liksom i Västerås skapar en matskog. 
Här odlas ätbara godsaker genom att härma hur en naturlig skog
fungerar. Skogen är fylld med matproducerande träd och buskar,
av olika sorter och storlekar. Tanken är att matskogen ska stå
här i många, många år och ge god, spännande och nyttig mat till
alla som passerar här.

Namn
Anita Larsson

Postadress
Karlavägen 10

Telefonnummer
0704308192

E-postadress
anikrila@gmail.com

Samtycke
2022-10-03 18.57
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 
kristoffer.nyholt@kungsor.se 
Kansli 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag - Investera solpaneler på 
kommunala inrättningar 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Sammanfattning 
Åse Verner föreslår i ett medborgarförslag att kommunen investerar i 
solpaneler för kommunala inrättningar för att kunna bli självförsörjande på 
el och på så sätt få ned elpriser.  

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-11-07 Medborgarförslag - Investera solpaneler på 
kommunala inrättningar 
Medborgarförslag - Investera solpaneler på kommunala inrättningar 

Kristoffer Nyholt 
Nämndsekreterare 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-07 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/427 
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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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
För att få ner elpriserna på våra kommunala inrättningar
( ishallen, äldreboende, kommunhuset, mm)
Då vi är en ekokommun och elpriset stiger borde vi investera i
solpaneler för att kunna vara självförsörjande på el.

Namn
Åse Verner

Postadress
Bygatan 7

Telefonnummer
0730585863

E-postadress
aseverner@hotmail.com

Samtycke
2022-10-05 15.43
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 
kristoffer.nyholt@kungsor.se 
Kansli 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag - KFAB bör ha solceller på 
flertalet av deras byggnader 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Sammanfattning 
Pia Johansson föreslår i ett medborgarförslag att Kungsörs kommun och 
fastighetsbolaget KFAB bör använda solceller på flertalet av deras 
byggnader på grund av stigande elpriser.  

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-11-07 Medborgarförslag - KFAB bör ha solceller 
på flertalet av deras byggnader 
Medborgarförslag - KFAB bör ha solceller på flertalet av deras byggnader 

Kristoffer Nyholt 
Nämndsekreterare 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-07 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/408 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-600115 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Jag tycker att Kungsörs Kommun och deras fastighets bolag KFAB
ska ha solceller på alla eller flertalet av deras byggnader.
Skolor, äldreboendena, sportanläggningarna och hyres
fastigheter.
Elen är dyr och ni kanske måste se till att det finns
alternativa komplement till dagens elförsörjning till era
fastigheter.

Namn
Pia Johansson

Postadress
Storgatan 23
736 32 Kungsör

Telefonnummer
0707-264388

E-postadress
pia@dacktjanst.se

Samtycke
2022-09-17 15.04
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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§ 197 svar på medborgarförslag - Bordtennishall 
i anslutning till Sporthallen/Utbyggnad av 
Sporthallen 
Diarienummer KS 2022/148 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
Joakim Carlsson, Johan Bergström och Per-Erik Jansson föreslår i ett 
medborgarförslag att en riktig bordtennishall byggs i anslutning till 
sporthallen. Förslagsställarna pekar på att föreningen växt mycket de 
senaste åren att de inte har tillräcklig plats i lokalen och därför inte kan ta 
emot nya medlemmar. 
De önskar att en hall anpassad för bordtennis med tillhörande förråd och 
omklädningsrum byggs på baksidan av Sporthallen eller en hall på annan 
central plats i kommunen. De vill kunna ha minst 12 bord uppställda 
permanent och lokalen ska vara ändamålsenligt anpassad vad gäller storlek, 
golvmaterial och färg, väggfärg, takhöjd och belysning. 
Kultur och fritidsenheten och Fastigsenheten har utrett frågan och kommit 
fram till att avslå medborgarförslaget på grund av att, runt sporthallen är det 
prickad mark som innebär att vi inte får bygga där. Plus att det går 
fjärrvärmeledningar mellan hallarna. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag - Bordtennishall i anslutning till Sporthallen/Utbyggnad 
av Sporthallen 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Handläggaren 
Eventuell uppdragstagare 
Ekonomichef 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-09-26 
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Vår handläggare 
mikael.nilsson@kungsor.se 
Kultur- och fritidsavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag - Bordtennishall i 
anslutning till Sporthallen/Utbyggnad av 
Sporthallen 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige förklarar 
medborgarförslaget avslaget. 

Sammanfattning 
Joakim Carlsson, Johan Bergström och Per-Erik Jansson föreslår i ett 
medborgarförslag att en riktig bordtennishall byggs i anslutning till 
sporthallen. Förslagsställarna pekar på att föreningen växt mycket de 
senaste åren att de inte har tillräcklig plats i lokalen och därför inte kan ta 
emot nya medlemmar. 
De önskar att en hall anpassad för bordtennis med tillhörande förråd och 
omklädningsrum byggs på baksidan av Sporthallen eller en hall på annan 
central plats i kommunen. De vill kunna ha minst 12 bord uppställda 
permanent och lokalen ska vara ändamålsenligt anpassad vad gäller storlek, 
golvmaterial och färg, väggfärg, takhöjd och belysning. 
Kultur och fritidsenheten och Fastigsenheten har utrett frågan och kommit 
fram till att avslå medborgarförslaget på grund av att, runt sporthallen är det 
prickad mark som innebär att vi inte får bygga där. Plus att det går 
fjärrvärmeledningar mellan hallarna. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag - Bordtennishall i anslutning till Sporthallen/Utbyggnad 
av Sporthallen 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Mikael Nilsson 
Kultur- och fritidschef 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-08-22 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/148 
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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Diarienummer 
KS 2022/148 
Er beteckning 
 

 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Handläggaren 
Eventuell uppdragstagare 
Ekonomichef 
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Medborgarförslag – Bordtennishall i anslutning till
Sporthallen/Utbyggnad av Sporthallen DEL.1 

Vi i BTK Kungsör har hamnat i problem då föreningen växt mycket
de senaste åren, och nu har vi kommit till den punkten att vi
inte kan tacka ja till nya medlemmar längre då vi inte får
plats i lokalerna. 
Bordtennis är en oerhört materialkrävande idrott och vi har
just nu tio bordtennisbord och ett trettiotal barriärer som
utgör en viktig del av verksamheten. Det förråd som vi har idag
i direkt anslutning till A-hallen är överfullt och detta
innebär ju att vi inte kan utöka verksamheten mer. Vi har
dessutom vår verksamhet i B-hallen och det blir en stor
ansträngning på både material och oss ledare som måste plocka
fram allt detta material vid varje träningstillfälle. Det
handlar alltså om tio bord, d v s tjugo bordshalvor och ett
trettiotal barriärer. Allt detta ska släpas fram och tillbaka
vid varje träningstillfälle och eftersom vi har en verksamhet
som innefattar både barn, ungdomar, seniorer och pensionärer så
blir detta väldigt slitsamt. Inte minst för våra pensionärer
som knappt klarar detta, men även för övriga vuxna är detta en
betydlig ansträngning såväl fysiskt som tidsmässigt.
Jag ska dra lite bakgrundsfakta så att ni ska få en djupare
förståelse för vilka problem som finns och varför dom uppstått.
När den nya delen av Sporthallen byggdes A-B hallen så var det
framför allt med tanke på skolverksamhet och således så
utformades hallen och alla utrymmen med det i åtanke. Men med
åren så har andra idrotter och verksamheter växt på ett sätt
man nog inte kunde föreställa sig där och då. 
Innebandy som då var just en skolidrott fick ett stort uppsving
på 1990-talet och det är ju den verksamheten som än idag har
mest tid och plats i den nya delen av Sporthallen. Det är en
stor verksamhet som också är väldigt krävande vad gäller
förrådsutrymme. 
Vi i BTK Kungsör hade ju vår lokal nere i källaren tidigare,
men eftersom det inte är en lokal som är lämpad för bordtennis,
bland annat med tanke på den låga takhöjden och att storleken
på lokalen inte räcker till så bad vi om att få flytta upp.
Både för att lokalerna skulle räcka till för att utöva vår
idrott på ett värdigt sätt men också för att vi skulle kunna
växa som förening, något som vi också som sagt har gjort. 
Vi i BTK Kungsör har unika möjligheter att få både en bredd och
en topp på vår satsning då vi knutit till oss två av
Västmanlands bästa tränare, varav en dessutom är spelare i A-
laget som just nu huserar i nationella serien div.3 där vi
hamnade på en fjärdeplats i år. Vi har en femårsplan där vi
satsar på att först gå upp i div.2 för att där stabilisera oss
och gå vidare mot div.1. Det anser vi vara en rimlig plan, men
för att förutsättningarna ska bli bättre vad gäller träning så
behövs denna förändring som vi nu önskar. Det handlar ju om att
klubben ska ha träningstider tillgängliga fem dagar varje
vecka, plus träningsläger och tävlingar på helger. Vi har även
planerat att dra igång företagspingis där Kungsörs företag
kommer erbjudas möjlighet att delta som en hälsofrämjande och
positiv sak för kommunens företag.
Problemet som uppstått är alltså att Sporthallen vuxit ur sina
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kläder. Den har inte uppdaterats på så många sätt som behövts
utifrån verksamheternas behov. Detta är något som även
innebandyföreningen och gymnastikföreningen har uppmärksammat
kommunen på. 
Det vi i BTK Kungsör önskar är att en hall anpassad för
bordtennis med tillhörande förråd och omklädningsrum ska byggas
på baksidan av Sporthallen, i direkt anslutning till den
befintliga byggnaden. Om denna placering ej är möjlig så önskar
vi hall på annan central plats i kommunen. Vi önskar en riktig
bordtennishall som är anpassad för bordtennis. Vi vill kunna ha
minst 12 bord uppställda permanent och lokalen ska vara
ändamålsenligt anpassad vad gäller storlek, golvmaterial och
färg, väggfärg, takhöjd och belysning. Detta är något som alla
bordtennisföreningar i Västmanland redan har.

Namn
BTK Kungsör

Postadress
Parkgatan 6
736 36 Kungsör

Telefonnummer
022713143, 0702342485

E-postadress
rosen69@hotmail.com

Samtycke
2022-02-21 15.22
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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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Medborgarförslag – Bordtennishall i anslutning till
Sporthallen/Utbyggnad av Sporthallen DEL.2

Detta skulle innebära att vår förening och våra ledare skulle
slippa ställa fram alla bordshalvor och alla barriärer inför
varje träningstillfälle och slippa ta undan desamma efter varje
träningstillfälle. Dessutom skulle förrådsutrymme och
träningstider frigöras för övrig verksamhet i Sporthallen. 
Det skulle vidare innebära att föreningen skulle ha möjlighet
att växa ännu mer. Att vi skulle kunna utöka antalet grupper
och dagar som vi tränar på. Möjligheten att träna dagtid för de
seniorer och pensionärer som finns i föreningen. Vår
pensionärsgrupp är stor och det finns fler som vill börja
också. Det är dessutom flera i gruppen som har bakomliggande
sjukdomar, t ex Parkinson. Forskning har visat att just
bordtennis varit en bra rehabiliterande åtgärd vid just den
typen av sjukdomstillstånd och det har även våra medlemmar
vittnat om. 
Vi har även medlemmar med funktionsnedsättning i föreningen och
vi satsar på att utöka även den delen av vår verksamhet.
Bordtennis är ju en så fantastisk idrott på det viset att ALLA
kan utöva den, oavsett ålder, funktionsnedsättning eller övrig
inverkande faktor. En sjuåring kan spela mot en pensionär. En
funktionsnedsatt kan möta en person utan funktionshinder. O s v.

Namn
BTK Kungsör

Postadress
Parkgatan 6
736 36 Kungsör

Telefonnummer
022713143, 0702342485

E-postadress
rosen69@hotmail.com

Samtycke
2022-02-21 15.24
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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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 218 svar på medborgarförslag - Utegym i 
Skillingeudd 
Diarienummer KS 2022/239 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag:  
Kommunfullmäktige ställer sig positiva till förslaget och hänskjuter det till 
budgetberedningen för prövning mot övriga investeringar 2023 - 2024. I och 
med det anses medborgarförslaget besvarat 

Sammanfattning 
Helena Gåsvaer föreslår i ett medborgarförslag att ett utegym anläggs i 
Skillingeudd. Att anlägga ett utegym i Skillingeudd likvärdiga som i 
Valskog och på Åsen, kostar enligt driftenheten 219 000 kr.  
  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag svar 
Medborgarförslag - Utegym i Skillingeudd 
Inbjudan presentation medborgarförslag 
KF 2022-05-09 § 68 Medborgarförslag - Utegym i Skillingeudd 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Handläggaren 
Eventuell uppdragstagare 
Ekonomichef 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-31 
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Vår handläggare 
mikael.nilsson@kungsor.se 
Kultur- och fritidsavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag - Utegym i 
Skillingeudd 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag:  
Kommunfullmäktige ställer sig positiva till förslaget och hänskjuter det till 
budgetberedningen för prövning mot övriga investeringar 2023 - 2024. 

Sammanfattning 
Helena Gåsvaer föreslår i ett medborgarförslag att ett utegym anläggs i 
Skillingeudd. Att anlägga ett utegym i Skillingeudd likvärdiga som i 
Valskog och på Åsen, kostar enligt driftenheten 219 000 kr.  
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag svar 
Medborgarförslag - Utegym i Skillingeudd 
Inbjudan presentation medborgarförslag 
KF 2022-05-09 § 68 Medborgarförslag - Utegym i Skillingeudd 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Mikael Nilsson 
Kultur- och fritidschef 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Handläggaren 
Eventuell uppdragstagare 
Ekonomichef 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-09-05 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/239 
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
Anläggning av utegym i Skillingeudd. Vore väldigt uppskattat
med ett utegym i Skillinge.

Namn
Helena Gåsvaer

Postadress
Skäggdoppingvägen 13
73692 Kungsör

Telefonnummer
073-6123464

E-postadress
sunrill@yahoo.se

Samtycke
2022-04-28 22.01
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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§ 219 svar på medborgarförslag – Rusta upp 
motionsspåren i Lockmora och Åsen 
Diarienummer KS 2021/408 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
Fredrik Larsson föreslår att rusta våra motionsspår, elljusspåret på Åsen och 
i Lockmora. Belägga dem med exempelvis träflis. För att göra underlaget 
mjukt och skonsamt för löpare. Alternativt anlägga nya löparspår. En grupp 
med politiker och tjänstemän från KKTAB besökte motionsspåren varvid 
gruppen är överens om att nuvarande underlag är i godkänt skick. 
 
  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag svar 
Medborgarförslag - Rusta upp motionsspåren i Lockmora och Åsen 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Handläggaren 
Eventuell uppdragstagare 
Ekonomichef 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-31 
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Vår handläggare 
mikael.nilsson@kungsor.se 
Kultur- och fritidsavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag - Rusta upp 
motionsspåren i Lockmora och Åsen 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige förklarar 
medborgarförslaget avslaget. 

Sammanfattning 
Fredrik Larsson föreslår att rusta våra motionsspår. I elljusspåret och 
Lockmora. Belägga dem med exempelvis träflis. För att göra underlaget 
mjukt och skonsamt för löpare. Alternativt anlägga nya löparspår. En grupp 
med politiker och tjänstemän från KKTAB besökte motionsspåren varvid 
gruppen är överens om att nuvarande underlag är i godkänt skick. 
 
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag svar 
Medborgarförslag - Rusta upp motionsspåren i Lockmora och Åsen 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Mikael Nilsson 
Kultur- och fritidschef 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Handläggaren 
Eventuell uppdragstagare 
Ekonomichef 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-09-26 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/408 
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
Förslag att rusta våra motionsspår. I elljusspåret och
Lockmora. Belägga dem med exempelvis träflis. För att göra
underlaget mjukt och skonsamt för löpare. Alternativt anlägga
nya löparspår.

Namn
Fredrik Larsson

Postadress
Åsgatan 14 73631 Kungsör

Telefonnummer
0702030548

Samtycke
2021-09-12 15.38
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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§ 220 svar på medborgarförslag - Utegym för 
ungdomar på Centralvallen 
Diarienummer KS 2021/166 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag:  
Det är ett positivt förslag och hänskjuts till budgetberedningen för prövning 
mot övriga investeringar 2023 - 2024. I och med detta anses 
medborgarförslaget för besvarat. 
  

Sammanfattning 
Carina Kjellgren föreslår att ett utegym anläggs på Centralvallen mot 
Västerskolan.  
Alla ungdomar vill eller får inte vara i skogen därför föreslår förslagsställare 
att det ska finnas ett utegym som är mer inriktat mot barn och ungdomar på 
Centralvallen. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag svar 
Medborgarförslag - Utegym för ungdomar på Centralvallen 
Inbjudan att presentera medborgarförslag 
KF 2021-04-12 § 31 Medborgarförslag - Utegym för ungdomar på 
Centralvallen 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Handläggaren 
Eventuell uppdragstagare 
Ekonomichef 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-31 
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Vår handläggare 
mikael.nilsson@kungsor.se 
Kultur- och fritidsavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag - Utegym för 
ungdomar på Centralvallen 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag:  
Det är ett positivt förslag och hänskjuts till budgetberedningen för prövning 
mot övriga investeringar 2023 - 2024. 
 

Sammanfattning 
 
Carina Kjellgren föreslår att ett utegym anläggs på Centralvallen mot 
Västerskolan.  
Alla ungdomar vill eller får inte vara i skogen därför föreslår förslagsställare 
att det ska finnas ett utegym som är mer inriktat mot barn och ungdomar på 
Centralvallen. 
     

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag svar 
Medborgarförslag - Utegym för ungdomar på Centralvallen 
Inbjudan att presentera medborgarförslag 
KF 2021-04-12 § 31 Medborgarförslag - Utegym för ungdomar på 
Centralvallen 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Mikael Nilsson 
Kultur- och fritidschef 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Handläggaren 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-09-07 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/166 
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 
2022-09-07 
Ert datum 
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Diarienummer 
KS 2021/166 
Er beteckning 
 

 

Eventuell uppdragstagare 
Ekonomichef 
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Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-09-07 
Ert datum 
 

Sida 
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Diarienummer 
KS 2021/166 
Er beteckning 
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Medborgarförslag till utegym i Kungsör 

Förslag att göra ett utegym för ungdomar.
 Plats centralvallen mot Västerskolan där det idag finns träd
och att göra utegym och hundrastgård bredvid varandra där.
Alla ungdomar vill/får inte vara i skogen, därför kan det
finnas ännu ett utegym som är mer inriktat mot barn/ungdomar.
Bra att ha många utomhusaktiviteter för barn.

Namn
Carina Kjellgren

Postadress
Magasinsgatan 44 Kungsör

Telefonnummer
0706059509

Samtycke
2021-03-16 13.42
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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Motion 

 
 
DATASTÖD EKONOMI- OCH PERSONALENHETERNA 
 
Det har beslutats om att ett nytt administrativt stödsystem i kommunen ska införas, 
Hypergene, tillsammans med Arboga och Köping. Systemet är tänkt som ett stödsystem för 
chefer i första hand.  
Med införandet har man också beslutat att lägga ned det system man redan har, Qlikview. 
Kungsör har använt Qlikview väldigt flitigt från allra första införandet men Köping och i 
synnerhet Arboga har inte använt systemet lika flitigt.  
 
Qlikview är ansett som kanske världens bästa databasläsare. Med hjälp av systemet har 
Kungsör kunnat få fram information på ett både snabbare och enklare sätt än med andra 
hjälpmedel och har också kunnat minska antalet personer inom främst ekonomienheten. Såvitt 
vi förstår är tanken att ekonomienheten i fortsättningen ska använda ekonomisystemet för att 
ta ut rapporter. Kungsör har valt att inte använda ekonomisystemet som huvudsakligt 
rapportsystem de år systemet funnits i kommunen eftersom Qlikview är överlägset när det 
gäller rapportering. Qlikview har också en koppling mellan ekonomisystemet och 
personalsystemet som man med ett nytt system kommer att tappa. Det kommer att försvåra 
analyser och rapportering även till olika myndigheter och organisationer. 
 
Vi har talat med ekonomerna som är besvikna över att de inte kan fortsätta använda Qlikview 
som rapportsystem. Vi tror att möjligheten till ekonomiska analyser och sammanställningar 
blir betydligt sämre och att det ganska snart visar sig att man måste rekrytera ytterligare någon 
ekonom för att göra den arbetsmängd som ekonomerna gör idag med ökade kostnader utöver 
den ökade kostnaden för Hypergene som konsekvens. Vi har inte talat med personalenheten. 
 
Moderaterna föreslår därför: 
 
Att man tillsammans med VMKF snabbutreder om det är möjligt att ekonomerna och 
personalenheten i Kungsör kan fortsätta använda Qlikview 
 
Att ekonomienheten och personalenheten får fortsätta använda Qlikview om svaret på första 
frågan är positivt 
 
Kungsör den 29 september 2022 
 
 
 
------------------------------------------------------------------ 
Ewa Granudd för Moderaterna 
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§ 199 upphävande av tidigare beslut gällande 
motion - Lockmora 10 km terrängspår 
Diarienummer KS 2016/157 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att upphäva det 
tidigare bifallsbeslutet och avsluta ärendet. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige biföll 2016 en motion från Niklas Magnusson (M) om 
att öppna upp det tidigare terrängspåret i Lockmora. Förvaltningen fick 
uppdrag att föra diskussion med markägare och driftavdelning om 
möjligheten. Markägaren har nu sagt nej till detta och förvaltningen föreslår 
därför att avsluta ärendet. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-09-06 Motion - Lockmora 10 km terrängspår 
Motion - Lockmora 10 km terrängspår 

Skickas till 
Niklas Magnusson 
Mikael Nilsson 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-09-26 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Upphävande av tidigare beslut - Motion - 
Lockmora 10 km terrängspår 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att upphäva det 
tidigare bifallsbeslutet och avsluta ärendet. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige biföll 2016 en motion från Niklas Magnusson (M) om 
att öppna upp det tidigare terrängspåret i Lockmora. Förvaltningen fick 
uppdrag att föra diskussion med markägare och driftavdelning om 
möjligheten. Markägaren har nu sagt nej till detta och förvaltningen föreslår 
därför att avsluta ärendet. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-09-06 Motion - Lockmora 10 km terrängspår 
Motion - Lockmora 10 km terrängspår 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Niklas Magnusson 
Mikael Nilsson 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-09-06 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2016/157 
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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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2016-09-05   19 
 
 

Justerandes sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
Kommunchefen, akten 

 

 
§ 126 
Svar på motion – Lockmora 10 km terräng-
spår (KS 2016/157) 
Niklas Magnusson (M) föreslår i en motion att kommunen ska in-
leda en diskussion med markägarna där 10 km-spåret i Lockmora 
tidigare gick och sondera om det är möjligt att komma överens om 
ett återöppnande.  
 
Motionären menar att detta spår inte behöver hålla samma standard 
som övriga spår. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har lämnat ett förslag till svar på 
motionen av vilket bl.a. framgår att 
- motionen är helt i linje med kultur- och fritidspolitiska prog-

rammet 
- fritidsenheten planerar att lokalisera markägarna och inleda en 

dialog gällande 10 km spåret och ha en dialog med driftavdel-
ningen som sköter driften av spåret 

- om markägare och driftavdelning är positivt inställda finns 
inget som hindrar att spåret öppnas igen 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Niklas Magnusson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-05-09, § 79 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-05-31 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-06-20, § 119 

 
Beslut Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger förvaltningen i 

uppdrag att föra diskussion med markägare och driftavdelning. 
Om dessa faller väl ut öppnas 10 km spåret i Lockmora igen. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 221 svar på motion - Bredda Drottninggatans 
körbana 
Diarienummer KS 2021/249 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Sammanfattning 
Moderaterna föreslår i en motion att Drottninggatan ska breddas till 6,5 
meter för att förbättra framkomligheten och säkerheten. 
KKTAB byggde om Drottninggatan 2018 med hänsyn på säkerheten till den 
oskyddade trafikanten. Detta projekt delfinansierades delvis av Trafikverket. 
Att bygga om Drottninggatan igen kommer att påföra kommunen stora och 
onödiga kostnader, samt medföra stora olägenheter för näringsidkarna som 
är etablerat längs med Drottninggatan. 
Kostnaderna för att genomföra ombyggnation enligt motionen kommer att 
hamna mellan 3 500 tkr till 5 000 tkr, om man önskar ett mer exakt pris 
måste det genomföras en mer detaljerad projektering, och ber 
kommunstyrelsen att skjuta till 350 tkr om man så beslutar. 

Beslutsunderlag 
Motion svar 
Motion - Bredda Drottninggatans körbana 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Handläggaren 
Eventuell uppdragstagare 
Ekonomichef 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-31 
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Vår handläggare 
rune.larsen@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på motion - Bredda Drottninggatans 
körbana 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Sammanfattning 
Moderaterna föreslår i en motion att Drottninggatan ska breddas till 6,5 
meter för att förbättra framkomligheten och säkerheten. 
KKTAB byggde om Drottninggatan 2018 med hänsyn på säkerheten till den 
oskyddade trafikanten. Detta projekt delfinansierades delvis av Trafikverket. 
Att bygga om Drottninggatan igen kommer att påföra kommunen stora och 
onödiga kostnader, samt medföra stora olägenheter för näringsidkarna som 
är etablerat längs med Drottninggatan. 
Kostnaderna för att genomföra ombyggnation enligt motionen kommer att 
hamna mellan 3 500 tkr till 5 000 tkr, om man önskar ett mer exakt pris 
måste vi genomföra en mer detaljerad projektering, och ber 
kommunstyrelsen att skjuta till 350 tkr om man så beslutar. 

Beslutsunderlag 
Motion svar 
Motion - Bredda Drottninggatans körbana 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Rune Larsen 
Teknisk chef 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Handläggaren 
Eventuell uppdragstagare 
Ekonomichef 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-09-26 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/249 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 68 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Motion 

 
 
TRAFIKSITUATION PÅ DROTTNINGATAN 
 
Drottninggatan är livsnerven för varutransporten till handel och affärslivet till 
kommunens centrum. 
En levande kommun med ett livskraftigt centrum är nyckeln till kommunens framtida 
utveckling.  
Drottninggatan med sin gatustandard och utformning utgör idag en begränsning för 
kommunens tillväxt. 
 
Vi yrkar att Drottninggatans körbana breddas till 6,5 meter för att förbättra 
framkomligheten och säkerheten.  
  
Vi yrkar att den befintliga gångbanan kan delas mellan cykel och gående genom 
markering på gångbanan.  
 
 
Kungsör den 22 april 2021 
 
För Moderaterna 
 
 
 
Ewa Granudd                          Yrjö Björkqvist 
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§ 222 svar på motion - Belysning på gång- och 
cykelbana i Valskog 
Diarienummer KS 2021/492 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige förklarar motionen 
besvarad. 

Sammanfattning 
Lars-Gunnar Andersson (SD) föreslår i en motion att kommunen ska sätta 
upp belysningsstolpar vid gång och cykelvägen mellan Valskog och 
Barkarövägen. 
KKTAB har utrett frågan i ett ärende, 2016/302 Belysning på gång och 
cykelbana utmed Arbogavägen. Utredningen utmynnade i att aktuell sträcka 
är Trafikverkets väg och att inga åtgärder planerades av Trafikverket. 
Kommunstyrelsen beslutade då att avsluta ärende, då vägen är en del av det 
statliga vägnätet. KKTAB föreslår därför att aktuell motion, KS 2021/492, 
skall anses besvarad. 

Beslutsunderlag 
Motion - Belysning på gång- och cykelbana i Valskog 
KF 2021-11-29 § 200 Motion - Belysning på gång- och cykelbana i Valskog 

Skickas till 
Lars-Gunnar Andersson (SD) 
Handläggaren Ronnie Björkrot 
Teknisk Chef Rune Larsen 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-31 
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Vår handläggare 
ronnie.bjorkrot@kungsor.se 
Tekniska kontoret 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på motion - Belysning på gång- och 
cykelbana i Valskog 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige förklarar motionen 
besvarad. 

Sammanfattning 
Lars-Gunnar Andersson (SD) föreslår i en motion att kommunen ska sätta 
upp belysningsstolpar vid gång och cykelvägen mellan Valskog och 
Barkarövägen. 
KKTAB har utrett frågan i ett ärende, 2016/302 Belysning på gång och 
cykelbana utmed Arbogavägen. Utredningen utmynnade i att aktuell sträcka 
är Trafikverkets väg och att inga åtgärder planerades av Trafikverket. 
Kommunstyrelsen beslutade då att avsluta ärende, då vägen är en del av det 
statliga vägnätet. KKTAB föreslår därför att aktuell motion, KS 2021/492, 
skall anses besvarad. 

Beslutsunderlag 
Motion - Belysning på gång- och cykelbana i Valskog 
KF 2021-11-29 § 200 Motion - Belysning på gång- och cykelbana i Valskog 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Ronnie Björkrot 
Driftchef 

Skickas till 
Lars-Gunnar Andersson (SD) 
Handläggaren Ronnie Björkrot 
Teknisk Chef Rune Larsen 
 

 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-10-11 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/492 
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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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 223 svar på motion - Öka valfriheten, 
mångfalden och kvalitén inom vård- och 
omsorgen i Västra Mälardalen 
Diarienummer KS 2022/207 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Skälet till avslaget är att socialcheferna i Arboga och Köping inte fått något 
uppdrag att utreda frågan om införande av LOV och att Kungsör är ett för 
litet upptagningsområde för ett införande av LOV. 

Sammanfattning 
Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att Kungsörs kommun snarast 
utreder förslaget att tillämpa Lagen om valfrihetssystem (LOV) vid 
upphandling av välfärdstjänster, med syfte att, efter överenskommelse med 
Arboga och Köping, införa LOV inom den kommunala vård och omsorgen i 
Västra Mälardalen. 
Lena Dibbern har utrett frågan och kommit fram till att det inte finns 
förutsättningar för att införa LOV gemensamt i Västra Mälardalen då 
socialcheferna i Arboga och Köping inte fått uppdraget att införa LOV i sina 
kommuner.  
Motionären konstaterar att små kommuner inte har ett tillräckligt underlag 
för att på egen hand kunna införa LOV. Det är en synpunkt som utredaren 
delar efter att ha utrett denna fråga i en annan kommun av mindre storlek. 
Privata utförare ser inte att de kan etablera sig i mindre kommuner p.g.a. att 
det inte bedöms vara ekonomiskt fördelaktig.  

Beslutsunderlag 
Motion svar 
Motion - Öka valfriheten, mångfalden och kvalitén inom vård- och 
omsorgen i Västra Mälardalen 
KF 2022-04-11 § 60 Motion - Öka valfriheten, mångfalden och kvalitén 
inom vård- och omsorgen i Västra Mälardalen 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Handläggaren 
Eventuell uppdragstagare 
Ekonomichef 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-31 
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Vår handläggare 
lena.dibbern2@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på motion - Öka valfriheten, mångfalden 
och kvalitén inom vård- och omsorgen i Västra 
Mälardalen 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Skälet till avslaget är att socialcheferna i Arboga och Köping inte fått något 
uppdrag att utreda frågan om införande av LOV och att Kungsör är ett för 
litet upptagningsområde för ett införande av LOV. 

Sammanfattning 
Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att Kungsörs kommun snarast 
utreder förslaget att tillämpa Lagen om valfrihetssystem (LOV) vid 
upphandling av välfärdstjänster, med syfte att, efter överenskommelse med 
Arboga och Köping, införa LOV inom den kommunala vård och omsorgen i 
Västra Mälardalen. 
Lena Dibbern har utrett frågan och kommit fram till att det inte finns 
förutsättningar för att införa LOV gemensamt i Västra Mälardalen då 
socialcheferna i Arboga och Köping inte fått uppdraget att införa LOV i sina 
kommuner.  
Motionären konstaterar att små kommuner inte har ett tillräckligt underlag 
för att på egen hand kunna införa LOV. Det är en synpunkt som utredaren 
delar efter att ha utrett denna fråga i en annan kommun av mindre storlek. 
Privata utförare ser inte att de kan etablera sig i mindre kommuner p.g.a. att 
det inte bedöms vara ekonomiskt fördelaktig.  

Beslutsunderlag 
Motion svar 
Motion - Öka valfriheten, mångfalden och kvalitén inom vård- och 
omsorgen i Västra Mälardalen 
KF 2022-04-11 § 60 Motion - Öka valfriheten, mångfalden och kvalitén 
inom vård- och omsorgen i Västra Mälardalen 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-10-14 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/207 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 27 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-10-14 
Ert datum 
 

Sida 
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Diarienummer 
KS 2022/207 
Er beteckning 
 

 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Lena Dibbern 
Socialchef 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Handläggaren 
Eventuell uppdragstagare 
Ekonomichef 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 224 svar på motion - utredning om ödehus i 
Kungsör 
Diarienummer KS 2022/228 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Sammanfattning 
Niklas Magnusson (M) har inkommit med en motion där han yrkar 
att Kungsörs kommun utreder vilka hus i kommunen som är så kallade 
ödehus, kontaktar ägarna och försöker få dem att sälja. 
En kartläggning av ödehus ses som positiv för kommunen, men i rådande 
läge bedömer KKTAB att det inte är tillräckligt motiverat med hänseende 
till ekonomiska och personella resurser. Av den anledningen föreslås att 
motionen avslås.  

Beslutsunderlag 
Motion svar 
Motion - utredning om ödehus i Kungsör 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Rune Larsen 
Kristofer Agdahl 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-31 
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Vår handläggare 
kristofer.agdahl@kungsor.se 
  
  

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på motion - Utredning om ödehus i 
Kungsör 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Sammanfattning 
Niklas Magnusson (M) har inkommit med en motion där han yrkar att 
Kungsörs kommun utreder vilka hus i kommunen som är så kallade ödehus, 
kontaktar ägarna och försöker få dem att sälja. 
En kartläggning av ödehus ses som positiv för kommunen, men i rådande 
läge bedömer KKTAB att det inte är tillräckligt motiverat med hänseende 
till ekonomiska och personella resurser. Av den anledningen föreslås att 
motionen avslås.  

Beslutsunderlag 
Motion svar 
Motion - utredning om ödehus i Kungsör 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Kristofer Agdahl 
Planarkitekt 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Rune Larsen 
Kristofer Agdahl 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-10-11 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/228 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 28 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-10-11 
Ert datum 
 

Sida 
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Diarienummer 
KS 2022/228 
Er beteckning 
 

 

Ärendebeskrivning 
 
Motionären föreslår en kartläggning av ödehus i kommunen så att de kan 
säljas till nya ägare.  
Det finns i dagsläget ingen standardiserad process för kartläggning av 
ödehus. KKTAB har tittat på flertalet exempel på hur andra kommuner gått 
till väga i en kartläggning av ödehus. Kartläggningen kräver inhämtning av 
en mängd olika data, efter det krävs en okulär undersökning. Processen är 
mycket tidskrävande och kräver en stor del handpåläggning. 
Efter att ha identifierat ödehus krävs en administrativ process och 
kontinuerlig kontakt med fastighetsägare samt ett långsiktigt ansvar för 
privata fastighetsägares intressen. Dessutom kommer ett liknande åtagande 
innebära en långsiktig förvaltning. 
En kartläggning av ödehus ses som positiv för kommunen, men i rådande 
läge bedömer KKTAB att det inte är tillräckligt motiverat med hänseende 
till ekonomiska och personella resurser. Av den anledningen föreslås att 
motionen avslås.  

Sida 209 (645)



 

 

Motion 

 

Utredning om ”ödehus” i kommunen 

 

Många av landets kommuner arbetar med att så kallade ödehus ska säljas till nya ägare. Det 
finns flertalet ödehus även i Kungsörs kommun och det vore mycket bra för kommunen om 
någon renoverar husen och bosätter dig där. Vissa fastigheter kommer inte att ha något stort 
värde och för dessa behöver kommunen hitta på något sätt att hantera det utan att säljaren ska 
behöva anlita någon mäklare. 

 

Härmed yrkar vi: 

att Kungsörs kommun utreder vilka hus i kommunen som är så kallade ödehus, 
kontaktar ägarna och försöker få dem att sälja. 

  

Kungsör den 21 april 2022 

För Moderaterna, 

 

Niklas Magnusson 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 227 Taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område 
Diarienummer KS 2022/422 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 
myndighetsförbundets förslag till ny taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område till 1 115 kronor, att gälla från och med den 1 januari 
2023, innebärande en höjning med 35 kronor. 
  

Sammanfattning 
Myndighetsförbundet har godkänt förbundskontorets förslag till revidering 
av taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Revideringen 
inbegriper möjlighet att ta ut timavgift för uppföljning av avloppsärenden. 
Under punkten ”Växtskyddsmedel - Anmälan och Tillstånd” har texten 
rättats upp för att överensstämma med den uppdaterade lagstiftningen samt 
tillägg med en ny punkt ”Växtskyddsmedel - Dispens” med möjlighet till att 
ta ut avgift för den typen av ärenden.   

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

Skickas till 
VMMF 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-31 
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Vår handläggare 
sara.jonsson@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område (reviderad) 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 
myndighetsförbundets förslag till ny taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område till 1 115 kronor, att gälla från och med den 1 januari 
2023, innebärande en höjning med 35 kronor. 
 

Sammanfattning 
Myndighetsförbundet har godkänt förbundskontorets förslag till revidering 
av taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Revideringen 
inbegriper möjlighet att ta ut timavgift för uppföljning av avloppsärenden. 
Under punkten ”Växtskyddsmedel - Anmälan och Tillstånd” har texten 
rättats upp för att överensstämma med den uppdaterade lagstiftningen samt 
tillägg med en ny punkt ”Växtskyddsmedel - Dispens” med möjlighet till att 
ta ut avgift för den typen av ärenden.   

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

Skickas till 
VMMF 
 

 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-10-21 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/422 
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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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 228 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- 
och foderlagstiftningen (revidering) 
Diarienummer KS 2022/423 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 
timtaxan för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen till 1 
200 kronor, innebärande en höjning med 40 kronor, att gälla från och med 
den 1 januari 2023. 

Sammanfattning 
Myndighetsförbundet har godkänt förslaget från förbundskontoret om en 
reviderad taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och 
foderlagstiftningen. Förutom höjd taxa är revideringarna ringa, med mindre 
ändringar och förtydliganden gällande avgifter samt rättelse av skrivfel. I 
förslaget görs ett tillägg under punkt 1.4 där det tydligare framgår att 
timavgift gäller från och med varje påbörjad halvtimme. Under punkt 1.9 
har ett skrivfel rättats till. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen 
(revidering) 

Skickas till 
VMMF 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-31 
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Vår handläggare 
sara.jonsson@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och 
foderlagstiftningen (revidering) 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 
timtaxan för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen till 
1 200 kronor, innebärande en höjning med 40 kronor, att gälla från och med 
den 1 januari 2023. 

Sammanfattning 
Myndighetsförbundet har godkänt förslaget från förbundskontoret om en 
reviderad taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och 
foderlagstiftningen. Förutom höjd taxa är revideringarna ringa, med mindre 
ändringar och förtydliganden gällande avgifter samt rättelse av skrivfel. I 
förslaget görs ett tillägg under punkt 1.4 där det tydligare framgår att 
timavgift gäller från och med varje påbörjad halvtimme. Under punkt 1.9 
har ett skrivfel rättats till. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen 
(revidering) 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

Skickas till 
VMMF 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-10-21 
Ert datum 
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§ 200 Taxa för verksamhet enligt lag om tobak 
och liknande produkter samt tobaksfria 
nikotinprodukter 
Diarienummer KS 2022/401 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
förslaget, med undantaget att taxan ska gälla från den 1 december 2022. 
Beslutet gäller under förutsättning att Arboga kommun tar ett likalydande 
beslut. 

Sammanfattning 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund föreslår reviderad taxa enligt lag 
om tobak och liknande produkter, där även prövning av tobaksfria 
nikotinprodukter numera ingår. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag VMMF 2022-08-31 § 73 - Taxa för verksamhet enligt lag 
om tobak mm 
Taxa för verksamhet enligt lag om tobak mm - förslag 
KSF tjänsteskrivelse 
VMMF 2022-08-31 § 73 Taxa för verksamhet enligt lag om tobak och 
liknande produkter samt tobaksfria nikotinprodukter 

Skickas till 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-09-26 
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1 Taxa för verksamhet enligt lag om tobak och liknande 
produkter samt lag om tobaksfria nikotinprodukter   

1.1 Inledande bestämmelser 

Avgifter enligt denna taxa erläggs för Västra Mälardalens 
Myndighetsförbunds (nedan kallat förbundet) verksamhet enligt lag om 
tobak och liknande produkter samt lag om tobaksfria nikotinprodukter. 

Förbundet får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna 
taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats som 
anges i den ekonomiska flerårsplanen för det innevarande kalenderåret. 
Procentsatsen motsvarar ett genomsnitt av personalkostnadsökningar och 
konsumentprisindex. Utgångspunkt för indexuppräkningen är januari 
månad 2021. 
 

1.2 Avgiftsskyldig 

Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig eller 
tillståndspliktig näringsverksamhet med tobak och liknande produkter 
samt tobaksfria nikotinprodukter. 
 

1.3 Timavgift 

Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan (timavgiften) 1 080 kronor 
per timme kontrolltid. För inspektioner, mätningar och andra kontroller 
som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, 
julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och 
helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
 
1.4 Prövning 

Avgift för handläggning av ansökan om 
tillstånd enligt 5 kap. 1 § lag om tobak och 
liknande produkter tas avgift ut med 
följande belopp 
 

Avgift för handläggning av anmälan enligt 
5 kap. 15 § lag om tobak och liknande 
produkter tas avgift ut med följande 
belopp 
 

8 x 1 

 

 

 
1 x h 

 

Avgift för handläggning av ändring av befintligt tillstånd          timavgift
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1.5 Avgift för tillsyn i övrigt 

För förbundets tillsyn i övrigt tas avgift  
ut enligt följande 

Årsavgift (tillstånd) 

Årsavgift (anmälan) 

5 x h 

                                        2 x 
h 

Inspektioner och andra tillsynsinsatser 
med anledning av att verksamhetsutövaren 
bryter mot villkor, eller inte åtlyder 
förelägganden eller förbud eller som 
föranleds av extraordinära händelser, ingår 
inte i den fasta årsavgiften. 

timavgift 

Årsavgiften betalas i förskott och avser kalenderår.  Timavgift debiteras i 
efterhand efter utfört tillsynsbesök. 

För handläggning och expediering med delgivningsman debiteras  
fast avgift:                    1 x h 
 
1.6 Nedsättning av avgift 

Om samma verksamhet även är avgiftsskyldig till förbundet för kontroll 
av vissa receptfria läkemedel och/eller folköl tas hel avgift ut enligt lag 
om tobak och liknande produkter. Avgiften enligt de övriga taxorna sätts 
då ned till hälften. 

Om det finns särskilda skäl får förbundet med hänsyn till verksamhetens 
omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter sätta ned eller 
efterskänka avgiften. 
 

1.7 Avgiftens erläggande 

Avgift för prövning ska erläggas i förskott av sökanden. Avgift tas inte ut 
för en ansökan som återkallats innan handläggningen har påbörjats. En 
halv avgift tas ut för en ansökan som återkallas där handläggningen har 
påbörjats. Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. 

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till förbundet. Betalning ska 
ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

 

1.8 Verkställighetsfrågor m.m. 

Västra Mälardalens myndighetsförbunds beslut om avgift kan överklagas 
till Länsstyrelsen. 
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Denna taxa träder i kraft den 1 november 1 januari 2022. 

Sida 244 (645)



Sida 
1 (1) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 226 Taxa för vatten och avlopp 2023 (VA-taxa) 
Diarienummer KS 2022/432 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Kungsörs Vatten AB:s förslag till höjning av VA-taxan med 10 % 
godkänns och gäller från och med 1 januari 2023.  

Sammanfattning 
Nuvarande VA-taxa antogs i kommunfullmäktige år 2007. Sedan dess har 
taxans avgifter indexjusterats vid två tillfällen (år 2011 och 2022).  
Kommunens VA-anläggningar uppfördes under 60- och 70-talet.  
Under senare år har stora investeringar varit nödvändiga för att möta de krav 
som ställs på rening av avloppsvatten samt produktion av dricksvatten.  
Mellan år 2015 och 2022 har Kungsörs Vatten AB investerat drygt 100 mkr 
i förbättringsåtgärder i de allmänna VA-anläggningarna. De kommande 3 
åren beräknas minst 50 mkr krävas för att säkra anläggningarnas drift.  
Kungsörs Vatten AB som huvudman för de allmänna anläggningarna ser nu 
att avgifterna behöver öka för att täcka ökade avskrivningskostnader och 
framtida investeringar.  
Denna höjning innebär att årskostnaderna för Typhus A1 ökar från 6 693 kr 
år 2022 till 7 355 kr år 2023 (662 kr/år). 
1 Typhus A är i branschen vedertagen jämförelsefastighet för VA-taxor som 
utgörs av en fristående enfamiljsbostad med våningsyta (BTA) på 150 m2 , 
tomtyta 800 m2 och en årlig vattenförbrukning på 150 m3.  

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Nuvarande VA-taxa (2022) 
Föreslagen VA-taxa (2023) 

Skickas till 
Kungsörs Vatten AB 
VD för KKTAB och KVAB 
Ekonomichef 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-31 
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Vår handläggare 
christian.roos@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 
 
 

Taxa för vatten och avlopp 2023 (VA-taxa) 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Kungsörs Vatten AB:s förslag till höjning av VA-taxan med 10 % 
godkänns och gäller från och med 1 januari 2023.  

Sammanfattning 
Nuvarande VA-taxa antogs av kommunfullmäktige år 2007. Sedan dess har 
taxans avgifter indexjusterats vid två tillfällen (år 2011 och 2022).  
Kommunens VA-anläggningar uppfördes under 60- och 70-talet.  
Under senare år har stora investeringar varit nödvändiga för att möta de krav 
som ställs på rening av avloppsvatten samt produktion av dricksvatten. 
Mellan år 2015 och 2022 har Kungsörs Vatten AB investerat drygt 100 mkr 
i förbättringsåtgärder i de allmänna VA-anläggningarna. De kommande 3 
åren beräknas minst 50 mkr krävas för att säkra anläggningarnas drift.  
Kungsörs Vatten AB som huvudman för de allmänna anläggningarna ser nu 
att avgifterna behöver öka för att täcka ökade avskrivningskostnader och 
framtida investeringar.  
Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige får varken gå med vinst eller 
förlust utan ska alltid ha ett nollresultat. VA-verksamheten är en 
monopolverksamhet som styrs av självkostnadsprincipen, vilket betyder att 
den helt finansieras av anslutna kunder genom VA-taxan.  

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Nuvarande VA-taxa (2022) 
Föreslagen VA-taxa (2023) 

Claes-Urban Boström                Rune Larsen 
Kommundirektör                       VD/Tekniskchef 

                 Christian Roos 
                 VA-chef 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-10-10 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/432 
Er beteckning 
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0227-60 00 00 
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Diarienummer 
KS 2022/432 
Er beteckning 
 

 

Ärendebeskrivning 
Nuvarande VA-taxa antogs i kommunfullmäktige år 2007. Sedan dess har 
taxans avgifter indexjusterats vid två tillfällen (år 2011 och 2022).  
Kommunens VA-anläggningar uppfördes under 60- och 70-talet.  
Under senare år har stora investeringar varit nödvändiga för att möta de krav 
som ställs på rening av avloppsvatten samt produktion av dricksvatten.  
Mellan år 2015 och 2022 har Kungsörs Vatten AB investerat drygt 100 mkr 
i förbättringsåtgärder i de allmänna VA-anläggningarna. De kommande 3 
åren beräknas minst 50 mkr krävas för att säkra anläggningarnas drift.  
Kungsörs Vatten AB som huvudman för de allmänna anläggningarna ser nu 
att avgifterna behöver öka för att täcka ökade avskrivningskostnader och 
framtida investeringar.  
Denna höjning innebär att årskostnaderna för Typhus A1 ökar från 6 693 kr 
år 2022 till 7 355 kr år 2023 (662 kr/år). 
1 Typhus A är i branschen vedertagen jämförelsefastighet för VA-taxor som utgörs av en 
fristående enfamiljsbostad med våningsyta (BTA) på 150 m2 , tomtyta 800 m2 och en årlig 
vattenförbrukning på 150 m3.  
Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige får varken gå med vinst eller 
förlust utan ska alltid ha ett nollresultat. VA-verksamheten är en 
monopolverksamhet som styrs av självkostnadsprincipen, vilket betyder att 
den helt finansieras av anslutna kunder genom VA-taxan.  
Som boende i Kungsörs kommun och ansluten till kommunalt vatten och 
avlopp är man en del av vårt VA-kollektiv. Det betyder att man tillsammans 
med andra anslutna gemensamt äger de allmänna VA-anläggningarna. 
Kungsörs Vatten AB:s uppdrag som VA-huvudman är att på ett ansvarfullt 
sätt förvalta VA-kollektivets pengar. VA-taxan beslutas av 
kommunfullmäktige och sätter ramarna för hela VA-verksamheten. 
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VA-taxa 2022 för Kungsörs kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning 

Antagen av kommunfullmäktige 2007-11-26, § 213. 

 

Förvaltningen av VA-anläggningen handhas under Kungsörs Vatten AB           och dess 

styrelse nedan kallat VA-verket. 

 
§ 1 

För att täcka kostnader för Kungsörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanlägg-

ning skall ägare av fastighet inom anläggningens verksamhetsområde, betala avgifter 

enligt denna taxa. 

 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2, 4, och 5 §§ lagen om allmänna 

vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet 

Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, 

om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

 
§ 2 

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter 

(periodiska avgifter). 

 

§ 3 

Fastigheterna indelas i bostadsfastighet, övrig fastighet och obebyggd fastighet. 

 

- Bostads fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd 

eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. 

- Övrig fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 

enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål. 

- Obebyggd fastighet är fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, 

men ännu ej bebyggts. 

 

§ 4 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 
 

Ändamål Anläggnings- 
avgift 

Bruknings- 
avgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet inom 

detaljplan 

Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmänna platser såsom 

gator, vägar, torg och parker inom detaljplan 
Ja Ja 
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4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när VA- 

verket upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och underrättat fastighetsägaren 

därom. 

 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna 

vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för avledande av dag- 

vatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän 

platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om 

allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

 

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när av- 

giftsskyldighet inträder. 

 
 

Anläggningsavgifter 

Avgifterna anges med och utan lagstadgad moms. 

 

§ 5 

5.1 För bostadsfastighet skall erläggas anläggningsavgift. 
 

Avgift utgår per fastighet med: exkl. moms inkl. moms 

a) en avgift avseende framdragning av varje upp- 

sättning servisledningar till förbindelsepunkter 

för V, S och Df 

 

 
27 190,00 

 

 
33 987,50 

b) en avgift avseende upprättande av varje upp- 

sättning förbindelsepunkter för V, S och Df 

 
27 190,00 

 
33 987,50 

c) en avgift per m2 tomtyta 22,00 27,50 

d) en avgift per lägenhet 21 140,00 26 425,00 

 

Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8. 

 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter 

enligt 5.1 a) och b) lika mellan fastigheterna. 

 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta 

eller annan karta som VA-verket godkänner. 
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Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgif- 

terna enligt 5.1 a), b) och d). 

 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6 och 5.7 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i 

den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som 

föreskrivs i 8.2. 

 

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller 

efter annan ritning eller uppmätning som VA-verket godkänner. 

 

I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som 

används för i § 3 andra stycket avsedda ändamål räknas varje påbörjat 150-tal m2 

bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 54 som en lägenhet. 

 

5.5 Framdras ytterligare servisledningar och upprättas ytterligare förbindelsepunkter 

skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 

 

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomt- 

yta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut er- 

lagd. 

 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven  

bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande 

lägenhet. 

 

§ 6 

6.1 För övrig fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 
 

Avgift utgår per fastighet med: exkl. moms inkl. moms 

a) en avgift avseende framdragning av varje upp- 

sättning servisledningar till förbindelsepunkter 

för V, S och Df 

 

 
27 190,00 

 

 
33 987,50 

b) en avgift avseende upprättande av varje upp- 

sättning förbindelsepunkter för V, S och Df 

 
27 190,00 

 
33 987,50 

c) en avgift per m2 tomtyta 33,00 41,25 

 

Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8. 

 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter 

enligt 6.1 a) och b) lika mellan fastigheterna. 

 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta 

eller annan karta som VA-verket godkänner. 
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Tomtyteavgift för större fastigheter uttages reducerad enligt nedanstående tabell 

 
Fastighetens areal Avgift enligt 6.1 c 

1   - 5 000 kvm 100 % 

5 001   - 25 000 kvm 80 % 

25 001 - 100 000 kvm 60 % 

100 001 kvm - 40 % 

 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

6.4 VA-verket kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av 

tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tills vidare inte ut- 

nyttjas för verksamheten på fastigheten. 

 

Anstånd medges för viss tid, högst tio år. Om mark under anståndstiden genom  

fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och 

resterande tomtyteavgift förfaller till betalning. 

 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag 

anståndet beviljats tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 

6 § räntelagen. 

 

6.5 Framdras ytterligare servisledningar och upprättas ytterligare förbindelsepunkter 

skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b). 

 

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomt- 

yta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut er- 

lagd. 

 

§ 7 

7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift. 
 

Avgift utgår per fastighet med: 
 Bostadsfastighet Övrig fastighet 

Servisavgift 5.1 a 100 % 6.1 a 100 % 

Avgift per FP 5.1 b 100 % 6.1 b 100 % 

Tomtyteavgift 5.1 c 100 % 6.1 c 70 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d 0 % -  

 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av  

avgif terna 5.1 a) och b), jfr 5.3 andra stycket. 

 

7.2 Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 

5.3 andra stycket så medger. 

 

§ 8 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall  

erläggas reducerade avgifter enligt följande:  

 
Avgift för framdragen servisledning 

 Avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a) 

- en ledning 70 % 

- två ledningar 85 % 

- tre ledningar 100 % 

 
Avgifter i övrigt 

 V S Df Dg 

Avgift per FP 5.1 b 30 % 50 % 20 % - 

Tomtyteavgift 5.1 c 30 % 50 % - 20 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d 30 % 50 %  20 % 

Avgift per FP 6.1 b 30 % 50 % 20 % - 

Tomtyteavgift 6.1 c 30 % 50 % - 20 % 

 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare 

förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1. 

 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna 

för tillkommande servisledningar ej till högre belopp än 100 procent av avgifterna 

enligt 5.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna 

därmed blivit högre. 

 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga ser- 

visledningar skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 40 pro- 

cent av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka VA-verkets  

merkost nader till följd av att arbete ej utförs i samband med framdragning av 

övriga servis- ledningar. 
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§ 9 

Avgifter enligt §§ 5-6 är baserade på indextalet 336,97 (2020-10) i 

konsumentprisin- dex, KPI. När detta index ändras, har VA-verket rätt att reglera 

avgiftsbeloppen där- efter, dock inte oftare än en gång årligen. Avgifterna är 

korrigerade enligt index (2021-10) med 2,8% från och med 2022-01-01.  

 

Vid reglering av taxan tillämpas följande: 

 

Tillägg eller avdrag på avgiftsbeloppen görs med viss procent. Procenttalet erhålls 

genom att den i antal enheter uttryckta indexförändring som utgör skillnaden mellan 

det närmast före beslut om avgiftsreglering publicerade indextalet och talet 336,97 

omräknas till procent av sistnämnda tal. Erhållet procenttal avrundas till närmaste 

hela tal. Tillägg eller avdrag avrundas i sin tur 

- beträffande avgift enligt 5.1 a), b) och d), 6.1 a) och b) till närmaste tiotal kronor 

- beträffande avgift enligt 5.1 c) och 6.1 c) till närmaste hela krontal. 

 

Beslutad avgiftsändring tillämpas fr.o.m. den dag ändringen enligt beslutet träder i 

kraft. 

 
§ 10 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5-8 träffar VA-verket 

i stället avtal om avgiftens storlek. 

 

§ 11 

11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning. 

 

11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas 

dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

 

11.3 Uppgår avgiften till belopp, som är betungande med hänsyn till fastighetens 

ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, skall om fastighetsägaren så begär 

och godtagbar säkerhet ställs, avgiften fördelas på årliga inbetalningar under viss tid, 

dock högst tio år. Ränta skall erläggs enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften 

som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall 

ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 11.2. 

 

11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett 

ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t.ex. ökning av tomtyta – in- 

trätt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att om- 

gående anmäla till VA-verket när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar 

fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas ut dröjsmålsränta enligt 11.2 för tiden 

från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess 

tilläggsavgiften betalas.
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§ 12 

12.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av VA-verket 

ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än verket funnit 

erforderligt, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta VA-verket 

överenskomna kostnader härför. 

 

12.2 Begär fastighetsägare att ny servisledning skall utföras i stället för redan 

befintlig och finner VA-verket skäl bifalla ansökan härom, är fastighetsägaren 

skyldig bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som 

befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels 

borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del. 

 

12.3 Finner VA-verket påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat 

läge än redan befintlig, är verket skyldigt att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för 

fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som 

befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 

 

Brukningsavgifter 

Avgifterna anges med och utan lagstadgad moms. 

 

§ 13 

13.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 
 

Avgift utgår per fastighet med: exkl. moms inkl. moms 

a) en fast avgift per år 2 144,41 2 680,51 

b) en avgift per m3 levererat vatten 15,75 19,69 

c) en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet 847,01 1 058,76 

d) en avgift per år och varje påbörjat 100-tal m2 

tomtyta för övrig fastighet 

 
74,36 

 
92,95 

 

I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastigheter räknas varje påbörjat 150-tal m2 

bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 54 som en lägenhet. 

 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 

avgifterna. Följande avgifter skall därvid erläggas för resp. ändamål: 

 
 V S Df Dg 

Fast avgift 13.1 a 40 % 60 % - - 

Avgift per m3 13.1 b 40 % 60 % - - 

Avgift per lägenhet 13.1 c 30 % 40 % 15 % 15 % 

Avgift efter tomtyta 13.1 d 30 % 40 % 15 % 15 % 

Sida 255 (645)



Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.03 

Sida 8 (10) 

 

 

 

 

 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

Vid ägarbyte skall för slutavläsning debiteras säljaren 205,60 kronor exkl moms. 

 

13.2 Har VA-verket bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen 

tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 13.1 b) ut efter en 

antagen förbrukning om 150 m3/lägenhet i permanentbostad och med 80 m³/år för 

fritidsbostad. 

 

13.3 För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 13.1 b). Om 

mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per 

lägenhet.  

 

13.4 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig 

avgift med ett belopp motsvarande 75 procent av den fasta avgiften enligt 13.1 a). 

Beloppet avrundas till närmaste hela krontal. 

 

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

 

13.5 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid 

godkänns, skall fastighetsägaren för täckning av undersökningskostnaderna 

erlägga ett belopp motsvarande 40 procent av den fasta avgiften enligt 13.1 a). 

Beloppet avrundas till närmsta hela krontal.  

 

13.6 För spillvattenmängd, som enligt VA-verkets medgivande avleds till 

dagvattennätet (kylvatten o dyl.), skall erläggas avgift med 30 procent av 

avgiften enligt 13.1b). Beloppet avrundas till närmsta hela ören. 

 

§ 14 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 

vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till 

avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd 

spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 

ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som 

överenskommits mellan VA-verket och fastighetsägaren.  

 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan 

grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten 

och spillvatten är avsevärd. 

 
§ 15 

För obebyggd fastighet skall brukningsavgift ej erläggas. 
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§ 16 

Har på grund av att fastighetsägarens åsidosatt sin skyldighet åtgärd vidtagits av 

VA-verket debiteras 317,65 kronor exklusive moms (397,06 kronor inklusive 

moms) per man och påbörjad timme för följande åtgärder:  

 

- Nedtagning och uppsättning av vattenmätare 

- Avstängning och påsläpp av vattentillförsel 

- Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare 

- Länsning av vattenmätarbrunn 

 

I avgiften inkluderas ersättning för transport, teknisk utrustning och extra 

administration.  

 

Vid inställelse utanför ordinarie arbetstid debiteras 523,25 kronor exklusive 

moms (654,06 kronor inklusive moms) per man och påbörjad timme. 

 
§ 17 

Storleken på de i §§ 13-16 angivna avgifterna beräknas på VA-verkets kostnader 

och intäkter och fastställs av kommunfullmäktige 

 
§ 18 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 13-15 träffar VA- 

verket i stället avtal om avgiftens storlek. 

 

§ 19 

Avgift enligt 13.1 a) och c) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller 

halvår enligt beslut av VA-verket. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott på 

grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd eller annan grund som anges i 

§§ 13 och 14. 

 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas 

dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 11.2. 

 

Sker enligt VA-verkets beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får 

mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning, dock att 

mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning skall ske i genomsnitt 

minst en gång per år. Avläsning och debitering skall därjämte ske på 

fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.  

 
§ 20 

Har fastighetsägare begärt att VA-verket skall företa åtgärd för att underlätta eller 

möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i 

övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållande, har VA- 

verket rätt att träffa avtal om brukningsavgiftens storlek. 
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Taxans införande 

§ 21 

Denna taxa träder i kraft 2008-01-01. De brukningsavgifter enligt 13.1, 13.3, 13.4 

och 13.6 samt § 14, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall 

därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvatten- 

mängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. 
 

 

 
 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och VA-verket beträffande tillämpning 

och tolkning av denna taxa prövas av mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § 

Lagen om  allmänna vattentjänster.  
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VA-taxa 2023 för Kungsörs kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning 
Antagen av kommunfullmäktige 2022-11-14, § 213. 

 
Förvaltningen av VA-anläggningen handhas under Kungsörs Vatten AB           och dess 
styrelse nedan kallat VA-verket. 

 
§ 1 
För att täcka kostnader för Kungsörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanlägg-
ning skall ägare av fastighet inom anläggningens verksamhetsområde, betala avgifter 
enligt denna taxa. 

 
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2, 4, och 5 §§ lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet 
Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, 
om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

 
§ 2 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter 
(periodiska avgifter). 

 
§ 3 
Fastigheterna indelas i bostadsfastighet, övrig fastighet och obebyggd fastighet. 

 
- Bostads fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd 

eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. 
- Övrig fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 

enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål. 
- Obebyggd fastighet är fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, 

men ännu ej bebyggts. 
 

§ 4 
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

 

Ändamål Anläggnings- 
avgift 

Bruknings- 
avgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 
S, spillvattenavlopp Ja Ja 
Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet inom 
detaljplan 

Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmänna platser såsom 
gator, vägar, torg och parker inom detaljplan 

Ja Ja 
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4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när VA- 
verket upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och underrättat fastighetsägaren 
därom. 

 
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna 
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

 
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för avledande av dag- 
vatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

 
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän 
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om 
allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

 
4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när av- 
giftsskyldighet inträder. 

 
 

Anläggningsavgifter 
Avgifterna anges med och utan lagstadgad moms. 

 
§ 5 
5.1 För bostadsfastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

 

Avgift utgår per fastighet med: exkl. moms inkl. moms 

a) en avgift avseende framdragning av varje upp- 
sättning servisledningar till förbindelsepunkter 
för V, S och Df 

 
 

29 909,00 

 
 

37 386,25 
b) en avgift avseende upprättande av varje upp- 

sättning förbindelsepunkter för V, S och Df 
 

29 909,00 
 

37 386,25 
c) en avgift per m2 tomtyta 24,20 30,63 
d) en avgift per lägenhet 23 254,00 29 067,50 

29 
Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8. 

 
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter 
enligt 5.1 a) och b) lika mellan fastigheterna. 

 
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta 
eller annan karta som VA-verket godkänner. 
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Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgif- 
terna enligt 5.1 a), b) och d). 

 
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6 och 5.7 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i 
den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som 
föreskrivs i 8.2. 

 
5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller 
efter annan ritning eller uppmätning som VA-verket godkänner. 

 
I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som 
används för i § 3 andra stycket avsedda ändamål räknas varje påbörjat 150-tal m2 
bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 54 som en lägenhet. 

 
5.5 Framdras ytterligare servisledningar och upprättas ytterligare förbindelsepunkter 
skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 

 
5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomt- 
yta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut er- 
lagd. 

 
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

 
5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven  
bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande 
lägenhet. 

 
§ 6 
6.1 För övrig fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

 

Avgift utgår per fastighet med: exkl. moms inkl. moms 

a) en avgift avseende framdragning av varje upp- 
sättning servisledningar till förbindelsepunkter 
för V, S och Df 

 
 

29 909,00 

 
 

37 386,50 
b) en avgift avseende upprättande av varje upp- 

sättning förbindelsepunkter för V, S och Df 
 

29 909,00 
 

37 386,50 
c) en avgift per m2 tomtyta 36,30 45,34 

 
Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8. 

 
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter 
enligt 6.1 a) och b) lika mellan fastigheterna. 

 
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta 
eller annan karta som VA-verket godkänner. 
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Tomtyteavgift för större fastigheter uttages reducerad enligt nedanstående tabell 
 

Fastighetens areal Avgift enligt 6.1 c 

1   - 5 000 kvm 100 % 
5 001   - 25 000 kvm 80 % 

25 001 - 100 000 kvm 60 % 
100 001 kvm - 40 % 

 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 
6.4 VA-verket kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av 
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tills vidare inte ut- 
nyttjas för verksamheten på fastigheten. 

 
Anstånd medges för viss tid, högst tio år. Om mark under anståndstiden genom  
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och 
resterande tomtyteavgift förfaller till betalning. 

 
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag 
anståndet beviljats tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 
6 § räntelagen. 

 
6.5 Framdras ytterligare servisledningar och upprättas ytterligare förbindelsepunkter 
skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b). 

 
6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomt- 
yta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut er- 
lagd. 

 
§ 7 
7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift. 

 

Avgift utgår per fastighet med: 
 Bostadsfastighet Övrig fastighet 

Servisavgift 5.1 a 100 % 6.1 a 100 % 
Avgift per FP 5.1 b 100 % 6.1 b 100 % 
Tomtyteavgift 5.1 c 100 % 6.1 c 70 % 
Lägenhetsavgift 5.1 d 0 % -  

 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av  
avgif terna 5.1 a) och b), jfr 5.3 andra stycket. 

 
7.2 Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 
5.3 andra stycket så medger. 

 
§ 8 
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall  
erläggas reducerade avgifter enligt följande:  

 
Avgift för framdragen servisledning 

 Avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a) 

- en ledning 70 % 
- två ledningar 85 % 
- tre ledningar 100 % 

 
Avgifter i övrigt 

 V S Df Dg 

Avgift per FP 5.1 b 30 % 50 % 20 % - 
Tomtyteavgift 5.1 c 30 % 50 % - 20 % 
Lägenhetsavgift 5.1 d 30 % 50 %  20 % 
Avgift per FP 6.1 b 30 % 50 % 20 % - 
Tomtyteavgift 6.1 c 30 % 50 % - 20 % 

 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare 
förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1. 

 
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna 
för tillkommande servisledningar ej till högre belopp än 100 procent av avgifterna 
enligt 5.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna 
därmed blivit högre. 

 
8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga ser- 
visledningar skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 40 pro- 
cent av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka VA-verkets  
merkost nader till följd av att arbete ej utförs i samband med framdragning av 
övriga servis- ledningar. 
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§ 9 
Avgifter enligt §§ 5-6 är baserade på indextalet 336,97 (2020-10) i 
konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, har VA-verket rätt att reglera 
avgiftsbeloppen där- efter, dock inte oftare än en gång årligen. Avgifterna är 
korrigerade enligt index (2021-10) med 2,8% från och med 2022-01-01.  

 
Vid reglering av taxan tillämpas följande: 

 
Tillägg eller avdrag på avgiftsbeloppen görs med viss procent. Procenttalet erhålls 
genom att den i antal enheter uttryckta indexförändring som utgör skillnaden mellan 
det närmast före beslut om avgiftsreglering publicerade indextalet och talet 336,97 
omräknas till procent av sistnämnda tal. Erhållet procenttal avrundas till närmaste 
hela tal. Tillägg eller avdrag avrundas i sin tur 
- beträffande avgift enligt 5.1 a), b) och d), 6.1 a) och b) till närmaste tiotal kronor 
- beträffande avgift enligt 5.1 c) och 6.1 c) till närmaste hela krontal. 

 
Beslutad avgiftsändring tillämpas fr.o.m. den dag ändringen enligt beslutet träder i 
kraft. 

 
§ 10 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5-8 träffar VA-verket 
i stället avtal om avgiftens storlek. 

 
§ 11 
11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning. 

 
11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas 
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

 
11.3 Uppgår avgiften till belopp, som är betungande med hänsyn till fastighetens 
ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, skall om fastighetsägaren så begär 
och godtagbar säkerhet ställs, avgiften fördelas på årliga inbetalningar under viss tid, 
dock högst tio år. Ränta skall erläggs enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften 
som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall 
ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 11.2. 

 
11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett 
ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t.ex. ökning av tomtyta – in- 
trätt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att om- 
gående anmäla till VA-verket när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar 
fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas ut dröjsmålsränta enligt 11.2 för tiden 
från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess 
tilläggsavgiften betalas.
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§ 12 
12.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av VA-verket 
ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än verket funnit 
erforderligt, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta VA-verket 
överenskomna kostnader härför. 

 
12.2 Begär fastighetsägare att ny servisledning skall utföras i stället för redan 
befintlig och finner VA-verket skäl bifalla ansökan härom, är fastighetsägaren 
skyldig bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som 
befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels 
borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del. 

 
12.3 Finner VA-verket påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat 
läge än redan befintlig, är verket skyldigt att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för 
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som 
befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 

 
Brukningsavgifter 
Avgifterna anges med och utan lagstadgad moms. 

 
§ 13 
13.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

 

Avgift utgår per fastighet med: exkl. moms inkl. moms 

a) en fast avgift per år 2 360 2 950 
b) en avgift per m3 levererat vatten 17,28 21,60 
c) en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet 932 1 165 
d) en avgift per år och varje påbörjat 100-tal m2 

tomtyta för övrig fastighet 
 

81,60 
 

102 
 

I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastigheter räknas varje påbörjat 150-tal m2 
bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 54 som en lägenhet. 

 
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 
avgifterna. Följande avgifter skall därvid erläggas för resp. ändamål: 

 
 V S Df Dg 

Fast avgift 13.1 a 40 % 60 % - - 
Avgift per m3 13.1 b 40 % 60 % - - 
Avgift per lägenhet 13.1 c 30 % 40 % 15 % 15 % 
Avgift efter tomtyta 13.1 d 30 % 40 % 15 % 15 % 
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Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 

Vid ägarbyte skall för slutavläsning debiteras säljaren 205,60 kronor exkl moms. 
 

13.2 Har VA-verket bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen 
tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 13.1 b) ut efter en 
antagen förbrukning om 150 m3/lägenhet i permanentbostad och med 80 m³/år för 
fritidsbostad. 

 
13.3 För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 13.1 b). Om 
mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per 
lägenhet.  

 
13.4 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig 
avgift med ett belopp motsvarande 75 procent av den fasta avgiften enligt 13.1 a). 
Beloppet avrundas till närmaste hela krontal. 

 
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

 
13.5 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid 
godkänns, skall fastighetsägaren för täckning av undersökningskostnaderna 
erlägga ett belopp motsvarande 40 procent av den fasta avgiften enligt 13.1 a). 
Beloppet avrundas till närmsta hela krontal.  

 
13.6 För spillvattenmängd, som enligt VA-verkets medgivande avleds till 
dagvattennätet (kylvatten o dyl.), skall erläggas avgift med 30 procent av 
avgiften enligt 13.1b). Beloppet avrundas till närmsta hela ören. 

 
§ 14 
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till 
avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd 
spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

 
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som 
överenskommits mellan VA-verket och fastighetsägaren.  

 
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan 
grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten 
och spillvatten är avsevärd. 

 
§ 15 
För obebyggd fastighet skall brukningsavgift ej erläggas. 
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§ 16 
Har på grund av att fastighetsägarens åsidosatt sin skyldighet åtgärd vidtagits av 
VA-verket debiteras 317,65 kronor exklusive moms (397,06 kronor inklusive 
moms) per man och påbörjad timme för följande åtgärder:  

 
- Nedtagning och uppsättning av vattenmätare 
- Avstängning och påsläpp av vattentillförsel 
- Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare 
- Länsning av vattenmätarbrunn 

 
I avgiften inkluderas ersättning för transport, teknisk utrustning och extra 
administration.  

 
Vid inställelse utanför ordinarie arbetstid debiteras 523,25 kronor exklusive 
moms (654,06 kronor inklusive moms) per man och påbörjad timme. 

 
§ 17 
Storleken på de i §§ 13-16 angivna avgifterna beräknas på VA-verkets kostnader 
och intäkter och fastställs av kommunfullmäktige 

 
§ 18 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 13-15 träffar VA- 
verket i stället avtal om avgiftens storlek. 

 
§ 19 
Avgift enligt 13.1 a) och c) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller 
halvår enligt beslut av VA-verket. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott på 
grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd eller annan grund som anges i 
§§ 13 och 14. 

 
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas 
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 11.2. 

 
Sker enligt VA-verkets beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får 
mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning, dock att 
mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning skall ske i genomsnitt 
minst en gång per år. Avläsning och debitering skall därjämte ske på 
fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.  

 
§ 20 
Har fastighetsägare begärt att VA-verket skall företa åtgärd för att underlätta eller 
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i 
övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållande, har VA- 
verket rätt att träffa avtal om brukningsavgiftens storlek. 
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Taxans införande 
§ 21 
Denna taxa träder i kraft 2008-01-01. De brukningsavgifter enligt 13.1, 13.3, 13.4 
och 13.6 samt § 14, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall 
därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvatten- 
mängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

 
 
 
 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och VA-verket beträffande tillämpning 
och tolkning av denna taxa prövas av mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § 
Lagen om  allmänna vattentjänster.  
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§ 225 Avfallstaxa 2023 
Diarienummer KS 2022/292 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att 
anta Avfallstaxa 2023 för VafabMiljö Kommunalförbund att gälla från 1 
januari 2023 i Kungsörs kommun.  
  

Särskilda yttranden 
Linda Söder-Jonsson (S) lämnar ett yttrande som följer:  
Arbetarpartiet socialdemokraterna Kungsör har uppdragit åt våra ledamöter 
i Vafab Miljös direktion att väcka frågan angående höjd taxa för hämtning 
av fosforsäckar. Pelle Strengbom har meddelat att han yrkat att frågan tas 
upp på nästa direktion och att taxan får vara oförändrad för hämtning av 
fosforsäckar. 
  

Sammanfattning 
VafabMiljös direktion fattade 2022-05-25 beslut om att skicka förslag om 
ny avfallstaxa för 2023 till medlemskommunerna. Anledning till detta är att 
det förändrade världsläget gör det svårt att få en budget i balans utan höjd 
taxa redan för 2023 men även kommande år. För att undvika större 
höjningar framöver föreslås istället en justering över fler år. Det är framför 
allt ökade kostnader för utsläppsrätter och drivmedel som påverkar 
budgeten.  
Dessutom har behov av ett antal justeringar i taxan identifierats sedan den 
började gälla under 2020. I förslaget till ny taxa är även dessa justeringar 
inkluderade och beslutsunderlaget beskriver samtliga förändringar.  

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Förändringar av avfallstaxan 2023 
§ 526 Korrigeringar av taxan 

Skickas till 
Claes-Urban Boström 
Rune Larsen 
VafabMiljö kommunalförbund 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-31 

Sida 269 (645)



Sida 
1 (5) 

Vår handläggare 
rune.larsen@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Avfallstaxa 2023 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta 
Avfallstaxa 2023 för VafabMiljö Kommunalförbund att gälla från 1 januari 
2023 i Kungsörs kommun.  

  

Sammanfattning 
VafabMiljös direktion fattade 2022-05-25 beslut om att skicka förslag om 
ny avfallstaxa för 2023 till medlemskommunerna. Anledning till detta är att 
det förändrade världsläget gör det svårt att få en budget i balans utan höjd 
taxa redan för 2023 men även kommande år. För att undvika större 
höjningar framöver föreslås istället en justering över fler år. Det är framför 
allt ökade kostnader för utsläppsrätter och drivmedel som påverkar 
budgeten.  
Dessutom har behov av ett antal justeringar i taxan identifierats sedan den 
började gälla under 2020. I förslaget till ny taxa är även dessa justeringar 
inkluderade och beslutsunderlaget beskriver samtliga förändringar.  

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Förändringar av avfallstaxan 2023 
§ 526 Korrigeringar av taxan 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Rune Larsen 
Teknisk chef 

Skickas till 
Claes-Urban Boström 
Rune Larsen 
VafabMiljö kommunalförbund 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-08-10 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/292 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 68 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Ärendebeskrivning 

Sammanfattning 
Direktionens beslut innebär att summan av höjningarna motsvarar en ökning 
på 3,5%. Miljöstyrning har tillämpats genom att gynna de abonnemang som 
uppmuntrar till ökad utsortering av matavfall och förpackningar ur 
restavfallet. Detta bland annat för att det är mängden restavfall som 
behandlas via energiåtervinning som är kostnadsdrivande. Men även för att 
styra mot ökad resurshushållning. 
Den gemensamma taxan har gällt sedan den första januari 2020. Under 
dessa dryga två år har VafabMiljö identifierat behov av justeringar av taxan. 
Beslut om ändringarna, även av redaktionell karaktär, måste fattas i varje 
kommuns fullmäktige. I samband med direktionens beslut om justering av 
taxan beslutades även om förslag av dessa justeringar.  

Bakgrund 

Höjning av nivå 
För att möta de ökade kostnaderna för framför allt utsläppsrätter och 
insamling av rest- och matavfall är det i budget medräknat en taxehöjning 
på 3,5 % för 2023 och 2024 samt 2 % för 2025.  
Priset på utsläppsrätter har ökat kraftigt och förväntas ligga kvar på en hög 
nivå under överskådlig tid. EU:s system för utsläppsrätter har som syfte att 
minska utsläppen av växthusgaser, vilket innebär att tilldelningen av 
utsläppsrätter minskar över tid. Konsekvensen blir att VafabMiljö behöver 
köpa fler utsläppsrätter till avfallsförbränningsanläggningen i Norsa. 
Därutöver ökar också kostnaden för det restavfall vi lämnar till Mälarenergi 
för energiåtervinning, även det en konsekvens av ökade kostnader för 
utsläppsrätter.  
När det gäller de ökade kostnaderna för insamling av mat- och restavfall är 
det framförallt drivmedlet som blivit dyrare och som höjer kostnaderna, 
både vad gäller insamlingen i Västerås och som vi kör i egen regi samt för 
den insamling som sker i öst- och västregionen och som är utlagd externt.  
 

Förslag höjningen 
Ett förslag med viss miljöstyrning har tagits fram:   

• Generell höjning av avgifterna med 3,5 %.  
• Matavfallshämtningen undantas från höjningen.  
• Abonnemang osorterat höjs med 8%. 
• Slam och latrin omfattas av höjningen på 3,5%. 
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Förslag på undantag från höjningen (utöver matavfallet): 
• Insamling av fett (ingår i annan översyn) 
• Returpapper (Redan beslutad nivå) 
• Insamling av grovavfall, returpapper och trädgårdsavfall. (Ingår i annan 

process och får en ny nivå år 2023, 500 kr till 800 kr) 
• Insamling av farligt avfall (Idag 900 kr. Bör inte höjas) 
• Dragavstånden (Arbete med att förändra nivåerna pågår i annan process 

med införande 2024) 
• Avgifter för ansökan och anmälan om undantag från avfallsföreskrifterna 

(Arbete att förändra dessa avgifter sker i annan process, mer 
miljöstyrande/incitament) 

• Felsorteringsavgifter – får ingå i en större översyn längre fram (FNI, 
obligatorisk insamling matavfall) 

• Tilläggstjänster och avgifter samt manuell hantering. (Delvis undantaget – 
delar som omfattar transporter, t.ex. budning, har höjts med 3,5 %) 

• Hämtning av trädgårdsavfall i tillfälligt uppställd container. (Delvis 
undantaget – delar som omfattar transporter har höjts med 3,5 %) 

 
Förslagets konsekvenser på avgifter och abonnemang 
Grundavgift 

Kategori 2022 2023 Ökning i kr per 
år 

Ökning i kr per 
månad 

Småhus, per bostad 1 780 1 842 62 5 

Småhus sommar, per 
bostad 

1 250 1 294 44 4 

Flerbostadshus, per lght 890 921 31 3 

Verksamheter, per 
anläggning 

1 390 1 439 49 4 

  

Grundavgift+abonnemangsavgift 

Abonnemang 2022 2023 Ökning i kr per 
år 

Ökning i kr per 
månad 

Småhus standard-
abonnemang (3,5%) 

3 079 3 179 100  8 

Småhus osorterat (8%) 6 558 7 002 444 37 

Flerbostadshus (3,5%) 56 087 58 002 1 915 160 

Förutsättningar tabellens exempel: 
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Småhus standardabonnemang: 

Grundavgift, 190 liters restavfall (kärl mellan), 140 liters matavfall (kärl litet), 26 ggr per 
år. 

Småhus osorterat abonnemang: 

Grundavgift, 190 liter osorterat avfall (kärl mellan), 26 ggr per år. 

Flerbostadshus:  

Grundavgift, 40 lägenheter, 3 st 660 liters kärl restavfall, 3 st 140 liters kärl matavfall. 52 
hämtningar per år. 

 
De föreslagna taxeförändringarna redovisas i sin helhet i bilaga 1. 
 

Justering av felaktigheter och förtydliganden 
Ny gemensam taxa började gälla under 2020. Sedan dess har felaktigheter 
upptäckts och behov att göra förtydliganden identifierats. Även om flertalet 
av justeringarna är av redaktionell karaktär måste beslut om taxan fattas av 
kommunfullmäktige i respektive kommun. VafabMiljö har sammanställt de 
behov av ändringar som identifierats under de två år taxan har gällt. 
Ändringarna baseras på någon av nedanstående orsaker: 
 

• Förslag om en ny avgift eller tillämpning av avgift.  
• Justering av taxedokumentet för att ersätta felaktighet eller förtydliganden 

av befintliga texter.  
• Justering av taxedokumentet för att anpassas till förändringar i 

övergripande lagstiftning.  
 
Ändringar föreslås inom nedanstående områden: 
 
 
 
Avsnitt C.1 Extra hämtningar och budningar 
Korrigering av felaktigt antal leveranser av matavfallspåsar till småhus. En 
leverans ingår, utöver den tas en avgift ut.  
Avsnitt C.2 Dragavstånd och manuell hämtning 
Otydlighet kring hur mätning av dragavstånd går till. En mer detaljerad 
beskrivning föreslås komplettera den nuvarande texten.  
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Avsnitt D.1 BNI-abonnemang returpapper 
Under arbetet med abonnemang för bostadsnära insamling (BNI) av 
returpapper har det visat sig att antalet fyrhjuliga kärl för returpapper hos 
fastighetsägare är såväl fler än väntat samt för stora utifrån verkligt behov. 
Förslaget till ändring innebär att kärlstorlekarna för returpapper renodlas 
samt att tömningsintervallet anpassas till verkligt tömningsbehov. Därmed 
minskas risken för arbetsmiljöproblem då de tunga fyrhjuliga kärlen med 
långa tömningsintervall successivt byts ut.  
 
Avsnitt E. Hämtning av grovavfall, returpapper samt trädgårdsavfall i 
kolli.  
För denna tjänst fanns behov av ett flertal förändringar. En övre gräns 
avseende antal kollin som hämtas har tillkommit samt att maxvikten har 
sänkts för att stämma överens med arbetsmiljölagstiftningen. Avgiften för 
hämtningen har anpassats att bättre motsvara de verkliga kostnaderna för 
utförandet av tjänsten. Dessutom har tjänsten kompletterats att även omfatta 
hämtning av returpapper.  
 
Avsnitt F. Hämtning av trädgårdsavfall eller grovavfall i tillfälligt 
uppställd container.  
När den nya taxan trädde i kraft 2020 saknades möjligheten att debitera de 
kunder som använder tjänsten ”hämtning av grovavfall i tillfälligt uppställd 
container” då ingen avgift var fastställd i taxan. Ett förslag togs fram som 
beslutades på delegation av förbundsdirektören den 13 februari 2020. Taxan 
används sedan dess för debitering av kund men är inte införd i 
taxedokumentet.  
 
Avsnitt I. Tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar 
Taxan har kompletterats med verktyg i arbetet med att få fler fastighetsägare 
att anlita VafabMiljö för hämtning av slam, och därmed leva upp till det 
kommunala avfallsansvaret för slam. Förändringen innebär en möjlighet att 
debitera de fastighetsägare som väljer annan utförare än VafabMiljö samt att 
kontakta ansvarig nämnd i fastighetsägarens kommun för tillsyn. 
 
De föreslagna förändringarna redovisas i sin helhet i bilaga 2. 
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VafabMiljö Kommunalförbund 

Besöksadress: Gasverksgatan 7, Västerås 

Postadress: Box 140, 721 05 Västerås 

E-post: info@vafabmiljo.se 

Webb: vafabmiljo.se 

Organisationsnummer: 222000-3129 

Telefonnummer: 021-39 35 00 
 

Datum: 2022-11-01 

Ärende: Avfallstaxa 2023 

Vår referens: 2022/287-VMKF 

Till Vafabmiljös medlemskommuner 

Komplettering beslut avfallstaxa 2023 

Bakgrund 

I ärende ”Förslag till avfallstaxa 2023 för Vafabmiljö Kommunalförbund”, daterat 2022-05-30, 

redogörs för varför taxan 2023 föreslås höjas. Förslaget som togs fram innebär en generell höjning på 

3,5 % men med en viss miljöstyrning:  

• Generell höjning av avgifterna med 3,5 %.   
• Matavfallshämtningen undantas från höjningen.   
• Abonnemang osorterat höjs med 8%.  
• Slam och latrin omfattas av höjningen på 3,5%.  

 

Under hösten 2022 har kommunerna börjat besluta om avfallstaxan för 2023, och vid dags dato har 

cirka hälften av de tolv kommunerna beslutat att godkänna taxan för 2023.  

Ärendebeskrivning 

Vafabmiljö har upptäckt ett fel i en av taxorna som rör tjänsten I.2 Borttransport och 

omhändertagande av fosforfiltermaterial från enskilda avlopp.  

Det är avgiften för ”Borttransport och omhändertagande av fosforfilter i säck, alternativt filterkassett, 

0-1000 kg, kranbil” som blivit fel i taxedokumentet, se tabell T.38 nedan. Istället för 3 720 kr per 

tömning ska det stå 3 565 kr per tömning. Övriga avgifter i tabell T.38. Fosforfilter är korrekta. 
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Vi beklagar detta fel och föreslår något av följande två tillvägagångssätt för att på ett enkelt sätt få 

med den korrekta avgiften i era beslut: 

• I det fall taxan redan är beslutad: ett nytt beslut som avser den korrigerade, lägre avgiften 

behöver fattas. 

• Är taxan ännu inte beslutad: komplettera ärendet inför beslut med informationen om den 

korrigerade, lägre avgiften.  

I det slutgiltiga taxedokumentet som tas fram när samtliga kommuners beslut är fattade kommer 

tabellen med den rätta avgiften att vara infogat i taxedokumentet, enligt tabellen nedan. 

 T.38. Fosforfilter (med korrekt, lägre avgift) 

Tjänst Avgift  

Borttransport och omhändertagande av fosforfilter i säck,  

alternativt filterkassett, 0-1000 kg, kranbil 

 

3 565 kr/tömning 

Tömning av löst fosforfiltermaterial med sugbil inklusive omhändertagande. Fast pris 

upp till 3 timmar inklusive framkörning, sugning och lossning. Mängd <1000 kg 

 

6 665 kr/tömning 

Tillägg för tidsåtgång> 3 timmar, sugbil 1 956 kr/timme 

Tillägg för extra beställd tömning. Utförs inom 10 arbetsdagar från beställning 3 260 kr/tömning 

Bomkörning 1 552 kr/tillfälle 

 

 

 

 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

Johanna Olsson 

Avfallsstrateg 

Planering 

Johanna.Olsson@vafabmiljo.se 

021 39 35 73 
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Huvudkontor: Gasverksgatan 7, Västerås  Postadress: Box 140, 721 05 Västerås 
Reception: 021-39 35 00  Fax 021-33 51 50  Organisationsnummer: 222000-3129 

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

Dnr. 2022/287-VMKF 
Dnr. 2022/306-VMKF 
 
Kommunstyrelsen 
Kungsörs kommun 
 

Datum: 2022-05-30 
 
Handläggare: Johanna Olsson 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

Förslag till avfallstaxa 2023 för VafabMiljö Kommunalförbund 

 

Förslag till beslut  
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige: 
 
att godkänna Avfallstaxa 2023 för VafabMiljö Kommunalförbund att gälla från 1 januari 2023 i 
Kungsörs kommun.  
 

Ärendebeskrivning  
VafabMiljös direktion fattade 2022-05-25 beslut om att skicka förslag om ny avfallstaxa för 
2023 till medlemskommunerna. Anledning till detta är att det förändrade världsläget gör det 
svårt att få en budget i balans utan höjd taxa redan för 2023 men även kommande år. För att 
undvika större höjningar framöver föreslås istället en justering över fler år. Det är framför allt 
ökade kostnader för utsläppsrätter och drivmedel som påverkar budgeten.  
 
Dessutom har behov av ett antal justeringar i taxan identifierats sedan den började gälla under 
2020. I förslaget till ny taxa är även dessa justeringar inkluderade och beslutsunderlaget 
beskriver samtliga förändringar.  

Sammanfattning 
Direktionens beslut innebär att summan av höjningarna motsvarar en ökning på 3,5%. 
Miljöstyrning har tillämpats genom att gynna de abonnemang som uppmuntrar till ökad 
utsortering av matavfall och förpackningar ur restavfallet. Detta bland annat för att det är 
mängden restavfall som behandlas via energiåtervinning som är kostnadsdrivande. Men även 
för att styra mot ökad resurshushållning. 
 
Den gemensamma taxan har gällt sedan den första januari 2020. Under dessa dryga två år har 
VafabMiljö identifierat behov av justeringar av taxan. Beslut om ändringarna, även av 
redaktionell karaktär, måste fattas i varje kommuns fullmäktige. I samband med direktionens 
beslut om justering av taxan beslutades även om förslag av dessa justeringar.  
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Bakgrund 

Höjning av nivå 
För att möta de ökade kostnaderna för framför allt utsläppsrätter och insamling av rest- och 
matavfall är det i budget medräknat en taxehöjning på 3,5 % för 2023 och 2024 samt 2 % för 
2025.  
 
Priset på utsläppsrätter har ökat kraftigt och förväntas ligga kvar på en hög nivå under 
överskådlig tid. EU:s system för utsläppsrätter har som syfte att minska utsläppen av 
växthusgaser, vilket innebär att tilldelningen av utsläppsrätter minskar över tid. Konsekvensen 
blir att VafabMiljö behöver köpa fler utsläppsrätter till avfallsförbränningsanläggningen i 
Norsa. Därutöver ökar också kostnaden för det restavfall vi lämnar till Mälarenergi för 
energiåtervinning, även det en konsekvens av ökade kostnader för utsläppsrätter.  
 
När det gäller de ökade kostnaderna för insamling av mat- och restavfall är det framförallt 
drivmedlet som blivit dyrare och som höjer kostnaderna, både vad gäller insamlingen i 
Västerås och som vi kör i egen regi samt för den insamling som sker i öst- och västregionen och 
som är utlagd externt.  
 

Förslag höjningen 
Ett förslag med viss miljöstyrning har tagits fram:   

• Generell höjning av avgifterna med 3,5 %.  
• Matavfallshämtningen undantas från höjningen.  
• Abonnemang osorterat höjs med 8%. 
• Slam och latrin omfattas av höjningen på 3,5%. 

  
Förslag på undantag från höjningen (utöver matavfallet): 

• Insamling av fett (ingår i annan översyn) 
• Returpapper (Redan beslutad nivå) 
• Insamling av grovavfall, returpapper och trädgårdsavfall. (Ingår i annan process och får 

en ny nivå år 2023, 500 kr till 800 kr) 
• Insamling av farligt avfall (Idag 900 kr. Bör inte höjas) 
• Dragavstånden (Arbete med att förändra nivåerna pågår i annan process med 

införande 2024) 
• Avgifter för ansökan och anmälan om undantag från avfallsföreskrifterna (Arbete att 

förändra dessa avgifter sker i annan process, mer miljöstyrande/incitament) 
• Felsorteringsavgifter – får ingå i en större översyn längre fram (FNI, obligatorisk 

insamling matavfall) 
• Tilläggstjänster och avgifter samt manuell hantering. (Delvis undantaget – delar som 

omfattar transporter, t.ex. budning, har höjts med 3,5 %) 
• Hämtning av trädgårdsavfall i tillfälligt uppställd container. (Delvis undantaget – delar 

som omfattar transporter har höjts med 3,5 %) 
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Förslagets konsekvenser på avgifter och abonnemang 
 
Grundavgift 

Kategori 2022 2023 Ökning i kr per 
år 

Ökning i kr per 
månad 

Småhus, per bostad 1 780 1 842 62 5 
Småhus sommar, per 
bostad 

1 250 1 294 44 4 

Flerbostadshus, per lght 890 921 31 3 
Verksamheter, per 
anläggning 

1 390 1 439 49 4 

  
Grundavgift+abonnemangsavgift 

Abonnemang 2022 2023 Ökning i kr per 
år 

Ökning i kr per 
månad 

Småhus standard-
abonnemang (3,5%) 

3 079 3 179 100  8 

Småhus osorterat (8%) 6 558 7 002 444 37 
Flerbostadshus (3,5%) 56 087 58 002 1 915 160 

Förutsättningar tabellens exempel: 
Småhus standardabonnemang: 
Grundavgift, 190 liters restavfall (kärl mellan), 140 liters matavfall (kärl litet), 26 ggr per år. 
Småhus osorterat abonnemang: 
Grundavgift, 190 liter osorterat avfall (kärl mellan), 26 ggr per år. 
Flerbostadshus:  
Grundavgift, 40 lägenheter, 3 st 660 liters kärl restavfall, 3 st 140 liters kärl matavfall. 52 hämtningar per 
år. 
 
De föreslagna taxeförändringarna redovisas i sin helhet i bilaga 1. 
 

Justering av felaktigheter och förtydliganden 
Ny gemensam taxa började gälla under 2020. Sedan dess har felaktigheter upptäckts och 
behov att göra förtydliganden identifierats. Även om flertalet av justeringarna är av 
redaktionell karaktär måste beslut om taxan fattas av kommunfullmäktige i respektive 
kommun. VafabMiljö har sammanställt de behov av ändringar som identifierats under de två 
år taxan har gällt. Ändringarna baseras på någon av nedanstående orsaker: 
 

• Förslag om en ny avgift eller tillämpning av avgift.  
• Justering av taxedokumentet för att ersätta felaktighet eller förtydliganden av 

befintliga texter.  
• Justering av taxedokumentet för att anpassas till förändringar i övergripande 

lagstiftning.  
 
 
Ändringar föreslås inom nedanstående områden: 
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Avsnitt C.1 Extra hämtningar och budningar 
Korrigering av felaktigt antal leveranser av matavfallspåsar till småhus. En leverans ingår, 
utöver den tas en avgift ut.  
 
Avsnitt C.2 Dragavstånd och manuell hämtning 
Otydlighet kring hur mätning av dragavstånd går till. En mer detaljerad beskrivning föreslås 
komplettera den nuvarande texten.  

 
Avsnitt D.1 BNI-abonnemang returpapper 
Under arbetet med abonnemang för bostadsnära insamling (BNI) av returpapper har det visat 
sig att antalet fyrhjuliga kärl för returpapper hos fastighetsägare är såväl fler än väntat samt 
för stora utifrån verkligt behov. Förslaget till ändring innebär att kärlstorlekarna för 
returpapper renodlas samt att tömningsintervallet anpassas till verkligt tömningsbehov. 
Därmed minskas risken för arbetsmiljöproblem då de tunga fyrhjuliga kärlen med långa 
tömningsintervall successivt byts ut.  
 
Avsnitt E. Hämtning av grovavfall, returpapper samt trädgårdsavfall i kolli.  
För denna tjänst fanns behov av ett flertal förändringar. En övre gräns avseende antal kollin 
som hämtas har tillkommit samt att maxvikten har sänkts för att stämma överens med 
arbetsmiljölagstiftningen. Avgiften för hämtningen har anpassats att bättre motsvara de 
verkliga kostnaderna för utförandet av tjänsten. Dessutom har tjänsten kompletterats att även 
omfatta hämtning av returpapper.  
 
Avsnitt F. Hämtning av trädgårdsavfall eller grovavfall i tillfälligt uppställd container.  
När den nya taxan trädde i kraft 2020 saknades möjligheten att debitera de kunder som 
använder tjänsten ”hämtning av grovavfall i tillfälligt uppställd container” då ingen avgift var 
fastställd i taxan. Ett förslag togs fram som beslutades på delegation av förbundsdirektören 
den 13 februari 2020. Taxan används sedan dess för debitering av kund men är inte införd i 
taxedokumentet.  
 
Avsnitt I. Tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar 
Taxan har kompletterats med verktyg i arbetet med att få fler fastighetsägare att anlita 
VafabMiljö för hämtning av slam, och därmed leva upp till det kommunala avfallsansvaret för 
slam. Förändringen innebär en möjlighet att debitera de fastighetsägare som väljer annan 
utförare än VafabMiljö samt att kontakta ansvarig nämnd i fastighetsägarens kommun för 
tillsyn. 
 
De föreslagna förändringarna redovisas i sin helhet i bilaga 2. 
 
Henrik Bengtsson 
T.f Förbundsdirektör  
VafabMiljö Kommunalförbund  
 
 
Bilaga 1 Avfallstaxa för VafabMiljö kommunalförbund 2023. 
Bilaga 2 Justering av felaktigheter och förtydliganden.  
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Bilaga 2 Justering av felaktigheter och förtydliganden av avfallstaxan med 
införande 1 januari 2023. 
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C.1 Extra hämtningar och budningar 

 
Formulering i nuvarande taxedokument 

 
 

 

Förslag på formulering i reviderat taxedokument 
 
C. TILLÄGGSTJÄNSTER OCH AVGIFTER 
 
C.1 Extra hämtningar och budningar 
  

Tjänst   Avgift  
Hämtning extra säck (ordinarie tur, max 15 kg per säck) 300 kr/säck  

Budning (extra hämtning, ej ordinarie tur, utförs inom 
3 arbetsdagar från beställning) 

 
475 kr/hämtning  

Budning bottentömmande behållare och container 
som töms på plats (1-3 arbetsdagar). Budningsavgift 
utöver ordinarie abonnemang. 

 
895 kr/tömning och 

behållare  

Leverans av matavfallspåsar samt insatssäck till 
matavfallskärl vid mer än 1 leverans per år för småhus 
och vid mer än 6 stycken leveranser per år för 
flerbostadshus och verksamheter.  

 
 
 

450 kr/leverans 
 

 

 

Motivering till ändringen 
I tabellen i nuvarande taxedokument står det felaktigt att två leveranser av matavfallspåsar 
ingår årligen för småhus, och utöver dessa två leveranser så tas en avgift ut. Det korrekta ska 
vara att en leverans ingår till småhus, och utöver det tas en avgift ut.  
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Avsnitt C.2. Dragavstånd och manuell hämtning 

 
Formulering i nuvarande taxedokument 
 

 
 

 
 
 
Förslag på formulering i reviderat taxedokument 
(Den kursiva röda texten visar förändringen av texten) 
 
Framdragning av kärl och manuell hantering tillämpas endast i undantagsfall då särskilda skäl 
gör det orimligt att följa ordinarie regler för hämtningsplats, se avfallsföreskrifterna. Om 
dragavstånd efter bedömning av VafabMiljö krävs kommer extra avgift tas ut.  
 
Förutsättningen för att beviljas dragavstånd är att hela dragvägen är hårdgjord, halkfri, utan 
trånga passager eller hinder och utan lutning. Utifrån aktuellt abonnemang (antal hämtningar 
per år och antal kärl) beräknas en total årlig avgift för dragavståndet. Tabellen nedan (i avsnitt 
C2) redovisar avgiften per kärl och hämtningstillfälle, för olika dragavstånd.  
 
Avgiften debiteras även om det vid enstaka tillfällen inte skulle vara dragavstånd. Det åligger 
abonnenten att påvisa att behovet av tjänsten inte längre behövs. Dragavståndet avser enkel 
väg från fordonets placering - mitten på vaggan (baklastare) eller när armen är nedfälld 
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(sidlastare) - till kärlets placering alternativt till dörren på avfallsutrymmet. Avståndet mäts 
med hjälp av mäthjul.  
 
Vid delade kärl debiteras endast den anläggning där kärlet/kärlen står. 
 
Motivering till ändringen 
VafabMiljö önskar stöd i taxan för hur mätning av dragavstånd går till. En mer detaljerad 
beskrivning föreslås komplettera den nuvarande texten och förs in i taxedokumentet. Redan 
nu tillämpas taxan i enlighet med förslaget. Beslut om tillvägagångssättet har fattats av 
förbundsledningen den 210622.  
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Avsnitt D.1 BNI-abonnemang returpapper 

Sedan den 1 april 2022 finns en taxa för insamling av returpapper där olika möjligheter att 
samla in returpapper anges. Returpapper blev ett kommunalt avfall från den 1 januari 2022. En 
av de möjligheterna är tjänsten som beskrivs under avsnitt D1. BNI-abonnemang returpapper.  
 
 
Formulering i nuvarande taxedokument 
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Förslag ny beskrivning samt tabell som föreslås ersätta den befintliga texten och tabellen i 
taxedokumentet: 
(Den kursiva röda texten visar förändringen av texten) 
 
D.1 BNI-abonnemang returpapper  
Efter den 1 januari 2022 införs en tilläggstjänst som innebär att det finns möjlighet att beställa 
bostadsnära insamling (BNI) av returpapper och kontorspapper för:  
• Ägare till flerbostadshus  
• Samfälligheter och bostadsrättsföreningar för småhus med gemensam fakturering 
 • Organisationer, företag och kommunala verksamheter  
• Detta gäller endast i kommunerna; Arboga, Kungsör, Köping, Hallstahammar, Enköping, Sala, 
Västerås, se tabell T.30.  
 
Behållare för bottentömmande hämtning tillhandahålls av abonnenten. Insatssäck där så 
behövs ingår. Detta abonnemang gäller för befintlig hämtning och kan endast nytecknas i 
samråd med VafabMiljö.  
 
Vid containerhämtning tillhandahåller abonnenten behållare alternativt hyr behållare av 
VafabMiljö. Behållare för returpapper samt placering ska alltid godkännas av VafabMiljö. Detta 
abonnemang gäller för befintlig hämtning och kan endast nytecknas i samråd med VafabMiljö. 
I hämtningsavgiften ovan ingår inte kostnaden för hyra av behållare. 
 
Nya BNI-abonnemang för returpapper startar senast 3 månader efter beställning. 
 
 
Tabell T.30 BNI-abonnemang för Returpapper 

Hämtningsavgift 
I avgiften för kärlhämtning av returpapper ingår dragavstånd. 

Kärlstorlek 13 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år * 

Kärl mellan (dvs mindre än 370 liter) 490 kr/år 975 kr/år 1 950 kr/år 4 875 kr/år 

Kärl stort (dvs 370 liter eller större) 730 kr/år 1 465 kr/år 2 925 kr/år 7 315 kr/år 

Bottentömmande behållare max 5 kbm 4 500 kr/år 9 000 kr/år 18 000 kr/år - 

Containerhämtning max 8 kbm 10 900 kr/år 21 700 kr/år 43 500 kr/år  - 

*Abonnemang med hämtning av returpapper 2 gånger per vecka kan inte nytecknas. 

 
 
Motivering till ändringen 
I nuvarande avfallstaxa finns tre olika kärlstorlekar för BNI-returpapper (190, 370 samt 600-660 
liter). Avgiften för ett 600-660 liters kärl är dubbelt så hög jämfört med ett 370 liters kärl 
samtidigt som tömningskostnaden i princip är lika stor. Tanken med den differentieringen var 
att få ett ekonomiskt incitament för att arbeta bort alla 600-660 liters kärl, som riskerar att bli 
för tunga och orsaka arbetsmiljöproblem. 
 
 
Förslaget till ändring innebär att taxan för BNI-returpapper renodlas och anpassas till de 
tömningsbehov som finns och samtidigt minskas risken för arbetsmiljöproblem. Bedömningen 
är att det i framtiden räcker med två kärlstorlekar för returpapper: 
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• Kärl mellan - dvs mindre än 370 liter  

• Kärl stort - dvs 370 liter eller större  
  
Under det pågående arbetet med BNI-abonnemangen för returpapper har vi upptäckt att det 
finns betydligt fler 600-660 liters kärl än beräknat som fortfarande används. Denna justering av 
avfallstaxan ger möjligheten att byta ut 600/660 liters kärl där det är motiverbart och i den 
takt som är praktiskt och ekonomiskt möjligt för VafabMiljö.  
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Avsnitt E Hämtning av grovavfall samt trädgårdsavfall i kolli 

 
Formulering i nuvarande taxedokument 
 

 
 

 
 

Förslag ny beskrivning som föreslås ersätta den befintliga texten i taxedokumentet: 
 
(Den kursiva röda texten visar förändringen av texten) 
 
 

E. HÄMTNING AV RETURPAPPER, GROVAVFALL SAMT TRÄDGÅRDSAVFALL I 
KOLLI  
Grovavfall samt trädgårdsavfall från hushållen får lämnas vid återvinningscentralerna 
(Återbruken) då det ingår i grundavgiften för abonnemanget. Verksamheter 
kan lämna grovavfall vid Återbruken mot tecknande av Återbrukskort.   
  
Avfallet kan också hämtas vid fastighetsgräns mot avgift efter beställning. Tjänsten 
kan beställas av fastighetsägare eller hyresgäster i flerbostadshus. Vid hämtning ska avfallet 
stå i marknivå, vid fastighetsgränsen. Gällande avgiftsskyldighet så gäller punkt 3 i taxan.    
 

Efter beställning kan även returpapper hämtas vid fastighetsgräns mot avgift, se kriterier 
under punkt E:1. Tjänsten kan nyttjas av boende i småhus och flerbostadshus. Vid beställd 
hämtning ska returpapperet buntas eller förpackas i lämpligt emballage (ej sopsäckar) och 
bestå av max 16 kollin. Varje kolli får max väga 25 kg. Returpapperet ska vara sorterat. 
  
E:1 Den som lämnar grovavfall (sorterat och paketerat löst avfall) eller enstaka ej paketerat 
gods som uppfyller nedanstående krav ska:  

• Se till att avfallet är sorterat enligt den sortering som finns för Återbruken och förpackat 
så att hantering underlättas. Endast trädgårdsavfall får packas i sopsäckar. Övrigt 
grovavfall packas i annat lämpligt emballage. 
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• Paketera löst avfall fördelat enligt den sortering som finns för Återbruken. 

• Varje paket eller enstaka gods får inte överstiga:  
o Volym; 1 m3 och max 25 kg, eller  
o Längd; 2 m och max 25 kg  
o Max antal enheter som hämtas är totalt 16 st.   

• Om det krävs fler än en person att hämta avfallet inom ovan nämnda begränsningar 
tillkommer extra debitering, se tjänst E:2.  

• En bild på det avfall som ska lämnas ska bifogas beställningen av tjänsten. Bilden 
används för att verifiera innehållet i ordern och ska överensstämma vid 
hämtningstillfället.  

• Vid hämtning ska avfallet stå i marknivå, vid fastighetsgränsen. 

• Hämtning utförs inom 14 arbetsdagar efter godkänd order. 

• Max 16 enheter kan hämtas. Överstiger mängden 16 stycken enheter, har VafabMiljö rätt 
att inte utföra hämtningen av de överstigande antalen, och istället hänvisa kunden till 
Återbruket eller beställning av grovavfallscontainer.  

• Om grovavfallet inte är paketerat eller sorterat enligt ovanstående har VafabMiljö rätten 
att inte utföra hämtningen och istället hänvisa kunden till Återbruket eller beställning av 
grovavfallscontainer.  

  

  

E:1 Grovavfall (sorterat och paketerat löst avfall) eller 
enstaka ej paketerat gods  

Avgift  

Hämtning av grovavfall (sorterat och paketerat löst avfall) eller 
enstaka ej paketerat gods, max 16 kollin hämtas vid ett tillfälle, 
hämtas av en person.   
 
Om det krävs fler än en person att hämta avfallet inom ovan 
nämnda begränsningar tillkommer extra debitering, se tjänst 
E:2.   

1-8 kollin: 800 kr 
9-16 kollin: 1600 kr 

  

 

E:2 Hämtning av grovavfall som är skrymmande eller väger mer än 25 kg:   

• Enstaka gods så som soffa, bord, säng, skåp, hylla etc. behöver ej paketeras.   

• Större gods som exempelvis skåp, soffor och sängar ska nedmonteras i mindre sektioner. 
VafabMiljö utför inte nedmontering av möblerna. 

• Se till att avfallet är sorterat enligt den sortering som finns för Återbruken och förpackat 
så att hantering underlättas.   

• Om grovavfallet inte är paketerat eller nedmonterat enligt ovanstående har VafabMiljö 
rätten att inte utföra hämtningen och istället hänvisa kunden till Återbruket eller 
beställning av grovavfallscontainer.  

• Maxvikt; 50 kg per enhet gäller oavsett om godset är paketerat eller ej.   

• En bild på det avfall som ska lämnas ska bifogas beställningen av tjänsten.  

• Vid hämtning ska avfallet stå i marknivå, vid fastighetsgränsen.  

• Hämtning utförs inom 14 arbetsdagar efter godkänd order.  

• Hämtning enligt tjänsten E:2 kräver alltid minst två personer och debiteras enligt tabellen 
nedan. 
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• Timtid för extra personal avser endast arbetstid på plats hos avfallslämnaren.   
  

  

E:2 Grovavfall som är skrymmande eller väger mer än 25 kg:   Avgift  

Enstaka kollin, så som soffa, säng, skåp etc, behöver ej 
paketeras.   

• Maxvikt; 50 kg.  
  

800 kr samt tillkommande 
avgift för extra personal.   

Extra personal (minimidebitering 1 timme)  350 kr per påbörjad timme  
  
  

• Hämtning av vitvaror (kyl, frys, tvättmaskin, torktumlare, torkskåp, spis, diskmaskin) 
omfattas av tjänsten hämtning av farligt avfall, se taxedokumentet avsnitt G.   

 

 

Motivering till ändringen 
Den nuvarande taxan tillhandahåller inte de verktyg som behövs för att kunna hantera 
avvikelser eller arbetsmiljöproblem. En övre gräns har tillkommit för att förtydliga att tjänsten 
är en service till hushåll som inte själva har möjlighet att lämna grovavfall på Återbruket. Det är 
alltså inte en tjänst för tömning av hela bohag vid dödsbon eller liknande. 
 
Arbetsmiljölagstiftningen sätter gränserna för hur tunga kollin som kan hämtas. En ändring 
som gjorts är att sänka den maxvikt som kan hämtas från 50 kg till 25 kg.  
 
Avgiften har justerats från 500 kr till 800 kr. Detta för att kostnaderna för att utföra tjänsten 
har ökat; till exempel ändrade kostnader för löner, fordon och drivmedel. Efter den föreslagna 
höjningen överensstämmer avgiften bättre med de verkliga kostnaderna. 
 
Sedan den 1 januari 2022 är returpapper ett kommunalt avfall. Tjänsten har därför 
kompletterats att även omfatta hämtning av returpapper.  
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Avsnitt F Hämtning av trädgårdsavfall eller grovavfall i tillfälligt 
uppställd container 

 

Formulering i nuvarande taxedokument 

 

 
 
Förslag på formulering i reviderat taxedokument 
 
(Den kursiva röda texten visar förändringen av texten) 
 

Avsnitt F Hämtning av trädgårdsavfall eller grovavfall i tillfälligt 
uppställd container 

Kommunalt trädgårdsavfall och grovavfall kan lämnas på Återbruken, vilket för privatpersoner 
ingår i grundavgiften. VafabMiljö erbjuder även hämtning av kommunalt trädgårdsavfall och 
grovavfall i tillfälligt uppställd container mot avgift. Tjänsten kan användas till exempel vid 
mindre renoveringar, garagerensningar eller rensning av dödsbon. Grovavfall är avfall som är 
för tungt, skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in 
i kärl för restavfall.  
 
Containern får inte innehålla elektronik eller farligt avfall, detta måste hanteras separat. 
Felsorteringsavgift kommer att tas ut om det upptäcks efter tömning av containern. 
 
Container tillhandahålls av abonnenten alternativt hyrs av VafabMiljö. Placering ska alltid 
godkännas av VafabMiljö. För kostnad av hyra av container kontakta vår kundservice för 
prisuppgift.  
 
Avgifterna avser tömning av containern samt behandling av trädgårdsavfall eller grovavfall.  
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Tillhandahållande av container Avgift  

Utsättning av container 1 130 kr/container 

Hemtagning av container 1 397 kr/container 

  

Tömning Avgift 

Tillfällig container, tömningsavgift 1 397 kr/container 

  

Behandling Per ton 

Blandat trädgårdsavfall (ris, kvistar, 
grenar, jord, gräs, löv etc) 

930 kr/ton 

Grovavfall, ej farligt avfall och elektronik  1 838 kr/ton 

  

Felsorteringsavgift Avgift 

• Om containern innehåller farligt 
avfall eller elektronik som upptäcks i 
efterhand.  

• Felsorteringsavgiften tillkommer 
utöver behandlingsavgiften. 

5000 kr/container och 
tillfälle 

 
 
Motivering till ändringen 
När den nya taxan trädde i kraft 2020 saknades möjligheten att debitera de kunder som 
använder tjänsten ”hämtning av grovavfall i tillfälligt uppställd container” då ingen avgift var 
fastställd i taxan. Ett förslag togs fram i början av 2020 som beslutades på delegation av 
förbundsdirektören den 13 februari 2020.  
 
Sedan dess används taxan för debitering av kund men den saknas fortfarande i 
taxedokumentet. I samband med revidering av taxedokumentet bör den nya tabellen som 
inkluderar grovavfall i tillfälligt uppställd container införas.  
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Avsnitt I Tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar 

 

Formulering i nuvarande taxedokument 

 
 
Förslag på formulering i reviderat taxedokument 
(Vissa begrepp har förtydligats för att ge ett bättre stöd för tillämpningen av taxan. Den 
kursiva röda texten visar sådana förändringar av texten) 
 

I. TÖMNING AV SLAM FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 

 

I.1 Tömning av slam från slamavskiljare (WC/BDT), sluten tank och minireningsverk.  

Slam från enskilda avloppsanläggningar är en del av kommunens avfallsansvar.   
Kommunen ansvarar därmed för att detta avfall samlas in och transporteras bort från den 
fastighet där avfallet finns för att slutligen behandlas. Som utförare av tjänsten avses 
VafabMiljö eller den som VafabMiljö anlitar för hantering av det avfall som omfattas av 
förbundets ansvar. 
 
Taxa för tömning av slam består av två delar: fast avgift samt behandlingsavgift. Den fasta 
avgiften omfattar administration av det kommunala uppdraget samt tillhandahållande av 
tömningstjänst och inkluderar planering, framkörning, förberedelse för uppdraget samt 
transport från och till tömningsplatsen.  
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Behandlingsavgiften baseras på anläggningens storlek oavsett den mängd som hämtas, samt 
tömningstid och behandlingsavgift.  
 
Med bomkörning menas att anläggningen vid tömningstillfället inte är åtkomlig för tömning.  
Det kan till exempel handla om en stock eller träd som fallit över vägen, en bil står parkerad 
över brunnslocket, brunnen eller brunnslocket är inte utmärkt med vimpel, eller att det inte är 
snöröjt. För bomkörning tas en särskild avgift ut. 
 
Inför en schemalagd tömning skickas ett aviseringsbrev ut till fastighetsägaren 2 veckor före 
tömning. Om avbokning inte sker innan tömningsdagen så kommer VafabMiljö att debitera 
kunden enligt följande:   
 

• Om fastighetsägaren meddelar att tömning inte behövs i samband med att slambilen 
befinner sig hos denne, och tömning av avloppsanläggningen inte har påbörjats så 
debiteras den fasta avgiften. 
 

• Om tömning har påbörjats hos fastighetsägaren och denne då meddelar att tömning 
redan gjorts, så debiteras både fast avgift och behandlingsavgift som vid en ordinarie 
tömning.  
 

De fastighetsägare som i god tid avbokar den planerade tömningen och då anger att någon 
annan redan utfört tömningen kommer att lämnas över till ansvarig nämnd hos 
fastighetsägarens kommun för tillsyn.  
 

Fast avgift  Avgift 

Regelbunden tömning av slamavskiljare, slutna tankar, 

minireningsverk. Alla tank- och brunnsvolymer.  

713 kr/tömning 

Samtidig tömning på enskild fastighet. Tömning av BDT*-anläggning 

i samband med tömning av sluten tank eller annan avskiljare. 

Förutsätter att slamfordonet ej behöver flyttas. 

0 kr för tillkommande 

brunn  

Behandlingsavgift Avgift 

Avgift per m3, baseras på anläggningens storlek. 192 kr/m3 

Tilläggstjänster (tillkommande avgifter utöver ovanstående 

avgifter) 

Avgift 

Tillägg för budning. Utförs inom 5 arbetsdagar från beställning. 303 kr/tömning 

Tillägg för akut tömning under ordinarie arbetstid (vardagar 07.00-

16.00.) Utförs inom 24 timmar efter beställning. 

3004 kr/tömning 

Tillägg för akut tömning, övrig tid. Utförs inom 24 timmar efter 

beställning, all övrig tid utöver ordinarie arbetstid (vardagar 07.00-

16.00) 

4508 kr per tömning 

Tillägg för tidsbestämd tömning som utföres under ordinarie arbetstid 

(vardagar 07.00-16.00)  

3004 kr/tömning 

Slangdragning över 25 meter debiteras för varje påbörjat 10-

metersintervall. Vid delad anläggning debiteras anläggningsägaren.  

152 kr/10m m utöver 

25 meter 

  

Avgift då uppdraget inte kunnat utföras Avgift 

Bomkörning, anläggningen ej åtkomlig  379 kr/tillfälle  
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*) BDT = Bad-, disk- och tvättvatten kommer från: diskbänken, diskmaskinen, 

handfat, dusch och badkar samt tvätt och tvättmaskin. Kallas också 

gråvatten. Kunder som inte är kopplade mot kommunalt vatten och avlopp 

har en köksbrunn som ska slamsugas. 

 

 

 

 

Motivering till ändringen 
Slam är liksom övrigt avfall som omfattas av avfallstaxan ett kommunalt avfallsansvar. 
VafabMiljö ansvarar därmed för att detta avfall samlas in och transporteras bort från den 
fastighet där avfallet finns för att slutligen behandlas. Dock finns problem med att 
fastighetsägare väljer annan utförare än VafabMiljö. Genom att anlita annan entreprenör 
hindras VafabMiljö att leva upp till det kommunala avfallsansvaret. Det nuvarande 
taxedokumentet tillhandahåller inte verktygen som VafabMiljö behöver för att kunna arbeta 
för att fler fastighetsägare ska anlita VafabMiljö som utförare.  
 
 
 
 
 
 

*** 
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Avfallstaxa för  
VafabMiljö kommunalförbund

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1. INLEDNING
VafabMiljö Kommunalförbund (härefter Förbundet)  
ansvarar enligt miljöbalken, kap 15, 20 § för att samla  
in och omhänderta avfall under kommunalt ansvar från 
hushåll och verksamheter i kommunerna som ingår i 
Förbundet. I ansvaret ingår insamling och omhänder- 
tagande av slam och filtermaterial från enskilda 
 avloppsanläggningar samt fett från fettavskiljare  
från samtliga medlemskommuner med undantag  
av Heby kommun. 

Avgifter enligt denna taxa beslutas med stöd av  
miljöbalken, kap 27, 4-6 §§. Kommunfullmäktige i  
respektive kommun fattar beslut om antagande av  
taxan1. Avgift anges inklusive lagstadgad mervärdes- 
skatt (moms). Taxan ska finansiera de kostnader  
Förbundet har för att kunna utföra det renhållnings-
ansvar och informationsansvar Förbundet har inom 
avfallshanteringen.

Gällande bestämmelser för hanteringen av avfall  
under kommunalt ansvar finns i Förbundets ”Före-
skrifter för avfallshantering för VafabMiljö Kommunal-
förbund” som finns att hämta på Förbundets hemsida 
vafabmiljo.se (härefter avfalls föreskrifterna). 

De definitioner som används i detta taxedokument är 
desamma som i avfallsföreskrifterna. 

2. MILJÖSTYRANDE TAXA
Miljöbalken 27 kap 5 § ger Förbundet möjlighet att ta 
ut avgifter så att återanvändning, återvinning och 
en miljöanpassad avfallshantering främjas. Det innebär 
att avfallstaxan styr mot ett beteende som uppfyller 
nationella och regionala mål inom avfallshantering och 
de mål som är uppsatta i Förbundets avfallsplan. 

1  Avfallstaxan har antagits i kommunfullmäktige:
Arboga kommun 2022-xx-xx, §x, Enköpings kommun 2022-xx-xx §x, Fagersta kommun 2022-xx-xx §x, Hallstahammars kommun 2022-xx-xx §x, Heby kommun 2022-xx-xx §1x, 
Kungsörs kommun 2022-xx-xx §x, Köpings kommun 2022-xx-xx §x, Norbergs kommun 2022-xx-xx §x, Sala kommun 2022-xx-xx §x,  
Skinnskattebergs kommun 2022-xx-xx §x, Surahammars kommun 2022-xx-xx §x, Västerås stad 2022-xx-xx §x

3. AVGIFTSSKYLDIGHET
Fastighetsägare i kommuner som ingår i Förbundet  
är avgiftsskyldiga enligt denna avfallstaxa. Med 
fastighets ägare avses den som äger en fastighet eller 
den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen 
(1979:1152) ska anses som fastighetsägare. Tomt- 
rättshavare jämställs med fastighetsägare. Avgifts- 
skyldighet föreligger för alla fastigheter med byggnad 
där människor vistas och det uppkommer avfall under 
kommunalt ansvar. VafabMiljö använder fastighets- 
registret för att finna de som ska faktureras enligt 
avfallstaxan. 

En nyttjanderättshavare, till exempel verksamhetsut-
övare eller hyresgäst, kan fullgöra fastighetsägarens 
betalningsskyldighet. Förbundet kan skicka betal-
ningsuppgifter till nyttjanderättshavaren. Huruvida 
nyttjanderätts havaren fullgör betalning påverkar  
emellertid inte fastighetsägarens betalningsansvar.

4. FAKTURERING OCH BETALNINGSVILLKOR
Avgiften är årlig och bestämd till det belopp som  
behövs för att täcka kostnaderna för avfallshanter- 
ingen. Avgifterna för regelbunden hämtning avseende 
perioden 1 januari – 31 december debiteras periodvis.  
Avgifterna kan debiteras i förskott. 

Övriga avgifter debiteras i efterskott. Fakturering för 
tömning av enskilda avloppsanläggningar, tömning av  
fettavskiljare samt latrin sker månadsvis. Avgifter  
debiteras av, samt betalas till Förbundet. 

Avgift ska erläggas baserat på vid varje tidpunkt 
gällande förhållanden på fastigheten och ska av 
fastighets ägaren stämmas av mot fakturan. Betalnings-
skyldighet inträder från den tidpunkt när visst förhållan-
de  ändras. Fastighetsägare och nyttjanderättshavare 
ska utan dröjsmål meddela Förbundet om ändrade 

VafabMiljö är ett kommunalförbund bildat av Heby, Enköping och alla  
kommuner i Västmanland. Vi arbetar med avfallshantering på ett sätt  
som är långsiktigt och hållbart.
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förhållanden av betydelse för avfallshanteringen för 
fastigheten. Förändring av avgiften regleras vid nästa 
debiteringstillfälle. Förbundet har möjlighet att efter-
debitera avgifter om det framkommer att ändrade 
förhållanden har skett på fastigheten.

Avgifter ska betalas vid de tidpunkter som anges på 
fakturan. Vid försent inkommen betalning tar Förbun-
det ut en påminnelseavgift. Om avgiften ej betalas 
påförs en kravavgift samt dröjsmålsränta, enligt 6 § 
Räntelagen (1975:635), med en vid varje tid gällande 
referensränta med tillägg av åtta procentenheter. 

Påminnelseavgift, dröjsmålsränta samt inkassoavgift 
debiteras enligt lag. Åtgärder enligt detta stycke vidtas 
av betalningsmottagaren som även äger rätt att i övrigt 
företräda Förbundet i dessa frågor. Vid utebliven betal-
ning och så länge skulden består kan hämtningen dras 
ned till lägsta möjliga nivå så länge inte risk för  
människors hälsa eller miljö uppstår. 

Förbundet tar ut avgift även om behållare inte varit 
åtkomlig vid tömningstillfället eller inte har använts 
sedan senaste tömning.

5. AVFALLSABONNEMANG
Fastighetsägare ansvarar för att det avfall under 
kommunalt ansvar som uppstår på deras fastigheter 
överlämnas till Förbundet. Fastighetsägare i småhus, 
flerbostadshus samt verksamheter är skyldiga att ha  
ett abonne mang hos Förbundet för hämtning av avfall  
under kommunalt ansvar. Fastighetsägare som inte 
själv väljer typ av abonne mang tilldelas abonnemang 
med matavfallssortering i kärl. Förbundet levererar kärl 
som är dimensionerade efter förutsättningarna  
på fastigheten.

Ändring av abonnemang är som huvudregel kost-
nadsfri och gäller i minst 6 månader. Vid ytterligare 
ändring av abonnemanget inom 6 månader har  
Förbundet rätt att ta ut en avgift. Ingen avgift utgår  
om abonnemanget ändras av Förbundet.

Kärl ägs av Förbundet och nyttjandet ingår i abonne-
mangsavgiften. Fastighetsägaren ansvarar för kärlens 
 rengöring och tillsyn. 

6. ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET
Vid överlåtelse av fastighet till annan innehavare ska 
anmälan ske till Förbundet utan dröjsmål. Datum för   
överlåtelse ska framgå av anmälan. Föregående inne-
havare svarar för avgifterna tills sådan anmälan gjorts. 

7. HÄMTNINGSOMRÅDEN
Förbundets medlemskommuner utgörs av fem  
hämtningsområden för hämtning av avfall under 
kommunalt ansvar:

1. Fastland i samtliga kommuner utom Sala, inklusive 
öar med fast bro- eller färjeförbindelse till fastlandet. 

2. Fastland i Sala kommun, inklusive öar med fast  
bro- eller färjeförbindelse till fastlandet.  
(Se specifikt B.4.2.) 

3. Öar utan fast bro eller färjeförbindelse i Västerås 
kommun.

4. Öar utan fast bro eller färjeförbindelse i Arboga, 
Enköping, Köping och Kungsörs kommun.

5. Öar utan fast bro eller färjeförbindelse i övriga  
kommuner.
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8. TAXANS UPPBYGGNAD
Avgifterna för hantering av avfall under kommunalt 
ansvar exklusive slam- och fettavfall består av en fast 
årlig grundavgift och en hämtningsavgift som beror på 
abonnemangsval, behållarstorlek och antal hämtningar. 
Dessutom finns särskilda avgifter för tilläggstjänster. 
För beskrivning av uppbyggnad av taxa för slam- och 
fettavfall se kapitel I och J. 

Grundavgift
I grundavgiften ingår kostnader för administration 
såsom kundservice och fakturering, information, 
planering och utveckling, registerhållning, IT samt 
sluttäckning av Förbundets deponier då de inte längre 
används. Dessutom har hushållen tillgång till Åter-
bruken där de kan lämna grovavfall och farligt avfall. 
Sedan 1 januari 2022 finansieras även de publika 
insamlingsplatserna för Returpapper via grundavgiften. 
Grundavgift debiteras för alla fastigheter med byggnad 
där människor vistas och det uppkommer avfall under 
kommunalt ansvar. För en fastighet kan därför flera 
grundavgifter behöva betalas.

Grundavgift delas in i följande kategorier: 
• Småhus: en grundavgift tas ut per bostad i en-  

eller tvåbostadshus (friliggande hus, del i parhus).  
Till småhus räknas även radhus eller kedjehus. 

• Småhus Sommar: en grundavgift tas ut per bostad. 
Avser småhus med ordinarie sophämtning 
under sommarperioden. 

• Flerbostadshus: en grundavgift tas ut per lägenhet 
i flerbostadshus med minst tre lägenheter.  
Till flerbostadshus räknas även till exempel  
studentbostäder.

• Verksamheter: per anläggning det vill säga den 
fysiska anläggningen där behållaren töms. 
Till verksamheter räknas organisationer, företag, 
kommunala verksamheter med flera (ej hushåll).

Grundavgift ska betalas även då uppe håll i hämtning 
beviljats.

Hämtningsavgift
Hämtningsavgiften avser kostnader som uppstår vid 
hämtning av avfall vid fastigheten såsom kostnader för 
behållare, tömning, transport och behandling. I avgiften 
ingår även pappers påsar och påshållare för insamling 
av matavfall samt säckar för storkök. Avgiften påver-
kas av fastighets ägarens abonnemangs val, behållar-
storlek och hämtningsintervall och är därmed möjlig att 
påverka.

9. ABONNEMANGSTYPER FÖR HÄMTNING  
AV AVFALL UNDER KOMMUNALT ANSVAR  
EXKL. SLAM, FETT OCH LATRIN
Fastighetsägare ska välja något av följande  
abonnemang för hantering av sitt avfall under  
kommunalt ansvar:

Abonnemang med sortering av matavfall
Matavfallet sorteras i kärl, bottentömmande behållare,  
i en godkänd kompost eller mals ner i en av kommunen 
godkänd avfallskvarn kopplad till avloppsnätet eller till 
tank. I abonnemanget med sortering av matavfall ingår 
påshållare samt papperspåsar. När övriga avfallsslag, 
inklusive förpackningar, har sorterats ut återstår rest- 
av fallet. Restavfallet läggs i ett därför avsett kärl eller i 
behållare (container eller botten tömmande behållare). 
All sortering måste ske i enlighet med anvisningar från 
Förbundet. 

Osorterat abonnemang
Abonnemanget innebär att abonnenten aktivt valt att 
inte sortera ut matavfall. Abonnenten använder enbart  
kärl för restavfall, container alternativt bottentömman-
de behållare.

Omstarter/miljöstation i Sala
Abonnemanget kan tecknas av fastighetsägare av 
småhus i Sala kommun. Abonnemanget innebär att 
rest- och matavfall lämnas vid valfri miljöstation i  
kommunen, så kallade Omstarter.

10. STANDARDSTORLEKAR KÄRL FÖR  
RESTAVFALL OCH MATAVFALL
Kärl för restavfall finns i fyra standardstorlekar; litet, 
mellan, stort samt 4-hjuligt kärl. Kärlstorlek markerad 
med * i tabellen här intill avser behållarstorlek som  
förekommer men som inte längre finns tillgänglig för 
nya abonnemang. Abonnenter som har kärlstorlekar 
markerade med * får ha kärlen till dess att de går  
sönder och inte längre kan användas. Kärlen ersätts  
då med standardstorlek. Kärl för matavfall finns i  
storlekarna 140 liter samt 240 liter.

Till följd av införandet av denna taxa kommer inte 
kärlbyten till standardstorlekar att göras annat än när 
kärlen går sönder. För dessa kärlbyten och vid första 
abonnemangsvalet efter denna taxas införande utgår 
ingen avgift. (Se tabell T.1)
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Kärl för restavfall Standardstorlek Avfallstaxa 2022 Storleksintervall befintliga kärl

Kärl litet 140 liter 80*, 90*, 120*, 130*, 140 liter

Kärl mellan 190 liter 190

240 liter för småhus vid delade kärl 
eller gemensamhetslösning.

240* liter småhus med enskild 
hämtning samt flerbostadshus.

Kärl stort 370 liter 370, 400* liter

4-hjuligt kärl  
(endast flerfamiljshus och  
verksamheter)

660 liter 600*, 660 liter

Kärl för matavfall Standardstorlek Storleksintervall befintliga kärl

Kärl 140 liter standard i småhus, 240 liter 
standard i flerbostadshus och sam-
fälligheter. 

140, 240, 400* liter

11. ÖVRIGT OM SORTERING
Källsorterade förpackningar av papper, wellpapp,  
kartong, plast, metall och glas samt returpapper 
(tidningar och liknande) ska lämnas på någon av  
följande ställen:
• återvinningsstationerna för förpackningar och  

tidningar som återfinns på allmänna platser
• de behållare för förpackningar och tidningar som 

återfinns på Återbruken 
• utrymmen som tillhandahålls av fastighetsägare  

där förpackningar och tidningar kan lämnas 
(till exempel miljöbodar och återvinningsrum)

Sorteringsinstruktioner finns på vafabmiljo.se.
Fastighetsägare av småhus samt lägenhetsinne- 

havare ska lämna sitt grovavfall och farliga avfall till 
(åter vinningscentraler) Återbruken. Kostnader för  
detta ingår i taxans grundavgift. 

Verksamheter får nyttja Återbruken mot tecknande  
av Återbrukskort.

12. UNDANTAG FRÅN AVFALLSFÖRESKRIFTERNA 
Anmälan eller ansökan om undantag från avfalls- 
föreskrifterna görs till Förbundet eller tillsynsansvarig 
nämnd enligt avfallsföreskrifterna. 

Undantag kan sökas för: 
• Kompostering eller annat eget omhändertagande av 

mat- och restavfall, slam, latrin eller filter- 
material från enskilda avloppsanläggningar och  
befrielse från skyldigheten att överlämna avfall.

• Förlängt hämtningsintervall för restavfall eller slam.
• Delat kärl eller gemensam hämtningsplats.
• Uppehåll i hämtning av mat- och restavfall eller slam.

13. AVGIFT VID ANMÄLAN OCH ANSÖKAN OM 
UNDANTAG FRÅN AVFALLSFÖRESKRIFTERNA
För anmälan samt ansökan om undantag från avfalls-
föreskrifterna har Förbundet rätt att debitera 
hand läggningsavgift. Avgift beslutas med stöd av  
miljöbalken 27 kap. 1 §.

14. SÄRSKILD BESTÄMMELSE
I de fall då taxedokumentet i övrigt saknar tillämplig 
bestämmelse fattar Förbundet beslut om avgift.  
De grunder som anges i miljöbalken 27 kap. 5 §  
ska då beaktas.

T.1. Standardstorlekar kärl
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Avgifter
 (inklusive lagstadgad moms)

Avfallstaxan styr mot ett beteende som 
uppfyller nationella och regionala mål 
inom avfallshantering. Den främjar  
återanvändning, återvinning och  
miljöanpassad avfallshantering. 
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A. GRUNDAVGIFT

Kategori Grundavgift 2023

Småhus, per bostad 1 842 kr/år

Småhus sommar, per bostad 1 294 kr/år

Flerbostadshus, per lägenhet 921 kr/år

Verksamheter1,  per anläggning 1 439 kr/år
1inklusive organisationer, företag, kommunala verksamheter med flera (ej hushåll). 

B. HÄMTNINGSAVGIFT FÖR AVFALL UNDER KOMMUNALT ANSVAR EXKL. SLAM OCH LATRIN
I hämtningsavgiften ingår tömning, behandling och kärl. Andra typer av behållare tillhandahålls av abonnenten.

B.1 Småhus helårsabonnemang (se tabell T.3)

B.1.1 Kärlabonnemang med sortering av matavfall
Vid utsortering av matavfall i kärl, ingår ett kärl för restavfall enligt vald storlek nedan och ett kärl för matavfall.  
Matavfall sorteras i papperspåse som läggs i kärl för matavfall. I abonnemanget ingår påshållare samt papperspåsar 
för matavfall.

Vid annan utsortering av matavfall än i kärl ska matavfallet sorteras ut i en hemkompost som är anmäld till  
Förbundet, alternativt av kommunen godkänd avfallskvarn ansluten till avloppsnätet. I dessa fall betalas endast 
hämtningsavgift för restavfall.

Hämtningsavgift

Antal tömningar/år Varannan vecka 26 ggr/år

Osorterat avfall, Kärl litet 4 002 kr/år

Osorterat avfall, Kärl mellan 5 160 kr/år

Osorterat avfall, Kärl stort 9 519 kr/år

B.1.2 Osorterat kärlabonnemang 
Abonnenten har aktivt valt att inte sortera ut matavfall. (Se tabell T.4)

Hämtningsavgift

Antal tömningar/år Var fjärde vecka 13 ggr/år Varannan vecka 26 ggr/år

Restavfall, Kärl litet 630 kr/år 883 kr/år

Restavfall, Kärl mellan 812 kr/år 1 137 kr/år

Restavfall, Kärl stort Erbjuds ej 2 099 kr/år

Matavfall, Kärl 140L Erbjuds ej 200 kr/år

Matavfall, Kärl 240L Erbjuds ej 343 kr/år

T.3. Helårsabonnemang Rest- och matavfall

T.4. Helårsabonnemang Osorterat avfall

T.2. Grundavgifter
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Hämtningsavgift

Antal tömningar/år Var fjärde vecka 6 ggr/år Varannan vecka 11 ggr/år

Restavfall, Kärl litet 378 kr/år 529 kr/år

Restavfall, Kärl mellan 488 kr/år 682 kr/år

Restavfall, Kärl stort Erbjuds ej 1 259 kr/år

Matavfall, Kärl 140 L Erbjuds ej 120 kr/år

Matavfall, Kärl 240 L Erbjuds ej 206 kr/år

B.2.2 Osorterat avfall 
Abonnenten har aktivt valt att inte sortera ut matavfall. (Se tabell T.6)

Hämtningsavgift

Antal tömningar/år Varannan vecka 11 ggr/år

Osorterat avfall, Kärl litet 2 424 kr/år

Osorterat avfall, Kärl mellan 3 095 kr/år

Osorterat avfall, Kärl stort 5 712 kr/år

B.2 Småhus sommarabonnemang (vecka 18-38 eller 19-39) 

B.2.1 Kärlabonnemang med sortering av matavfall
Vid utsortering av matavfall i kärl ingår ett kärl för restavfall enligt vald storlek nedan och ett kärl för matavfall.  
Matavfall sorteras i papperspåse som läggs i kärl för matavfall. I abonnemanget ingår påshållare samt papperspåsar 
för matavfall.

Vid annan utsortering av matavfall än kärl ska matavfallet sorteras ut i en hemkompost som är anmäld till  
Förbundet, alternativt av kommunen godkänd avfallskvarn ansluten till avloppsnätet. I dessa fall betalas endast 
hämtningsavgift för restavfall. (Se tabell T.5)

B.3 Småhus delat kärl, gemensam sophämtning
Närboende fastighetsägare kan efter anmälan till Förbundet nyttja gemensamt kärl. Varje hushåll får var sin faktura 
och betalar var sin grundavgift men delar procentuellt på hämtningsavgiften beroende på antal abonnenter. För 
verksamheter som nyttjar gemensamt kärl betalas fast avgift per verksamhet.

Abonnenter som önskar dela kärl kan göra det under förutsättning att:
• Fastigheterna är grannar (delad fastighetsgräns, delad infartsväg eller liknande)
• Restavfallet ryms i ett kärl med normal tömningsfrekvens
• Matavfallet ryms i ett kärl med normal tömningsfrekvens
• Samtliga delande har samma tömningsfrekvens
• Samtliga delande har samma sorteringsgrad (utsortering av matavfall eller inte)
• Abonnenten kan välja att endast dela restavfall, kärl för matavfall eller båda kärlen under  

förutsättning att avfallet ryms i ett kärl för varje avfallsslag.

T.5. Sommarabonnemang Rest- och matavfall

T.6. Sommarabonnemang Osorterat
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Hämtningsavgift

Småhus, helår 803 kr/år, hushåll

Småhus, sommar 481 kr/år, hushåll

B.4.2 Omstarter (miljöstationer) för småhus i Sala  
(erbjuds ej för flerbostadshus och verksamheter)
Detta abonnemang kan endast tecknas av fastighetsägare av småhus i Sala. 
Hushållet blir ansluten till en Omstart/miljö station och har ingen sophämtning vid 
fastighetsgräns. Matavfall sorteras i papperspåse som sorteras i miljö stationen 
alternativt sorteras ut i en hemkompost som är anmäld till Förbundet. Restavfall 
och returpapper sorteras i miljöstationen. I abonnemanget ingår påshållare och 
papperspåsar för matavfall. Se tabell T.8.

Hämtningsavgift

Småhus, helår 1 175 kr/år

Småhus, sommar 704 kr/år

Om abonnenter med helårsabonnemang och sommarabonnemang önskar dela kärl gäller följande: 
Kund med helårsabonnemang: betalar 2/3 av hämtningsavgiften för valt helårsabonnemang. 
Kund med sommarabonnemang: betalar 1/3 av hämtningsavgiften för valt helårsabonnemang.

B.4 Småhus med gemensam hämtningsplats med enskild fakturering

B.4.1 Gemensamhetsbehållare vid hämtningsplats
Närboende fastighetsägare kan efter anmälan till Förbundet dela på flera behållare för att till exempel undvika att 
trafikera ett bostadsområde med sopbil eller tillmötesgå arbetsmiljökrav. 

Behållartyp och placering fastställs i samråd med Förbundet. Behållarna töms varannan vecka eller av Förbundet 
beslutat lämpligt intervall. Förbundet betalar ingen ersättning för platsen där behållaren/behållarna placeras.  
En kontaktperson mot Förbundet ska finnas. Hushållen har ansvar för skötsel av platsen såsom om behållare vore 
placerade vid fastighetsgräns och ska se till att behållare är åtkomliga på tömningsdagen. 

Hushållen får var sin faktura och betalar var sin grundavgift samt en särskild hämtningsavgift för gemensam  
hämtning. Tjänsten erbjuds ej för osorterat abonnemang. Detta abonnemang kan endast tecknas i samråd med 
Förbundet. (Se tabell T.7)

T.7. Gemensamhetsbehållare Restavfall samt matavfall

T.8. Omstart/Miljöstation i Sala
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Hämtningsavgift

Antal tömningar/år 13 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

Restavfall, Kärl litet 630 kr/år 883 kr/år 1 765 kr/år Erbjuds ej Erbjuds ej

Restavfall, Kärl mellan 812 kr/år 1 137 kr/år 2 275 kr/år 5 686 kr/år 7 962 kr/år

Restavfall, Kärl stort Erbjuds ej 2 099 kr/år 4 197 kr/år 10 491 kr/år 14 688 kr/år

Restavfall, 4-hjuligt kärl (660 L) Erbjuds ej 3 328 kr/år 6 654 kr/år 16 636 kr/år 23 289 kr/år

Matavfall, Kärl 140 L Erbjuds ej 200 kr/år 400 kr/år 1 000 kr/år 1 400 kr/år

Matavfall, Kärl 240 L Erbjuds ej 343 kr/år 686 kr/år 1 714 kr/år 2 400 kr/år

Matavfall, Kärl 400 L 
(ej nytecknande)

Erbjuds ej 476 kr/år 951 kr/år 2 379 kr/år 3 330 kr/år

B.5.2 Osorterat kärlabonnemang 
Abonnenten har aktivt valt att inte sortera ut matavfall. (Se tabell T.10)

Hämtningsavgift

Antal tömningar/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

Osorterat, Kärl litet 4 002 kr/år 8 004 kr/år Erbjuds ej Erbjuds ej

Osorterat, Kärl mellan 5 160 kr/år 10 319 kr/år 25 800 kr/år 36 120 kr/år

Osorterat, Kärl stort 9 519 kr/år 19 039 kr/år 47 597 kr/år 66 635 kr/år

Osorterat, 4-hjuligt kärl (660 L) 15 094 kr/år 30 187 kr/år 75 469 kr/år 105 656 kr/år

B.5 Flerbostadshus och samfälligheter med gemensam avfallshantering samt verksamheter,  
Helårsabonnemang

B.5.1 Kärlabonnemang med sortering av matavfall
Restavfall sorteras i kärl enligt vald storlek nedan. Antal kärl dimensioneras utifrån fastighetens behov. Matavfall 
sorteras i kärl alternativt bottentömmande behållare, i en hemkompost som är anmäld till Förbundet, av kommunen 
godkänd avfallskvarn ansluten till avloppsnätet eller till sluten tank. 

I abonnemang med sortering av matavfall ingår påshållare samt papperspåsar. Kontakta För bundet för att ändra 
frekvens för hämtning av rest- och matavfall eller för dimensionering av kärl. (Se tabell T.9)

T.9. Helårsabonnemang Rest- och matavfall

T.10. Helårsabonnemang Osorterat avfall
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Hämtningsavgift

Antal tömningar/år
Var fjärde vecka 

6 ggr/år
Varannan vecka

11 ggr/år
Varje vecka

22 ggr/år
Två gånger/vecka

44 ggr/år

Restavfall, Kärl litet 378 kr/år 529 kr/år 1 059 kr/år Erbjuds ej

Restavfall, Kärl mellan 488 kr/år 682 kr/år 1 365 kr/år 3 411 kr/år

Restavfall, Kärl stort Erbjuds ej 1 259 kr/år 2 518 kr/år 6 294 kr/år

Restavfall, 4-hjuligt kärl (660 L) Erbjuds ej 1 997 kr/år 3 993 kr/år 9 982 kr/år

Matavfall, 140 L Erbjuds ej 120 kr/år 240 kr/år 600 kr/år

Matavfall, 240 L Erbjuds ej 206 kr/år 411 kr/år 1 029 kr/år

Matavfall, 400 L  
(ej nytecknande)

Erbjuds ej 285 kr/år 571 kr/år 1 428 kr/år

B.6.2 Osorterat kärlabonnemang 
Abonnenten har aktivt valt att inte sortera ut matavfall. (Se tabell T.12)

Hämtningsavgift

Antal tömningar/år
Varannan vecka

11 ggr/år
Varje vecka

22 ggr/år
Två gånger/vecka

44 ggr/år

Restavfall, Kärl litet 2 424 kr/år 4 802 kr/år Erbjuds ej

Restavfall, Kärl mellan 3 095 kr/år 6 193 kr/år 15 479 kr/år

Restavfall, Kärl stort 5 712 kr/år 11 424 kr/år 28 549 kr/år

Restavfall, 4-hjuligt kärl (660 L) 9 056 kr/år 18 113 kr/år 62 908 kr/år

B.6 Flerbostadshus och samfälligheter med gemensam avfallshantering samt verksamheter, 
Sommarabonnemang (vecka 18-38 eller 19-39)

B.6.1 Kärlabonnemang med sortering av matavfall
Restavfall sorteras i kärl enligt vald storlek nedan. Antal kärl dimensioneras utifrån fastighetens behov. Matavfall 
sorteras i kärl alternativt bottentömmande behållare, i en hemkompost som är anmäld till Förbundet, av kommunen 
godkänd avfallskvarn ansluten till avloppsnätet eller till sluten tank. 

I abonnemang med sortering av matavfall ingår påshållare samt papperspåsar. Kontakta Förbundet för att ändra 
frekvens för hämtning av matavfall. (Se tabell T.11)

T.11. Sommarabonnemang restavfall

T.12. Sommarabonnemang Osorterat avfall
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Hämtningsavgift

Storlek 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

≤ 0,8 m³ 743 kr/år 1 486 kr/år 3 714 kr/år 5 200 kr/år

Vecka 18-38 eller 19-39 Hämtningsavgift

Storlek
Varannan vecka

11 ggr/år
Varje vecka

22 ggr/år
Två gånger/vecka

44 ggr/år

≤ 0,8 m3 446 kr/år 891 kr/år  2 290 kr/år

B.7 Flerbostadshus och samfälligheter med gemensam avfallshantering samt verksamheter med  
bottentömmande behållare

B.7.1 Bottentömmande behållare med sortering av matavfall
Bottentömmande behållare är markbehållare eller underjordsbehållare som töms med kranbil. Behållare för rest- 
avfall (se tabell T.13 och T.14) respektive matavfall (se tabell T.15 och T.16) samt placering ska alltid godkännas av 
Förbundet. Behållare tillhanda hålls av abonnenten. Insatssäck där så behövs ingår för såväl restavfalls- som mat- 
avfallsbehållare. Matavfall sorteras ut separat. Detta abonnemang kan endast tecknas i samråd med Förbundet.

Hämtningsavgift

Storlek 13 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

≤ 0,8 m3 2 340 kr/år 3 277 kr/år 6 553 kr/år 16 383 kr/år 22 936 kr/år

≤ 1,6 m3 3 804 kr/år 5 324 kr/år 10 649 kr/år 26 621 kr/år 37 270 kr/år

≤ 2,4 m³ 6 437 kr/år 9 011 kr/år 18 020 kr/år 45 053 kr/år 62 840 kr/år

≤ 3,2 m³ 8 777 kr/år 12 286 kr/år 24 574 kr/år 61 433 kr/år 86 009 kr/år

≤ 5 m³ 14 628 kr/år 20 571 kr/år 40 956 kr/år 102 390 kr/år 143 346 kr/år

Vecka 18-38 eller 19-39 Hämtningsavgift

Storlek
Varannan vecka

11 ggr/år
Varje vecka

22 ggr/år
Två gånger/vecka

44 ggr/år

≤ 0,8 m³ 1 967 kr/år 3 932 kr/år 9 830 kr/år

≤ 1,6 m³ 3 194 kr/år 6 389 kr/år 15 973 kr/år

≤ 2,4 m³ 5 407 kr/år 10 812 kr/år 27 032 kr/år

≤ 3,2 m³ 7 372 kr/år 14 745 kr/år 36 860 kr/år

≤ 5 m³ 12 286 kr/år 24 574 kr/år 61 433 kr/år

T.13. Behållare Restavfall Helårsabonnemang

T.14. Behållare Restavfall Sommarabonnemang

T.15. Behållare Matavfall

T.16. Behållare Matavfall Sommarabonnemang
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Tjänst Avgift

Utsättning av container 1 170 kr/container

B.8 Flerbostadshus, samfälligheter med gemensam avfallshantering  
samt verksamheter, Tömning av container

B.8.1 Container för restavfall
Utställning av container (alla typer) kan beställas av Förbundet som  
tillhandahåller behållaren. Placering ska alltid godkännas av Förbundet. 
För hyra av container kontakta VafabMiljös kundservice för prisuppgift. 
(Se tabell T.19 och T.20)

Storlek
Hämtningsavgift

26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

≤ 0,8 m3 14 865 kr/år 29 730 kr/år 74 326 kr/år 104 019 kr/år

≤ 1,6 m3 24 155 kr/år 48 312 kr/år 120 777 kr/år 169 032 kr/år

≤ 2,4 m³ 40 879 kr/år 81 757 kr/år 204 394 kr/år 286 054 kr/år

≤ 3,2 m³ 55 744 kr/år 111 487 kr/år 278 840 kr/år 390 073 kr/år

≤ 5 m³ 92 906 kr/år 185 813 kr/år 464 531 kr/år 650 122 kr/år

Vecka 18-38 eller 19-39 Hämtningsavgift

Storlek
Varannan vecka

11 ggr/år
Varje vecka

22 ggr/år
Två gånger/vecka

44 ggr/år

≤ 0,8 m³ 8 916 kr/år 17 832 kr/år 44 580 kr/år

≤ 1,6 m³ 14 488 kr/år 28 976 kr/år 72 442 kr/år

≤ 2,4 m³ 24 519 kr/år 49 037 kr/år 122 594 kr/år

≤ 3,2 m³ 33 435 kr/år 66 869 kr/år 167 174 kr/år

≤ 5 m³ 55 725 kr/år 111 450 kr/år 278 624 kr/år

B.7.2 Bottentömmande behållare med osorterat abonnemang 
Abonnenten har aktivt valt att inte sortera ut matavfall. Bottentömmande behållare är markbehållare eller under-
jordsbehållare som töms med kranbil. Insatssäck där så behövs ingår. Behållaren samt placering ska alltid god- 
kännas av Förbundet. Behållaren tillhandahålls av abonnenten. (Se tabell T.17 och T.18)

T.17 Behållare Osorterat avfall

T.18. Behållare Osorterat avfall Sommarabonnemang

T.19. Utställning av container för restavfall

Behållare Hemtagningsavgift 

Lastväxlarcontainer 1 754 kr/tömning

Liftdumpercontainer 1 136 kr/tömning

Container som töms på plats 1 136 kr/tömning

T.20. Hemtagning av container för restavfall
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Behållare Tömningsavgift 
Behandlingsavgift  

Restavfall
Behandlingsavgift 

 Osorterat avfall

Lastväxlarcontainer 1 754 kr/tömning 1 232 kr/ton 1 933 kr/ton

Liftdumpercontainer 1 136 kr/tömning 1 232 kr/ton 1 933 kr/ton

B.9 Flerbostadshus, samfälligheter med gemensam avfallshantering samt verksamheter,  
hämtning av lastväxlarcontainer eller liftdumpercontainer (öppen/täckt komprimator)
Tömning av restavfall i container med lastväxlarfordon eller liftdumperfordon. Övervikt får ej förekomma. Container 
tillhandahålls av abonnenten, alternativt hyrs behållare av Förbundet. Komprimatortyp ska godkännas av Förbundet. 
Vid tömning skiftas containern mot en tom på plats alternativt transporteras för tömning och behandling. Matavfall 
sorteras ut separat. Detta abonnemang kan endast tecknas i samråd med Förbundet. I taxan ingår inte kostnaden 
för hyra av behållare, se tabell T.24.

Hämtningsavgift

Helårsabonnemang, storlek 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år

3-5 m3 74 300 kr/år 148 988 kr/år 371 498 kr/år

6-8 m3 148 988 kr/år 297 976 kr/år 742 977 kr/år

Sommarabonnemang, storlek 11 ggr/år 22 ggr/år 44 ggr/år

3-5 m3 44 580 kr/år 89 159 kr/år 222 899 kr/år

6-8 m3 89 159 kr/år 178 379 kr/år 445 798 kr/år

B.8.3 Tömning av container för osorterat avfall för badplatser och andra publika platser
Abonnent tillhandahåller behållare för osorterat avfall för badplatser och andra publika platser. Alternativt kan  
be hållare hyras av Förbundet. Behållare för osorterat avfall samt placering ska alltid godkännas av Förbundet.  
Detta abonnemang kan endast tecknas i samråd med Förbundet. I taxan ingår inte kostnaden för hyra av behållare, 
se tabell T.23.

Helårsabonnemang Hämtningsavgift

Storlek 13 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

Container 3-5 m3 11 702 kr/år 16 383 kr/år 32 766 kr/år 81 913 kr/år 114 677 kr/år

Container 6-8 m3 23 403 kr/år 32 766 kr/år 65 530 kr/år 163 825 kr/år erbjuds ej

B.8.2 Container med restavfall som töms på plats med sortering av matavfall
Abonnent tillhandahåller behållare för restavfall alternativt hyr behållare av Förbundet. Behållare för restavfall samt 
placering ska alltid godkännas av Förbundet. Matavfall sorteras ut separat. Detta abonnemang kan endast tecknas i 
samråd med Förbundet. I taxan T.21 och T.22 ingår inte kostnaden för hyra av behållare. 

Sommarabonnemang Hämtningsavgift

Storlek 11 ggr/år 22 ggr/år 44 ggr/år

Container 3-5 m3 9 830 kr/år 19 659 kr/år 49 147 kr/år

Container 6-8 m3 19 659 kr/år 39 319 kr/år 98 295 kr/år

T.21. Abonnemang Restavfall

T.22. Abonnemang Restavfall

T.23. Abonnemang Osorterat avfall

T.24. Hämtning av lastväxlarcontainer eller liftdumpercontainer
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Tjänst Avgift

Hämtning extra säck (ordinarie tur, max 15 kg per säck) 300 kr/säck

Budning (extra hämtning, ej ordinarie tur, 
utförs inom 3 arbetsdagar från beställning) 492 kr/hämtning

Budning bottentömmande behållare och container som töms på plats  
(1-3 arbetsdagar). Budningsavgift utöver ordinarie abonnemang 926 kr/tömning och behållare

Leverans av matavfallspåsar samt insatssäck till matavfallskärl vid mer än  
1 leverans per år för småhus och vid mer än 6 stycken leveranser  
per år för flerbostadshus och verksamheter 450 kr/leverans

B.10 FLERBOSTADSHUS OCH VERKSAMHETER, UTSORTERAT MATAVFALL I SLUTEN TANK ELLER 
AVSKILJARE/KOMBISYSTEM

Se kapitel J, sid 22. 

C. TILLÄGGSTJÄNSTER OCH AVGIFTER
C.1 Extra hämtningar och budningar (se tabell T.25)

C.2 Dragavstånd och manuell hämtning
Framdragning av kärl och manuell hantering tillämpas endast i undantagsfall då särskilda skäl gör det orimligt att 
följa ordinarie regler för hämtningsplats, se avfallsföreskrifterna. Om dragavstånd efter bedömning av Förbundet 
krävs kommer extra avgift tas ut.  

Förutsättningen för att beviljas dragavstånd är att hela dragvägen är hårdgjord, halkfri, utan trånga passager eller 
hinder och utan lutning. Utifrån aktuellt abonnemang (antal hämtningar per år och antal kärl) beräknas en total årlig 
avgift för dragavståndet. Tabellen T.26 och T.27 redovisar avgiften per kärl och hämtningstillfälle, för olika dragav-
stånd. 

Avgiften debiteras även om det vid enstaka tillfällen inte skulle vara dragavstånd. Det åligger abonnenten att 
påvisa att behovet av tjänsten inte längre behövs. Dragavståndet avser enkel väg från fordonets placering - mitten 
på vaggan (baklastare) eller när armen är nedfälld (sidlastare) - till kärlets placering alternativt till dörren på avfallsut-
rymmet. Avståndet mäts med hjälp av mäthjul. 

Vid delade kärl debiteras endast den anläggning där kärlet/kärlen står.

Dragavstånd* baklastande sopbil Avgift per kärl och tillfälle

0-4,99 meter  0 kr

5-10,99 meter 25 kr

11-30,99 meter 90 kr

över 31 meter 110 kr för varje påbörjad 5-meterssträcka per kärl och tillfälle.

T.25. Extra hämtning och budningar

T.26. Dragavstånd baklastare

Dragavstånd* sidlastande sopbil Avgift per kärl och tillfälle

0-1,6 meter  0 kr

1,61-5 meter 25 kr

5,01-10,99 meter 50 kr

11-30,99 meter 90 kr

över 31 meter 110 kr för varje påbörjad 5-meterssträcka per kärl och tillfälle.
   *Enkel väg

T.27. Dragavstånd sidlastare
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C.4 Undantag från avfallsföreskrifterna, Förlängt hämtningsintervall 
Efter ansökan till Förbundet kan ett abonnemang medges med förlängt hämtningsintervall. Villkor för undantaget 
är att godkänd hemkompost alternativt av kommunen godkänd matavfallskvarn kopplad till avloppsnätet används. 
Minsta kärlstorlek för restavfall är ett krav. Närboende fastighetsägare kan efter anmälan till Förbundet dela kärl.  
Se tabell T.30.

Typ av avgift Avgift

Felsorteringsavgift: alla kärlstorlekar 500 kr/behållare och tillfälle

Felsorteringsavgift: bottentömmande behållare och 
container som töms på plats

2 500 kr/behållare och tillfälle

Felsorteringsavgift: Lastväxlarcontainer eller liftdumper-
container (utöver behandlingsavgift). Behandlingsavgift 
för det avfall som finns i behållaren tillkommer utöver 
felsorteringsavgiften

1 500 kr/behållare och tillfälle

Felsorteringsavgift Elavfall/Farligt avfall: Behållaren inne-
håller farligt avfall eller elektronik som upptäcks efter tömning

5 000 kr/behållare och tillfälle

Hanteringsavgift överfull behållare 300 kr/behållare och tillfälle

C.3 TILLÄGGSAVGIFTER

C.3.1 Ändring av abonnemang 
Ändring av abonnemang är som huvudregel kostnadsfri och gäller i minst 6 månader. Vid ytterligare ändring 
av abonnemanget inom 6 månader kommer Förbundet att ta ut en avgift på 450kr/tillfälle. Ingen avgift utgår 
om abonnemanget ändras av Förbundet. Ett avgiftsfritt val ingår vid nybyggnation och ägarbyte.

C.3.2 Felsortering och hantering
Om avfallet inte sorteras enligt regler för gällande abonnemang påpekas detta skriftligen för fastighetsägaren. 

Efter upprepade påpekanden om att föreskrifter för sortering inte följs kan avgift tas ut (se bilaga 2 i avfallsföre-
skrifterna). Behållare som innehåller avfall blandat med farligt avfall eller el-avfall lämnas kvar (utom vid budning av 
farligt avfall se punkt G). När fastighetsägare eller nyttjanderättshavaren har packat om och tagit bort felaktigt sorte-
rat avfall kan tömning ske. Tömning sker vid nästa ordinarie hämtningstillfälle alternativt finns möjlighet att beställa 
budning mot avgift.

Förbundet får ta ut avgift för överfull behållare. Överfull behållare innebär att avfall inte ryms i behållaren det vill 
säga faller ur kärlet vid tömning, om avfallet är betydligt över kanten om lock saknas eller att locket inte går att 
stänga. Om behållaren uppenbart inte räcker till för det avfall som uppkommer vid fastigheten, trots upprepade 
påpekanden, kan Förbundet anpassa abonnemanget till rådande förhållanden. Se tabell T.29.

Tjänst Avgift

Manuell hantering 50 kr/ tillfälle

Avgift för manuell hantering kan debiteras utöver ordinarie hantering, exempelvis vid upplåsning av kärl eller om 
kärlen måste vändas vid tömningstillfället för att kunna tömmas. (Se tabell T.28)

T.28. Manuell hantering

T.29 Felsorteringsavgifter
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Hämtningsavgift

Antal tömningar/år En gång i kvartalet 4 ggr/år Sommarsäsong 2 ggr/år

Helår, Restavfall, Kärl litet 505 kr/år –

Sommarperiod vecka 18-38 eller 
19-39, Restavfall, Kärl litet

– 303 kr/år

D. INSAMLING AV RETURPAPPER
Denna insamling omfattar returpapper som är avfall under kommunalt ansvar. Returpapper kan lämnas kostnadsfritt 
vid de publika insamlingsplatser som finns angivna på VafabMiljös hemsida. Det handlar till exempel om: 
• Återvinningsstationer
• Återbruken (enbart för hushåll)
• Singelstationer för Returpapper 
• Omstarter (gäller enbart för hushåll i Sala kommun) 

Returpapper kan också hämtas enligt nedanstående tilläggstjänster. 

D.1 BNI-abonnemang returpapper
Efter den 1 januari 2022 införs en tilläggstjänst som innebär att det finns möjlighet att beställa bostadsnära insamling 
(BNI) av returpapper och kontorspapper för: 
• Ägare till flerbostadshus 
• Samfälligheter och bostadsrättsföreningar för småhus med gemensam fakturering
• Organisationer, företag och kommunala verksamheter
• Detta gäller endast i kommunerna; Arboga, Kungsör, Köping, Hallstahammar, Enköping, Sala, Västerås,  

se tabell T.31.

Hämtning av returpapper 2 ggr per vecka samt kärlstorlek 600-660 liter för returpapper kan inte nytecknas. Dessa 
storlekar ska av arbetsmiljöskäl arbetas bort under 2022 och kommer att ersättas av andra hämtningslösningar. 

Behållare för bottentömmande hämtning tillhandahålls av abonnenten. Insatssäck där så behövs ingår. Detta 
abonnemang gäller för befintlig hämtning och kan endast nytecknas i samråd med Förbundet.

Vid containerhämtning tillhandahåller abonnenten behållare alternativt hyr behållare av Förbundet. Behållare för 
returpapper samt placering ska alltid godkännas av Förbundet. Detta abonnemang gäller för befintlig hämtning och 
kan endast nytecknas i samråd med Förbundet. I hämtningsavgiften ovan ingår inte kostnaden för hyra av behållare.

Konverteringen av befintlig Fastighetsnära insamling (FNI) inom ramen för förordningen om producentansvar för 
returpapper till BNI-abonnemang för returpapper enligt reglerna  
för avfall under kommunalt ansvar kommer att ske enligt fastställd  
konverteringsplan och pågå under 2022.

Nya BNI-abonnemang för returpapper startar senast 3 månader efter beställning.

Hämtningsavgift för BNI-abonnemang   
I avgiften för kärlhämtning av returpapper ingår dragavstånd.

13 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år*

Kärl mellan (dvs mindre än 370 
liter) 

490 kr/år 975 kr/år 1 950 kr/år 4 875 kr/år

Kärl stort (dvs 370 liter eller större) 730 kr/år 1 465 kr/år 2 925 kr/år 7 315 kr/år

Bottentömmande behållare max 5m³ 4 500 kr/år 9 000 kr/år 18 000 kr/år erbjuds ej

Containerhämtning max 8 m³ 10 900 kr/år 21 700 kr/år 43 500 kr/år erbjuds ej

*Abonnemang med hämtning av returpapper 2 gånger per vecka kan inte nytecknas. 

T.30. Förlängt hämtningsintervall

T.31. BNI-abonnemang för Returpapper
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D.2 Budning av returpapper
Efter beställning kan även returpapper hämtas vid fastighetsgräns mot avgift, se kriterier under punkt E. Tjänsten kan 
nyttjas av boende i småhus och flerbostadshus. Vid beställd hämtning ska returpapperet buntas eller förpackas  
i lämpligt emballage och bestå av max åtta kollin. Varje kolli får max väga 25 kg. Returpapperet ska vara sorterat.  
Budningstjänsten kan beställas i alla kommuner.

D.3 Godkänd insamlare av returpapper
Returpapper kan hämtas vid fastighetsgräns av annan insamlare än VafabMiljö. Insamlare av returpapper måste vara 
godkända av VafabMiljö och ange i vilka kommuner de har för avsikt att bedriva verksamhet. 

För att beställa denna tilläggstjänst, kontakta någon av de insamlare som finns listade på VafabMiljös hemsida.  
Kostnaden för den tilläggstjänst som beställs kommer att faktureras av utföraren.

Tjänst E.1 Grovavfall (sorterat och paketerat löst avfall) eller enstaka ej paketerat gods  Avgift

Hämtning av grovavfall (sorterat och paketerat löst avfall) eller enstaka ej paketerat 
gods, max 16 kollin hämtas vid ett tillfälle, hämtas av en person.   

Om det krävs fler än en person att hämta avfallet inom ovan nämnda begränsningar till-
kommer extra debitering, se tjänst E:2 (T.33)  

1-8 kollin: 800 kr 
9-16 kollin: 1600 kr 

E. HÄMTNING AV RETURPAPPER, GROVAVFALL SAMT TRÄDGÅRDSAVFALL I KOLLI
Grovavfall samt trädgårdsavfall från hushållen får lämnas vid återvinningscentralerna (Återbruken) då det ingår i 
grundavgiften för abonnemanget. Verksamheter kan lämna grovavfall vid Återbruken mot tecknande av Återbrukskort.   

Avfallet kan också hämtas vid fastighetsgräns mot avgift efter beställning. Tjänsten kan beställas av fastighetsägare 
eller hyresgäster i flerbostadshus. Vid hämtning ska avfallet stå i marknivå, vid fastighetsgränsen. Gällande avgiftsskyl-
dighet så gäller punkt 3 i taxan.    

Efter beställning kan även returpapper hämtas vid fastighetsgräns mot avgift, se kriterier under punkt E:1. Tjänsten 
kan endast nyttjas av boende i småhus och flerbostadshus. Vid beställd hämtning ska returpapperet buntas eller 
förpackas i lämpligt emballage (ej sopsäckar) och bestå av max 16 kollin. Varje kolli får max väga 25 kg. Returpapperet 
ska vara sorterat. 

E:1 Den som lämnar grovavfall (sorterat och paketerat löst avfall) eller enstaka ej paketerat gods som uppfyller 
nedanstående krav ska:  

• Se till att avfallet är sorterat enligt den sortering som finns för Återbruken och förpackat så att hantering un-
derlättas. Endast trädgårdsavfall får packas i sopsäckar. Övrigt grovavfall packas i annat lämpligt emballage. 

• Paketera löst avfall fördelat enligt den sortering som finns för Återbruken. 
• Varje paket eller enstaka gods får inte överstiga:  
• Volym; 1 m3 och max 25 kg, eller  
• Längd; 2 m och max 25 kg  
• Max antal enheter som hämtas är totalt 16 st.   
• Om det krävs fler än en person att hämta avfallet inom ovan nämnda begränsningar tillkommer extra debite-

ring, se tjänst E:2 (T.33).  
• En bild på det avfall som ska lämnas ska bifogas beställningen av tjänsten. Bilden används för att verifiera 

innehållet i ordern och ska överensstämma vid hämtningstillfället.  
• Vid hämtning ska avfallet stå i marknivå, vid fastighetsgränsen. 
• Hämtning utförs inom 14 arbetsdagar efter godkänd order. 
• Max 16 enheter kan hämtas. Överstiger mängden 16 stycken enheter, har VafabMiljö rätt att inte utföra hämt-

ningen av de överstigande antalen, och istället hänvisa kunden till Återbruket eller beställning av grovavfalls-
container.  

• Om grovavfallet inte är paketerat eller sorterat enligt ovanstående har VafabMiljö rätten att inte utföra hämt-
ningen och istället hänvisa kunden till Återbruket eller beställning av grovavfallscontainer. 

T.32. Tjänst E.1 Grovavfall eller enstaka ej paketerat gods

Sida 318 (645)



21

F. HÄMTNING AV TRÄDGÅRDSAVFALL ELLER 
GROVAVFALL I TILLFÄLLIGT UPPSTÄLLD 
CONTAINER
Kommunalt trädgårdsavfall och grovavfall kan läm-
nas på Återbruken, vilket för privatpersoner ingår i 
grundavgiften. VafabMiljö erbjuder även hämtning av 
kommunalt trädgårdsavfall och grovavfall i tillfälligt 
uppställd container mot avgift. Tjänsten kan användas 
till exempel vid mindre renoveringar, garagerensningar 
eller rensning av dödsbon. Grovavfall är avfall som är 
för tungt, skrymmande eller har andra egenskaper som 
gör att det inte är lämpligt att samla in i kärl för restav-
fall.  

Containern får inte innehålla elektronik eller farligt 
avfall, detta måste hanteras separat. Felsorteringsavgift 
kommer att tas ut om det upptäcks efter tömning av 
containern. 

Container tillhandahålls av abonnenten alternativt 
hyrs av VafabMiljö. Placering ska alltid godkännas av 
VafabMiljö. För kostnad av hyra av container kontakta 
vår kundservice för prisuppgift.  

Avgifterna avser tömning av containern samt be-
handling av trädgårdsavfall eller grovavfall.  

E:2 Hämtning av grovavfall som är skrymmande eller väger mer än 25 kg:   

• Enstaka gods så som soffa, bord, säng, skåp, hylla etc. behöver ej paketeras.   
• Större gods som exempelvis skåp, soffor och sängar ska nedmonteras i mindre sektioner. VafabMiljö utför inte 

nedmontering av möblerna. 
• Se till att avfallet är sorterat enligt den sortering som finns för Återbruken och förpackat så att hantering underlät-

tas.   
• Om grovavfallet inte är paketerat eller nedmonterat enligt ovanstående har VafabMiljö rätten att inte utföra hämt-

ningen och istället hänvisa kunden till Återbruket eller beställning av grovavfallscontainer.  
• Maxvikt; 50 kg per enhet gäller oavsett om godset är paketerat eller ej.   
• En bild på det avfall som ska lämnas ska bifogas beställningen av tjänsten.  
• Vid hämtning ska avfallet stå i marknivå, vid fastighetsgränsen.  
• Hämtning utförs inom 14 arbetsdagar efter godkänd order.  
• Hämtning enligt tjänsten E:2 kräver alltid minst två personer och debiteras enligt tabellen nedan. 
• Timtid för extra personal avser endast arbetstid på plats hos avfallslämnaren.  

Tjänst E.2 Grovavfall som är skrymmande eller väger mer än 25 kg  Avgift

Enstaka kollin, så som soffa, säng, skåp etc, behöver ej paketeras.   

Maxvikt; 50 kg. 

800 kr/kolli samt 
tillkommande 

avgift för extra 
personal.

Extra personal (minimidebitering 1 timme) 350 kr per påbör-
jad timme 

T.33. Tjänst E.2 Grovavfall som är skrymmande

• Hämtning av vitvaror (kyl, frys, tvättmaskin, torktumlare, torkskåp, spis, diskmaskin) omfattas av tjänsten 
hämtning av farligt avfall, se taxedokumentet avsnitt G.  

Tillhandahållande av container Avgift

Utsättning av container 1 170 kr/container

Hemtagning av container 1 446 kr/container

Tömning Avgift

Tillfällig container, tömningsavgift 1 446 kr/tömning

Behandling Per ton

Blandat trädgårdsavfall (ris, 
kvistar,  
grenar, jord, gräs, löv etc)

930 kr/ton

Grovavfall, ej farligt avfall och 
elektronik

1 838 kr/ton

Felsorteringsavgift Avgift

Om containern innehåller farligt 
avfall eller elektronik som 
upptäcks i efterhand.  

Felsorteringsavgiften tillkommer 
utöver behandlingsavgiften.

5000 kr/container 
och tillfälle

T.34. Utsättning och hämtning av container
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Tjänst Avgift

Hämtning av farligt avfall, volym max 2 st papperskassar om ca 45 liter/st 900 kr/tillfälle

Hämtning av kyl/frys 500 kr/enhet

I. TÖMNING AV SLAM FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR

I.1 Tömning av slam från slamavskiljare (WC/BDT), sluten tank och minireningsverk 
Slam från enskilda avloppsanläggningar är en del av kommunens avfallsansvar. Kommunen ansvarar därmed för 
att detta avfall samlas in och transporteras bort från den fastighet där avfallet fi nns för att slutligen behandlas. Som 
utförare av tjänsten avses VafabMiljö eller den som VafabMiljö anlitar för hantering av det avfall som omfattas av 
förbundets ansvar. 

Taxa för tömning av slam består av två delar: fast avgift samt behandlingsavgift. Den fasta avgiften omfattar admin-
istration av det kommunala uppdraget samt tillhandahållande av tömningstjänst och inkluderar planering, framkörn-
ing, förberedelse för uppdraget samt transport från och till tömningsplatsen.  

Behandlingsavgiften baseras på anläggningens storlek oavsett den mängd som hämtas, samt tömningstid och 
behandlingsavgift.  

Med bomkörning menas att anläggningen vid tömningstillfället inte är åtkomlig för tömning.  Det kan till exempel 
handla om en stock eller träd som fallit över vägen, en bil står parkerad över brunnslocket, brunnen eller brunns-
locket är inte utmärkt med vimpel, eller att det inte är snöröjt. För bomkörning tas en särskild avgift ut. 

Abonnemang (vecka 18-38 eller vecka 19-39) Avgift

Sommarhämtning var 4:e vecka (6 ggr/säsong) 3 844 kr/säsong

Sommarhämtning var 14:e dag (11 ggr/säsong) 7 047 kr/säsong

Tilläggstjänster Per kärl

Budningsavgift  hämtning av latrinkärl 641 kr/kärl

Avgift för utkörning av ett extra latrinkärl 407 kr/kärl

H. HÄMTNING AV LATRIN
Tjänsten kan nyttjas av småhus och verksamheter. Latrinhämtning utförs varannan eller var fj ärde vecka under 
sommarperioden, vecka 18-39. Övrig tid under året kan hämtning beställas genom budning. I avgiften ingår hämt-
ning av ett latrinkärl samt behandling. Ett kärl lämnas i retur per hämtat kärl. Det är ej ett krav att ha abonnemang för 
att budning ska kunna ske. Hämtning under sommarsäsong utförs i samband med ordinarie tur. (Se tabell T.36)

T.35. Hämtning av farligt avfall

T.36. Hämtning av latrin

G. HÄMTNING AV FARLIGT AVFALL
Farligt avfall inklusive elavfall från hushållen får kostnadsfritt lämnas vid återvinnings-
centralerna (Återbruken). Avfallet kan också hämtas vid fastighetsgräns mot avgift efter 
beställning, se tabell T.35. Tjänsten kan nyttjas av småhus och fl erbostadshus. Vid beställ-
ning uppges vilken typ av farligt avfall som ska hämtas. Av säkerhetsskäl ska överlämnandet 
ske personligen. Avfallet ska förpackas i lämpligt emballage och förses med märkning. 
I avgiften ingår hämtning och behandling.
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Fast avgift Avgift

Regelbunden tömning av slamavskiljare, slutna tankar, minireningsverk. 
Alla tank- och brunnsvolymer 738 kr/tömning

Samtidig tömning på enskild fastighet. Tömning av BDT*-anläggning i  
samband med tömning av sluten tank eller annan avskiljare. Förutsätter 
att slamfordonet ej behöver flyttas

0 kr för tillkommande brunn

Behandlingsavgift Avgift

Avgift per m3, baseras på anläggningens storlek 199 kr/m3

Tilläggstjänster (tillkommande avgifter utöver ovanstående avgifter) Avgift

Tillägg för budning. Utförs inom 5 arbetsdagar från beställning.  314 kr/tömning

Tillägg för akut tömning under ordinarie arbetstid (vardagar 07.00-16.00.) 
Utförs inom 24 timmar efter beställning. 

3 109 kr/tömning

Tillägg för akut tömning, övrig tid. Utförs inom 24 timmar efter beställning, all 
övrig tid utöver ordinarie arbetstid (vardagar 07.00-16.00) 

4 666 kr/tömning

Tillägg för tidsbestämd tömning som utföres under ordinarie arbetstid (vard-
agar 07.00-16.00)  

3 109 kr/tömning

Slangdragning över 25 m debiteras för varje påbörjat 10-metersintervall.  
Vid delad anläggning debiteras anläggningsägaren

157 kr/10 m 
utöver 25 meter

Avgift då uppdraget inte kunnat utföras Avgift

Bomkörning, anläggningen ej åtkomlig 392 kr/tillfälle 

T.37. Tömning av slam

Inför en schemalagd tömning skickas ett aviseringsbrev ut till fastighetsägaren 2 veckor före tömning. Om avbok-
ning inte sker innan tömningsdagen så kommer VafabMiljö att debitera kunden enligt följande:   

• Om fastighetsägaren meddelar att tömning inte behövs i samband med att slambilen befinner sig hos denne, 
och tömning av avloppsanläggningen inte har påbörjats så debiteras den fasta avgiften. 

• Om tömning har påbörjats hos fastighetsägaren och denne då meddelar att tömning redan gjorts, så debiteras 
både fast avgift och behandlingsavgift som vid en ordinarie tömning.  

De fastighetsägare som i god tid avbokar den planerade tömningen och då anger att någon annan redan utfört 
tömningen kommer att lämnas över till ansvarig nämnd hos fastighetsägarens kommun för tillsyn.  

*) BDT = Bad-, disk- och tvättvatten kommer från: diskbänken, diskmaskinen, handfat, dusch och badkar samt tvätt och 
tvättmaskin. Kallas också gråvatten. Kunder som inte är kopplade mot kommunalt vatten och avlopp har en köksbrunn som 
ska slamsugas. 
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J. TÖMNING AV FETTAVSKILJARE SAMT UTSORTERAT MATAVFALL I SLUTEN TANK ELLER  
AVSKILJARE/KOMBISYSTEM

J.1 Abonnemang tömning av fettavskiljare samt utsorterat matavfall i sluten tank eller  
avskiljare/kombisystem
För verksamheter som omfattas av kravet för fettavskiljare, med över året regelbunden hantering av livsmedel, kan 
abonnemang tecknas för månadsvis tömning av fettavskiljare. Abonnemanget kan även tecknas för tömning av 
matavfall i sluten tank eller avskiljare/kombisystem för matavfall kopplad till avfallskvarn. Abonnemang kan tecknas 
för 12 gånger per år alternativt 6 gånger per år. Avgiften består av en fast och rörlig del. Den fasta delen inkluderar 
framkörning samt tömning och baseras på transporten. Den rörliga avgiften beror på anläggningens storlek och 
baseras på tömningstid och behandlingsvolym. 

Tömning av fettavskiljare, sluten tank och avskiljare/kombisystem för matavfall ska normalt ske 12 gånger per år. 
Verksamheter kan efter medgivande från Förbundet även teckna abonnemang för tömning 6 gånger per år.  
Se tabell T.39.

Fast avgift Avgift

Abonnemang regelbunden tömning 12 gånger/år 
Alla volymer 12 000 kr/år

Abonnemang regelbunden tömning 6 gånger/år
Alla volymer 6 000 kr/år

Rörlig avgift Avgift

Abonnemang, 12 tömningar per år. Avgift per m3 och år baserat på  
anläggningens storlek 9 000 kr/m3 och år

Abonnemang, 6 tömningar per år. Avgift per m3 och år baserat på 
anläggningens storlek 4 500 kr/m3 och år

Tilläggstjänster Avgift

Bomkörning 379 kr/tillfälle

Slangdragning över 25 meter debiteras för varje påbörjat 10-metersintervall 
Vid delad anläggning debiteras anläggningsägaren 

152 kr /10 m 
utöver 25 meter

Tjänst Avgift

Borttransport och omhändertagande av fosforfiltermaterial i säck,  
alternativt filterkassett, 0-1 000 kg, kranbil 3 720 kr/tömning

Tömning av löst fosforfiltermaterial med sugbil inklusive omhändertagande.  
Fast pris upp till 3 timmar inklusive framkörning, sugning och lossning. Mängd ≤ 1 000 kg 6 665 kr/tömning

Tillägg för tidsåtgång > 3 timmar, sugbil 1 956 kr/timme

Tillägg för extra beställd tömning. Utförs inom 10 arbetsdagar från beställning 3 260 kr/tömning

Bomkörning 1 552 kr/tillfälle

I.2 Borttransport och omhändertagande av fosforfiltermaterial från enskilda avlopp  
I tjänsterna nedan ingår ej byte eller nytt filtermaterial, se tabell T.38. 

Inför tömning av fosforfälla ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen enligt 24 § avfalls föreskrifterna så 
att tömning kan ske med slamsug eller kranbil.

T.38. Fosforfilter

T.39. Abonnemang tömning av fettavskiljare
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J.2 Behovsbaserad tömning av fettavskiljare samt utsorterat matavfall i sluten tank eller  
avskiljare/kombisystem
För verksamheter, som omfattas av kravet för fettavskiljare, med oregelbunden hantering av livsmedel eller vid 
behov av extra tömning (utöver abonnemang) används behovsbaserad tömning. Tjänsten kan även användas för 
tömning av matavfall i sluten tank eller avskiljare/kombisystem för matavfall kopplad till avfallskvarn. Avgiften består 
av en fast och rörlig del. Den fasta delen inkluderar framkörning samt tömning och baseras på transporten.  
Den rörliga avgiften beror på mängden fettavskiljarslam/matavfall vid tömningstillfället. Se tabell T.40.

Fast avgift Avgift

Tömning av fettavskiljare/sluten tank eller avskiljare/kombisystem 
för matavfall, 0-3 m3

1 200 kr/tömning

Tömning av fettavskiljare/sluten tank eller avskiljare/kombisystem 
för matavfall, > 3,1 m3

1 500 kr/tömning

Rörlig avgift Avgift

Avgift per m3, baseras på mängd fettavskiljarslam vid tömning 1 023 kr/m3

Avgift per m3, baseras på mängd kvarnat matavfall vid tömning 750 kr/m3

Tilläggstjänster Avgift

Budning. Utförs inom 5 arbetsdagar från beställning  303 kr/tömning

Tillägg för akut tömning, ordinarie arbetstid. Utförs inom 24 tim efter beställning,  
vardagar 07.00-16.00. Tillämpas även för tidsbestämda tömningar som ej är akuta 3 004 kr/tömning

Tillägg för akut tömning, övrig tid. Utförs inom 24 tim efter 
beställning, all övrig tid utöver ordiniare arbetstid vardagar 07.00-16.00 4 508 kr/tömning

Bomkörning 379 kr/tillfälle

Slangdragning över 25 m debiteras för varje påbörjat 10-metersintervall.  
Vid delad anläggning debiteras anläggningsägaren

152 kr/ 10 m 
utöver 25 meter

Avgift Tidsbegränsning Avgift

Avgift för anmälan om hemkompostering av matavfall Ej tidsbegränsat 350 kr/anmälan

Förlängt hämtningsintervall restavfall Ej tidsbegränsat 700 kr/ansökan

Delat kärl samt gemensam hämtningsplats Ej tidsbegränsat Avgiftsfritt

Uppehåll i hämtning av mat- och restavfall 2 år från beviljad ansökan, maximalt 6 år 700 kr/ansökan

Uppehåll i hämtning av slam 2 år från beviljad ansökan, maximalt 6 år 700 kr/ansökan

K. AVGIFTER FÖR ANSÖKAN OCH ANMÄLAN OM UNDANTAG FRÅN AVFALLSFÖRESKRIFTERNA
Följande avgifter betalas för ansökan och anmälan till Förbundet om undantag från avfallsföre skrifterna.  
Övriga undantag handläggs av respektive kommuns tillsynsansvariga nämnd. Se tabell T.41.

T.40. Behovsbaserad tömning av fettavskiljare

T.41. Undantag från avfallsföreskrifter
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Postadress: Box 140, 721 05 Västerås
Besöksadress: Gasverksgatan 7, 721 30 Västerås

vafabmiljo.se
kundservice@vafabmiljo.se
021-39 35 00

Tillsammans 
räddar vi världen 
lite varje dag!
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 240 Åtgärder för att klara ekonomi på kort och 
lång sikt i Kungsör KommunTeknik AB (KKTAB) 
Diarienummer KS 2022/382 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att  
För år 2022 återbetala 14 mkr för ökade räntekostnader som tidigare betalats 
tillbaka till Kungsörs kommun för de år som räntan varit låg. 
För 2022 även betala 6 mkr för utebliven ersättning för uppdrag och 
åtgärder som genomförts. 
För 2023 höja hyresnivån med 22%, inkl KPI-uppräkning, för att klara 
underhållsnivåerna och reinvesteringarna i våra fastigheter. 
Att kompensera BUN, SN och KS med motsvarande höjning av 
hyresnivåerna. 
Att revidera den gemensamma hyrespolicyn och eventuella andra riktlinjer 
för att tydliggöra hyresgästens och fastighetsägarens ansvar och vad som 
ingår i hyran och hur hyran beräknas.  
Att ägardirektiven ses över och revideras så att KKTAB inte utsätter 
kommunen för onödiga risker (bl.a. vad gäller skuldförvaltning och 
finansiella mål). 
Att VD för KKTAB tar fram en tydlig beställning i samverkan med 
ekonomichef i kommunen där det framgår vad kommunen köper och vad 
det kostar.  
Att kommunen sedan avgör vilka tjänster den vill och kan köpa 
Att bolaget anpassar sin kostym till beställningen på ett kostnadsmedvetet 
sätt. 
Att bolaget inte avkrävs borgensavgiften på 1,8 mnkr för år 2022. 
  

Sammanfattning 
KKTAB har under tid brottats med ekonomiska svårigheter och gör vi inget 
som ägare så kommer inte problemen att upphöra utan snarare förvärras. 
KKTAB har genom den beställning som diskuterats åtagit sig mer arbete än 
vad man fått betalt för, räntorna har stigit och kommer att drabba KKTAB 
hårt under nästa år då lån ska sättas om. Inflationen är den högsta på 30 år 
och pensionskostnaderna ökar. För att klara KKTAB:s ekonomi så måste 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-31 
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pengar tillföras bolaget och den ersättning de får för vad KS beställer ska 
räcka till arbetet som ska utföras. Självklart kan det bli så att KS måste 
beställa färre tjänster och uppdrag framöver vilket då innebär att KKTAB 
måste anpassa sin verksamhet och personalstyrka utifrån det. 
Utförligt beskrivs detta i bifogade dokument 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 

Skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
VD KKTAB 
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Vår handläggare 
claes-urban.bostrom@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Åtgärder för att klara ekonomi på kort och lång 
sikt i Kungsör KommunTeknik AB (KKTAB) 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att  
För år 2022 återbetala 14 mkr för ökade räntekostnader som tidigare betalats 
tillbaka till Kungsörs kommun för de år som räntan varit låg. 
För 2022 även betala 6 mkr för utebliven ersättning för uppdrag och 
åtgärder som genomförts. 
För 2023 höja hyresnivån med 22%, inkl KPI-uppräkning, för att klara 
underhållsnivåerna och reinvesteringarna i våra fastigheter. 
Att kompensera BUN, SN och KS med motsvarande höjning av 
hyresnivåerna. 
Att revidera den gemensamma hyrespolicyn och eventuella andra riktlinjer 
för att tydliggöra hyresgästens och fastighetsägarens ansvar och vad som 
ingår i hyran och hur hyran beräknas.  
Att ägardirektiven ses över och revideras så att KKTAB inte utsätter 
kommunen för onödiga risker (bl.a. vad gäller skuldförvaltning och 
finansiella mål). 
Att VD för KKTAB tar fram en tydlig beställning i samverkan med 
ekonomichef i kommunen där det framgår vad kommunen köper och vad 
det kostar.  
Att kommunen sedan avgör vilka tjänster den vill och kan köpa 
Att bolaget anpassar sin kostym till beställningen på ett kostnadsmedvetet 
sätt. 
Att bolaget inte avkrävs borgensavgiften på 1,8 mnkr för år 2022. 
 

Sammanfattning 
KKTAB har under tid brottats med ekonomiska svårigheter och gör vi inget 
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som ägare så kommer inte problemen att upphöra utan snarare förvärras. 
KKTAB har genom den beställning som diskuterats åtagit sig mer arbete än 
vad man fått betalt för, räntorna har stigit och kommer att drabba KKTAB 
hårt under nästa år då lån ska sättas om. Inflationen är den högsta på 30 år 
och pensionskostnaderna ökar. För att klara KKTAB:s ekonomi så måste 
pengar tillföras bolaget och den ersättning de får för vad KS beställer ska 
räcka till arbetet som ska utföras. Självklart kan det bli så att KS måste 
beställa färre tjänster och uppdrag framöver vilket då innebär att KKTAB 
måste anpassa sin verksamhet och personalstyrka utifrån det. 
Utförligt beskrivs detta i bifogade dokument 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

 Sara Jonsson 
 Ekonomichef 

Skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
VD KKTAB 
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Åtgärder för en ekonomi i 
balans  

- med målsättningen att skapa en långsiktigt hållbar 
ekonomi i Kungsörs kommunteknik AB (KKTAB) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sara Jonsson, ekonomichef 
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Problemställning 
 
Så fort styrelsen har farhågor om att det egna kapitalet i bolaget understiger halva det 

registrerade aktiekapitalet ska den initiera en kontrollbalansräkning. Om kontrollbalans-

räkningen visar att det egna kapitalet understiger det registrerade aktiekapitalet ska styrelsen 

överväga att försätta bolaget i likvidation. Förfarandet har till syfte att skydda bolagets 

leverantörer, kunder, långivare och Skatteverket från ekonomiska förluster. Om styrelsen 

underlåter detta och driver bolaget vidare, trots vetskap om den ekonomiska situationen, kan 

var och en styrelseledamot själva bli ekonomiskt förpliktigade för bolagets räkning. 

 

Nyckeltal KKTAB 2021 2020 2019 2018 2017 
Nettoomsättning, tkr 117 368 90 378 87 128 72 289 71 027 

Resultat efter fin post, tkr -3 396 1 865 -5 364 -16 904 789 
Balansomslutning, tkr 548 082 471 323 431 541 411 100 403 101 

Soliditet, % 1,4 1,6 1,3 1,7 1,7 
Eget kapital 7 496 7 439 5 647 6 811 6 811 

 

Soliditeten i bolaget, dvs hur stor andel av tillgångarna som finansieras med egna medel, är 

extremt låg för att vara ett aktiebolag. Orsaken till den låga soliditeten är att ägaren låtit bolaget 

bära underskottet för förvaltningen av de egna anläggningarna (den s.k. ”beställningen”) samt 

betalat för låg hyra för sina verksamheters lokaler. 

 

Flera år har bolaget redovisat underskottsresultat enligt tabellen ovan. Resultatet 2018 

påverkades negativt av rivningen av gamla Kung Karls skola. Resultaten 2019 och 2021 är 

underskott på grund av för höga driftskostnader. Tabellen inkluderar inte uppskrivningarna 

som skedde 2018 och 2019 för att rädda soliditeten och inte heller koncernbidraget på 3 500 tkr 

från Kungsörs Fastighets AB 2021. Inklusive uppskrivningarna och koncernbidraget är det 

balanserade underskottet i 2021 års räkenskaper -13 113 tkr. Det skattemässigt justerade 

balanserade resultatet uppgår i stället till -9 383 tkr. 

 

Eftersom bolaget har haft låga och negativa resultat de senaste åren har det förutom 

nyinvesteringar behövt låna även till reinvesteringar och planerat underhåll. För att undvika 

obestånd skrevs fastigheten Vårdcentralen 1 upp med 15 211 tkr år 2018 och ytterligare 

4 200 tkr år 2019 (sammanlagt 19 421 tkr). De höga investeringsnivåerna har orsakat en hög 

skuldsättning och gjort bolaget räntekänsligt. Investeringsnivåerna har medfört höga 

avskrivningskostnader. På uppskrivningarna är avskrivningarna inte skattemässigt avdragsgilla.  

 

Den allmänna prisstegringen under 2022 har orsakat prisökningar och räntekostnadsökningar 

som bolaget inte klarar av att hantera på egen hand. Ägaren måste betala högre hyror och 

driftsbidrag för att bolaget ska få ökade intäkter. För att bolaget inte ska tvingas till 
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tvångslikvidation har kommunstyrelseförvaltningen och KKTAB sett över sina ekonomiska 

utrymmen med målsättningen att eliminera underskottet på den s.k. ”beställningen” samt 

finansiera ett förslag om borttagande av borgensavgiften.  

 

 
 

Räntekostnaderna förväntas öka enligt diagrammet. KKTAB behöver finansiera dem genom att 

höja hyrorna. Verksamheterna klarar inte av att hantera hyreshöjningarna utan 

budgetkompensation. Kommunens förväntade kostnader 2023–2025 överstiger redan 

prognostiserade skatte- och generella statsbidragsintäkter. Kommunen måste omedelbart vidta 

åtgärder för att uppnå en budget i balans. En lokalförsörjningsplan ska tas fram under hösten. 

Kommunen ska även uppdatera en kartläggning av digitala system för att se vilka system som 

är omotiverat dyra och utreda om det går att säga upp system och i stället jobba annorlunda. 

Sänkta lokal- och systemkostnader kommer dessvärre inte att matcha det utrymme som krävs 

för att finansiera bolagets högre räntekostnader.  

 
Syfte 
På kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj 2022 uppdrogs åt ekonomichef Sara Jonsson och 

VD för KKTAB Rune Larsen att kartlägga transaktionerna mellan kommunstyrelsen och 

KKTAB för att eventuellt uppdatera fördelningen av gemensamma kostnader och föreslå 

eventuella sparåtgärder. Detta med anledning av ett äskande från KKTAB på 3 874 tkr för att 

täcka onormalt höga kostnader som en följd av prisutvecklingen på grund av inflationen.  

 

Sedan dess har el- och bränslepriser samt räntekostnader ökat i en rasande fart och bolaget måste 

få ekonomisk hjälp för att undvika tvångslikvidation. Därför har även kommunens 

budgetutrymme genomlysts. 
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Avgränsning 
Eftersom Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden har behov av ökade budgetanslag 

som en konsekvens av i första hand utökningen av särskilt boende med nya platser samt fler 

barn i behov av särskola, antas dessa nämnder inte ha förmågan att bidra ekonomiskt till 

KKTAB:s underskott. Däremot finns det anledning att se över riktlinjer och 

ansvarsfördelningen i organisationen för att dämpa kostnadsutvecklingen. Till exempel bör 

beslut om lokalinvesteringar och lokalanpassningar centraliseras eftersom besluten påverkar 

kommunens ekonomi på mycket lång sikt. Gränsdragningslistor mellan hyresvärd och 

hyresgäst bör också fastställas för att säkerställa att slutkund betalar kostnaderna, men aldrig 

betalar samma kostnader mer än en gång.  

 

En kommun som växer mycket kommer till slut att stå med en allt större andel fasta kostnader, 

i form av hyror och kapitalkostnader, som andel av det totala utrymmet – vilket blir följden av 

höga investeringsnivåer. Ett viktigt led i att begränsa investeringsnivåerna är att tydliggöra 

ansvar och mandat för verksamhetslokalerna i organisationen samt besluta om finansiella mål 

för investeringsnivåerna. En djupare analys av detta ryms dock inte här. 

 

För att utreda fördelningen av gemensamma kostnader samlades ekonomerna från KKTAB, 

KVAB och kommunstyrelseförvaltningen på ett möte tillsammans med sina respektive chefer. 

Det konstaterades att det kan finnas skäl att uppdatera fördelningen av exempelvis 

systemlicenser och diverse administrativa tjänster, men att det med största sannolikhet inte 

kommer att medföra några större skillnader jämfört med idag. Därför görs ingen närmare 

redogörelse för det ledet i kommunstyrelsens uppdrag här. 

 

Det finns skäl att se över även mellanhavandena mellan bolagen i koncernen. Detta ryms inte 

heller i denna utredning. 

 
Metod och utgångspunkter 
Flera tjänstepersoner har deltagit i genomlysningen av KKTAB:s och kommunens ekonomiska 

förutsättningar. Ekonomichef Sara Jonsson och Teknisk chef, tillika VD för KKTAB, Rune 

Larsen har i huvudsak tagit hjälp av KKTAB:s ekonom Karin Dahlén. Men även driftschef 

Ronnie Björkrot och driftstekniker Jens Gustafsson har bidragit med insamling av data om 

KKTAB. Hos kommunen har kommundirektör Claes-Urban Boström och skolchef Fredrik 

Bergh diskuterat kommunens ekonomiska ramar och förutsättningarna att finansiera den samlade 

verksamheten framåt. För att göra analysen av kommunstyrelseförvaltningens ekonomiska 

förutsättningar har samtliga chefer inom förvaltningen fört dialoger i form av brainstorming och 

utvärdering av officiell statistik från Kolada. Endast ett fåtal konkreta effektiviseringsförslag har 

föreslagits i dialogerna och dessa motsvarar inte behovet.  
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Det konstateras att kommunens nettokostnader inte sticker ut nämnvärt i någon betydande 

utsträckning för någon verksamhet. De övergripande finansiella nyckeltalen indikerar däremot 

att självfinansieringsgraden för investeringar är låg både i KKTAB och i kommunen. Därtill har 

låneskulden i koncernen växt till en hög nivå i förhållande till andra kommuner och 

skattekollektivet därmed blivit väldigt känsligt för ränteförändringar.  

 

I kommuner som växer krävs det att verksamhetslokaler och infrastruktur byggs ut, vilket på sikt 

medför att större andel av skatteunderlaget måste finansiera hyror och kapitalkostnader. 

Kapitalkostnader går inte att påverka när investeringarna väl är gjorda och hyror måste betalas 

för de lokaler som det finns behov av. Trots att kommunens intäkter ökar tack vare fler invånare, 

upphör inte behovet av att bedriva en effektiv verksamhet. En kommunkoncern som gör stora 

investeringar behöver dessutom höga resultatnivåer för att inte dra på sig för höga låneskulder. 

 

Det identifieras två delar i den ekonomiska problematiken för KKTAB. Den ena avser de tjänster 

som kommunstyrelsen köper från bolaget. Den andra avser bolagets egen verksamhet som ska 

finansieras via hyresintäkter från de kommunala verksamheterna. Båda delarna är i stor sett 

finansierade av Kungsörs kommun till 100 procent. Det innebär att både kommunen och 

KKTAB delar på samma påse med pengar för sin finansiering. Det är odiskutabelt att kommunen 

behöver betala mer för KKTAB:s tjänster. I genomlysningen har hänsyn tagits till flertalet 

effektiviseringsåtgärder som bolaget själva initierar. För att lyckas sänka kostnaderna ännu mer 

skulle kommunen behöva beställa färre tjänster från KKTAB. 

 

Det kan tilläggas att Rune Larsen, Karin Dahlén och Sara Jonsson, var och en för sig utifrån sina 

perspektiv, har analyserat KKTAB:s ekonomiska underskott på egen hand och landat i nästan 

exakt samma behov av kapitaltillskott. 

 

 

Kommun KKTAB

Kommunen köper tjänster från 
KKTAB avseende förvaltningen 
av de egna anläggningarna; 
allmän platsmark och diverse 
fritidsanläggningar

KKTAB hyr ut sina 
verksamhetslokaler till 

kommunens verksamheter
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”Beställningen” 
Kommunen äger allmän platsmark; i första hand gator, vägar, parker. I stället för att anställa 

förvaltarkompetensen själv har kommunen valt att köpa förvaltningstjänster från KKTAB. 

KKTAB har fakturerat kommunen i enlighet med en på förhand beslutad budget; inte vad 

förvaltningen egentligen kostar. Det har inneburit att underskott har ackumulerats i bolaget, 

som konsekvent har finansierats genom nedprioritering av underhållsåtgärder på egna 

fastigheter. 

 

Beställning till KKTAB  
 

        
       

Summa 
beställning 
2022 

Andra 
intäkter 
2021 

Utfall 
2021 

Avvik 
 

Förslag 
tillskott 
från KS 
fr.o.m. 
2023 

Återstår 
KKTAB 

Park 
 

1 938  2 157 -219  -186 
Gata 

 
5 923  7 313 -1 390 1 100 -159 

Mät 
 

1 275 1 674 3 650 -689  -756 
Markanläggningar 200  350 -150  -150 
Central administration 800 1 293 3 635 -1 542  1 280 -262 
Styrelse 0  218 -218 200 -18 
Enskilda vägar 801  1 126 -324  -312 
Administrativa uppgifter 1 989  2 215 -226  -173 
Fritidsanläggningar 1 855  1 839 17  44 
Naturvård 

 
858  268 589  602 

Drift nya Södergården 684  694 0  0 
Verkstad 

 
380  540 -160  -160 

Yttre fastighetsskötsel från 
fastighetsdelen av bolaget) 

 
  1 809 1 407 402  402 

Externa kunder 
 

  500  500  500 
Totalt beställningen   16 703 5 276 25 412 -3 410 2 580 -628 

 
En genomgång av historiska utfall och budget i KKTAB jämfört med skötselavtalen har 

utmynnat i förslaget om tillskott från kommunstyrelsens budget till bolaget. Ett förslag är att 

principen framgent ska vara att kommunen står kostnaderna för förvaltningen av de egna 

fastigheterna. Det innebär även att kommunstyrelseförvaltningen måste räkna med högre 

kostnader framgent, alternativt besluta om att upphöra med vissa tjänster. De uppskattade 

kostnaderna är minst 2 580 tkr högre än idag.  

 

För varje verksamhet som KKTAB förvaltar på uppdrag åt kommunen finns en skötselplan 

som reglerar vad bolaget ska göra för en summa pengar, som räknas upp med löneökningar och 

prisökningar enligt KPI. Skötselplanerna är från 2018. Inom gatuverksamheten har det 

tillkommit uppgifter utan att skötselavtalet eller budgeten har uppdaterats och anpassats. Nedan 

är exempel: 

• Avtal om övervakning utökades på grund av att Covid-pandemin medförde att fler 

semestrade hemma och det uppstod fler situationer än normalt. Behovet varierar 

beroende på omvärlden och väderleken men är i dagsläget inte längre lika stort. 
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• Enligt skötselavtalet ska städning endast omfatta maskinstädning, handstädning och 

klottersanering men bolaget har även höga kostnader för tömning av containrar (-200 

tkr) och omhändertagande av skrotbilar (-100 tkr). 

• Enligt skötselplanen ska utbyte av trafikskyltar och gatunamnsskyltar ske men övrig 

skyltning såsom informationsskyltar, pollare och trafikhinder samt vägmarkeringar för 

övergångsställen, ersätts inte separat, vilket strider mot skötselavtalet (-200 tkr).  

• Förutom nämnda utökningar överskrids gatubudgeten av kostnader för snöröjning och 

halkbekämpning. Som en konsekvens av väderleken kommer dessa kostnader variera 

väsentligt mellan åren.  

 

Totalt sett för gatuverksamheten uppskattas kommunstyrelseförvaltningen behöva tillskjuta 

1 100 tkr. Men skulle kostnaderna bli lägre eller högre för till exempel 

snöröjning/halkbekämpning så gäller principen om full kostnadstäckning. 

 

Under central administration återfinns största delen av en heltids ekonom och en heltids 

sekreterare. (Dessa gör även vissa uppgifter åt andra juridiska personer i koncernen.) Här ska 

även finansieras systemlicenser, datorer och telefoner till administrativ personal, driftsbidrag 

för upphandlingsenheten och IT-avdelningen hos VMKF, revisionskostnader, med mera. 

Anslaget på 800 tkr räcker inte för att täcka kostnaderna. Vad som främst orsakar 

budgetunderskottet är: 

o Upphandling, kostnader för VMKF (-280 tkr) 

o Pensionskostnader (-1 000 tkr) 

KKTAB har inget särskilt anslag för styrelsens arvoden. Kommunen bör betala för dem men 

skulle på sikt kunna effektivisera sin egen politiska verksamhet genom att minska antalet 

möten och därmed inte behöva höja budgeten totalt sett för politisk verksamhet i koncernen.  

 

För enskilda vägar subventionerar kommunen vägunderhållet åt vissa privatpersoner, som bor 

där det inte finns en förening som håller i ordning vägen med delvis statlig finansiering. Om 

kommunen väljer att göra så bör KKTAB få budget för att klara av finansieringen av enskilda 

vägar. 

 

Naturvården har från början haft finansiering för 0,5 ekolog. Idag arbetar i stället 1,0 ekolog. 

Underskottet på naturvården har täckts med intäkter från försäljning av skog, men dessa 

intäkter borde egentligen gå tillbaka till skogen. Ekologen arbetar till stor del mot kultur- och 

fritidsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen och det finns inte tillräckligt med 

arbetsuppgifter inom naturvården hos KKTAB för att försörja en hel tjänst. Förutom ekologen 

har KKTAB anställt en arbetsledare för Naturvårdslaget, som sysselsätter personer inom 

kommunens Arbetsmarknadsenhet. Förr om åren bar KKTAB kostnaderna för en halv 

arbetsledare men numera bekostas hela tjänsten av KKTAB. 
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Verkstaden lagar de egna specialfordonen så väl som kommunens personbilar som används i 

verksamheterna eller i bilpoolen. Budgeten är överflyttad från kommunstyrelsen till KKTAB i 

samband med att fordonshanteringen flyttades över år 2021 och ska täcka del av en tjänst samt 

ett digitalt system. Framöver är KKTAB:s plan att de kommunala verksamheterna ska betala en 

hyra till KKTAB som ska baseras på självkostnadsprincipen. Just nu redovisar verksamheten 

budgetunderskott. 

 

Verksamhetslokaler (fastighet) 
För att säkerställa en effektiv och professionell förvaltning av verksamhetslokalerna har 

Kungsörs kommun valt att organisera förvaltningen av dessa i KKTAB. För det får 

verksamheterna betala en hyra till KKTAB. Hyresnivån behöver vara tillräckligt hög för att 

säkerställa att löpande driftskostnader täcks, inklusive kapitalkostnader. Dessutom behöver 

bolaget ett visst utrymme för att kunna underhålla fastigheterna enligt en plan.  

 

Enligt Riktlinjer för fastighetsförvaltning som antogs av kommunfullmäktige 2020-06-08 § 45 är 

målsättningen med organisationen att skapa kostnadsmedvetenhet och frigöra resurser för 

kärnverksamheterna samt att optimera lokalresurserna utifrån ett övergripande perspektiv. 

Andemeningen verkar vara att det inte är enskilda verksamheters unika behov som ska 

tillfredsställas utan att behoven ska ses utifrån ett helhetsperspektiv där bästa möjliga nytta av 

kommunens samlade resurser uppnås. 

Vidare framgår av riktlinjerna att ”[KKTAB:s] kostnader för förvaltning av fastigheter ska 

täckas av hyresintäkter. Hyresintäkterna ska täcka kostnader för fastigheternas drift, underhåll, 

finansiering samt andel i administration. Eventuella underskott för någon fastighet balanseras 

inom KKTAB:s totala verksamhet eller hämtas hem på sikt. 

Överskott enskilda år får ackumuleras för att klara av variationer i det planerade underhållet 

mellan åren.” Detta har inte skett i praktiken. Bland annat har underskottet på beställningen 

konsekvent hanterats genom nedprioritering av underhållet på bolagets egna fastigheter. 

Dessutom har bolaget konsekvent underlåtit att debitera gata-/parkverksamheterna någon hyra 

för sina lokaler, eftersom de saknat tillräckliga ekonomiska förutsättningar. Hyran motsvarar ca. 

1,2 Mnkr. Om detta ska återställas föreslås det ske successivt och inte från och med i år. 

Ett annat viktigt stycke i riktlinjerna lyder: ”Ekonomiska resurser för att hyra lokaler ingår i de 

ramar som verksamhetsansvariga nämnder har. Nämnderna och verksamheterna måste 

regelbundet ompröva sin lokalanvändning i syfte att så effektivt som möjligt utnyttja lokalerna.  

Verksamheterna ska ha möjlighet att väga lokalkostnader mot andra kostnader i verksamheten.” 

Verksamheterna har således ett ansvar att skapa en effektiv lokalanvändning. Ett viktigt led i att 

se över lokalresurserna i Kungsörs kommun är en lokalförsörjningsplan som ska tas fram under 

hösten 2022. Det ska vara kommunens totala samlade behov och prioriteringar utifrån befintliga 

resurser som ska avgöra lokalernas utformning och anpassning. 
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När kommunen lade sina verksamhetsfastigheter i ett bolag kan det antas att syftet var att uppnå 

en effektivare och professionellare fastighetsförvaltning. Nedanstående diagram visar på 

motsatsen, eftersom underhållet i fastighetsbeståndet har minskat trots att lokalytorna har ökat.  

 
Mellan 2016 och 2021 tillkom följande fastigheter: 

- Nya Kungs Karls skola 

- Gösen 8 

- Fritidsgård Valskog 

- Skillingepaviljongen (som kommunen äger) 

- Nya Södergården 

Höjning av hyran med KPI har skett varje år, förutom 2021 då KPI inte ökade. Varje år mellan 

2016–2019 har KKTAB betalat 3,5 Mnkr till kommunen i form av nedsatt hyra som en insats 

till följd av den låga marknadsräntan. Det motsvarar totalt 14 Mnkr. Nu föreslås denna summa 

betalas tillbaka med motivet att räntekostnaderna kommer att öka. 

 

År 2020 är första året med intäkter för nya Kung Karls skola som byggdes för ca. 150 Mnkr 

och genererade en ökad hyresintäkt till KKTAB med ca 0,5 Mnkr årligen. År 2021 såldes 

Annexet till KFAB, vilket sänkte hyresintäkterna med 0,4 Mnkr. 

 

KKTAB:s låneskuld 
När bolaget behöver investera i nya anläggningar lånar det till finansieringen från 

Kommuninvest med kommunal borgen som säkerhet. KKTAB har en utestående låneskuld till 

Kommuninvest på 460,58 Mnkr. Dessutom har KKTAB en skuld till Kungsörs kommun på totalt 

48 Mnkr.  

 

Lånen till kommunen består av 30 Mnkr till 0,65% fast ränta och 17,9 Mnkr till 0,45% fast ränta. 

Ränteavdragsbegränsningsregler gör att räntekostnaderna på de interna lånen inte är 

skattemässigt avdragsgilla för bolaget, eftersom pengar i skattefri verksamhet övergår i 
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skattepliktig verksamhet. Dessutom innebär dessa regler från och med 1 januari 2019 att endast 

5 Mnkr i negativt räntenetto är skattemässigt avdragsgilla i en koncern, eller vad som motsvarar 

30% av det sammanlagda skattemässiga resultatet inom koncernen. Borgensavgifter räknas in i 

räntenettot. Kommunen borde ta bort borgensavgiften för åtminstone KKTAB och försöka 

minimera räntekostnaderna så gott det går. Borgensavgiften för KKTAB motsvarar ca. 1,8 Mnkr. 

 

Kommunens finansiella risker har ökat, precis som skett för i stort sett alla i hela världen. 

Bolaget behöver självt muskler att på sikt hantera sin egen ekonomi och således fakturera en 

hyra som tillåter detta.  

 

Att låna till nyinvestering är oundvikligt eftersom KKTAB:s huvudsakliga inkomstkälla från 

fastighetsförvaltningen är hyror från kommunen. Hyrorna ska bekosta nuvarande så väl som allt 

framtida underhåll av befintliga fastigheter. Att låna till nyinvesteringar och använda egen 

likviditet från avskrivningar och resultat till reinvesteringar är en bra princip i en växande 

ekonomi. Dessvärre har KKTAB även lånat pengar till löpande underhåll och reinvesteringar 

eftersom det haft för höga kostnader och för låga intäkter. I klartext har kommunen betalat för 

reinvesteringar och löpande underhåll genom hyran, samtidigt som kommunen också har lånat ut 

eller borgat för motsvarande belopp till KKTAB. Kommunens skattebetalare har stått för samma 

belopp två gånger. 

 

Värt att nämna är att också kostnaderna för projektering av byggnationer har varit höga. Höga 

projekteringskostnader hade kunnat undvikas om bolaget fick mer mandat att hushålla med de 

samlade resurserna, som påverkar kommunens totala ekonomiska utrymme på lång sikt. 

Exempelvis var projekteringskostnaderna höga för Kung Karls skola och dessa behöver 

finansieras genom framtida hyresintäkter, som då blir relativt höga och belastar de kommunala 

verksamheterna. 

 

Eftersom KKTAB är mycket räntekänsligt, som en konsekvens av den höga skuldsättningen, är 

det viktigt att minimera mängden nyinvesteringar för att inte utöka lånestocken och skapa 

utrymme för amorteringar. Det är viktigt att ha principen om minst 100% självfinansieringsgrad. 

Det krävs en hyresmodell som skapar ekonomi i bolaget på lång sikt och som säkerställer att 

bolaget själv kan hantera sina kapitalkostnader. Att efterskänka kapital till KKTAB kommer inte 

att lösa KKTAB:s (kommunens) ekonomiska bekymmer långsiktigt. Dessutom är den sortens 

struktur inte transparent och det är alldeles för svårt att minnas egna okonventionella strukturer. 

Här kan nämnas olika inspel som framkommit under rapportens framtagande angående Kungsörs 

fastighets AB:s historia av ekonomiska bekymmer, som lär ha hanterats med hjälp av KKTAB. 

Mycket har rättats till, men det är svårt att säkerställa sanningshalten av det som inte formellt 

framgår av räkenskaperna. 
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Det är angeläget att påtala att en investeringsnivå som innebär 100% självfinansieringsgrad för 

bolaget motsvarar 15–20 Mnkr årligen. Bolagets avskrivningar är ca. 15 Mnkr, vilket borde vara 

fullt tillräckligt för att förvalta fastighetsbeståndet med omsorg och inte urholka 

kommunkoncernens förmögenhet. Det är trots allt en helt klart ansenlig summa pengar. 

 

Med anledning av ränteuppgången på marknaden i år har räntekostnaderna för bolaget ökat med 

3,2 Mnkr på ett år till Kommuninvest. Från och med nu och ett år framåt förväntas 

räntekostnaderna öka med 8,8 Mnkr ytterligare. Till budgetberedningen har bolaget därför 

hävdat att det behöver höja hyran med sammanlagt ca. 12,4 Mnkr nästa år. (Räntan på interna lån 

till kommunen är fast.) Kommunen behöver på ett eller annat sätt finansiera räntekostnaderna. 

 

Att rent hypotetiskt amortera 100 Mnkr på den samlade skulden skulle medföra att de årliga 

räntekostnaderna sjunker ungefär enligt nedan: 

- Ca. -3,0 Mnkr år 2023 

- Ca. -2,8 Mnkr år 2024 

- Ca. -2,7 Mnkr år 2025 

Amortering innebär med andra ord en enorm insats utan att vara i närheten av att lösa problemet. 

En lokalförsörjningsplan bör visa bolagets samlade behov av nyinvesteringar framöver. Därefter 

bör ställning tas till en amorteringsplan. 
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Analys och slutsatser 
 
KKTAB har en extremt låg soliditet och är extremt känsligt för förändringar i ekonomiska 

förutsättningar. Om KKTAB inte klarar av en ekonomi i balans måste kommunen täcka 

underskotten. År 2022 har kommunen finansiella muskler att hjälpa KKTAB till en ekonomisk 

nivå som möjliggör för bolaget att själva ansvara för sin ekonomi i framtiden. Det förutsätter 

en överenskommelse om förutsättningarna från och med verksamhetsåret 2023. 

För att KKTAB ska klara av sitt uppdrag att erbjuda kommunen ändamålsenliga 

verksamhetslokaler 

• Höjs hyresnivån med 22 procent (inklusive KPI-uppräkning) år 2023. 

• Betalar kommunen tillbaka 14 Mnkr som den fått från KKTAB med motivet att 

räntorna var låga. Nu är räntorna högre.  

• Tas borgensavgiften bort för år 2022, vilken motsvarar ca. 1,8 Mnkr. 

• Revideras den gemensamma hyrespolicyn och eventuella andra riktlinjer för att 

tydliggöra hyresgästens och fastighetsägarens ansvar och vad som ingår i hyran och hur 

hyran beräknas.  

• Ses ägardirektiven över och revideras så att KKTAB inte utsätter kommunen för 

onödiga risker (bl.a. vad gäller skuldförvaltning och finansiella mål). 

Kommunstyrelsen beställer tjänster av KKTAB för förvaltningen av den allmänna platsmarken, 

mm. För att säkerställa att kommunen betalar självkostnadspriset för dessa tjänster och att 

eventuella underskott inte påverkar möjligheterna att klara av uppdraget om 

verksamhetslokalerna ovan  

• Tar VD för KKTAB fram en tydlig beställning i samverkan med ekonomichef i 

kommunen där det framgår vad kommunen köper och vad det kostar.  

• Avgör kommunen vilka tjänster den vill köpa. 

• Anpassar bolaget sin kostym till beställningen på ett kostnadsmedvetet sätt. 

• Betalar kommunstyrelseförvaltningen vad beställningen kostar från och med 2022 så att 

det varken uppstår ett överskott eller underskott på beställningen i KKTAB. Den 

aktuella prognosen för 2022 innebär ett underskott på ca. -6 Mnkr år 2022, men det är 

svårt att förutspå kostnaderna för el och snöröjning. 

 

Målsättningen är att KKTAB ska få betalt ifrån kommunen motsvarande självkostnadspriset för 

verksamhetslokalerna och den s.k. beställningen. KKTAB:s verksamhet skulle lika gärna ha 

kunnat vara organiserad i den kommunala förvaltningen och är 100 procent skattefinansierad. 

Kommunen tar alla risker för bolaget och måste därför styra bolaget ansvarsfullt. 
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Utgångspunkten för lokalförsörjningsplanen ska vara att skapa kostnadsmedvetenhet och frigöra 

resurser för kärnverksamheterna, i enlighet med Riktlinjer för fastighetsförvaltning som antogs 

av kommunfullmäktige 2020-06-08 § 45. Det ska vara kommunens totala samlade behov och 

prioriteringar utifrån befintliga resurser som ska avgöra lokalernas utformning och anpassning. 

Det är inte enskilda verksamheters unika behov som ska tillfredsställas. Hyresmodellens 

utgångspunkt ska, i enlighet med kommunens aktuella riktlinjer vara, att ”[KKTAB:s] kostnader 

för förvaltning av fastigheter ska täckas av hyresintäkter.” Ett viktigt led i att se över 

lokalresurserna i Kungsörs kommun är en lokalförsörjningsplan som är under utarbetande av en 

konsult och ska vara klar senast april 2023.  

Inga investeringar som kräver utökad lånestock kan finansieras de kommande tre åren. KKTAB 

får höja hyrorna med totalt 22 procent inför 2023 (inklusive KPI-uppräkning). Det beror på att 

bolaget inte har haft en spridd skuldportfölj och därför får rejält ökade räntekostnader ett enskilt 

år. Räntorna fortsätter uppåt men kommunen kan inte förväntas hantera en större kompensation 

än så här.  

Därefter får KKTAB räkna upp hyrorna med KPI årligen och eventuellt sänka kostnaderna 

genom riktade sparkrav från kommunen. Det är därför viktigt att inte utsätta kommunen för 

onödiga risker och att föra en kontinuerlig dialog sinsemellan för att lösa eventuella ekonomiska 

utmaningar i tid. Kommunen ska utkräva ansvar från bolagsstyrelsen men ansvarar ändå för 

konsekvenserna av alla beslut eftersom bolagsformen enbart är en organisationsfråga. 

För att ytterligare stärka bolaget med avsikt att det inte ska låna mer pengar till planerat och akut 

underhåll, bör kommunen betala tillbaka de pengar som den tog från bolaget med motivet att 

räntekostnaderna var låga. Varje år mellan 2016–2019 betalade KKTAB 3,5 Mnkr till 

kommunen i form av nedsatt hyra som en insats till följd av den låga marknadsräntan. Det 

motsvarar totalt 14 Mnkr. Nu har räntorna höjts.  

Ägaren måste börja styra bolaget med insikten att KKTAB både är kommunens tillgång och risk. 

Det finns ytterligare mellanhavanden mellan KKTAB och övriga bolag i koncernen som måste 

rensas för att ägaren ska ha en rimlig chans att bilda sig en korrekt uppfattning om bolagens 

finansiella ställning. 
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Bilaga: Hyresintäkter KKTAB  
 KPI  2,7 %         

Fastighetslokaler Budget 2022 
 

Externa 2022 Kommunen KPI 
Kommunen 

KPI Extern 
Hyror 2023 
kommunen 

Hyror 2023 
externa  

21220 Turisten 6 1 526 054  160 512 1 365 542 41 203 4 334 1 406 745 164 846 
21304 Klockargården (Rex 2) 49 591  24 864 24 727 1 339 671 26 066 25 535 
21401 Kommunhuset (Fylgia 5) 3 303 519  304 176 2 999 343 89 195 8 213 3 088 538 312 389 
21402 Biblioteket (Fylgia 5) 833 889    833 889 22 515 0 856 404 0 
21404 Gatumark förråd (Skopan 
5) 75 003  

72 960 2 043 2 025 1 970 4 068 74 930 
21406 Gamla förrådet (Oxgatan 
1) 160 380  

53 952 106 428 4 330 1 457 110 758 55 409 
21408 Stationen (Kungsör 3:24) 791 336  15 000 776 336 21 366 405 797 702 15 405 
21410 Drotten 1 766 467  467 424 299 043 20 695 12 620 319 738 480 044 
21411 Torgbyggnaden 143 173  143 628 -455 3 866 3 878 3 411 147 506 
21511 Kinnekulle (S:a 
Kungsladug.10) 551 518  

  551 518 14 891 0 566 409 0 
21512 Kung Karls skola 5 487 855    5 487 855 148 172 0 5 636 027 0 
21513 Fritidsgård (Kyrkoh. 6) 300 480    300 480 8 113 0 308 593 0 
21514 Västerskolan 2 2 040 202    2 040 202 55 085 0 2 095 287 0 
21515 Hagaskolan 1 852 855    1 852 855 50 027 0 1 902 882 0 
21516 Täcklunda (Kungsör 3:4) 745 205    745 205 20 121 0 765 326 0 
21517 Björskog (Berg 2:5) 1 733 936    1 733 936 46 816 0 1 780 752 0 
21518 Frida (Berg 2:5) 620 468    620 468 16 753 0 637 221 0 
21519 Malmberga 579 311    579 311 15 641 0 594 952 0 
21522 Gersilla (Gersilla 2:31) 6 054 932    6 054 932 163 483 0 6 218 415 0 
21523 Kungsladugården 
(Halmstigen) 376 546  

  376 546 10 167 0 386 713 0 
21524 Paletten Förskola 770 833    770 833 20 812 0 1 850 000 0 
21601 Klämsbo (Lockmora) 1 119 221    1 119 221 30 219 0 1 149 440 0 
21602 Sporthallen 2 207 503    2 207 503 59 603 0 2 267 106 0 
21603 Badhuset (Nanna 9) 1 098 953    1 098 953 29 672 0 1 128 625 0 
21604 Runevallen (Tjädern 14) 412 417    412 417 11 135 0 423 552 0 
21605 Centralvallen  867 036    867 036 23 410 0 890 446 0 
21606 Björliden Valskog 91 780    91 780 2 478 0 94 258 0 
21607 Kajutan (Gösen 6) 98 676    98 676 2 664 0 101 340 0 
21608 Lockmora (1:32) 350 898    350 898 9 474 0 360 372 0 
21609 Ishallen (Kungsör 5:9) 1 478 507    1 478 507 39 920 0 1 518 427 0 
21613 Gösen 8 300 000    300 000 8 100 0 308 100 0 
21705 Ulvesund 102  734 325    734 325 19 827 0 754 152 0 
21706 Ulvesund 101 93 680    93 680 2 529 0 96 209 0 
21710 Tallåsgården (Oden 10) 3 820 321    3 820 321 103 149 0 3 923 470 0 
21711 Borgen 1 561 350    561 350 15 156 0 576 506 0 
21712 Kungsringen / Flugstapp  657 657    657 657 17 757 0 675 414 0 
21713 Grindstugan (Kräftan 1) 792 711    792 711 21 403 0 814 114 0 
21714 Ågården (Rex 2) 538 318    538 318 14 535 0 552 853 0 
21715 Vårdcentralen 1 5 207 792  1 238 736 3 969 056 140 610 33 446 4 109 666 1 272 182 
21716 Gersilla 2:1/del av 1 665 693    1 665 693 44 974 0 1 710 667 0 
xxxxx Nya Södergården 693 788    693 788 18 732   712 520 0 
Total 51 554 179  2 481 252 49 072 927 1 391 963 66 994 51 523 244 2 548 246 
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Bilaga: Historik över Beställningen     

       
Verksamhetsområde  Tilldelad ram 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Gata 5 923 6 286 5 687 6 189 6 126 6 018 

varav vinterväg 1 800 1 800 1 800 1 871 1 800 1 837 

Park 1 938 2 146 2 171 2 173 2 151 2 111 

Fritid 1 855 1 824 1 783 1 784 1 766 1 747 

Enskilda vägar 801 872 852 852 844 828 

Naturvård 858 843 697 1 197* 684 677 

Fastigheter 1 475 1 454 1 512 1 813 1 794 1 757 

Administration 2 789 2 936 2 974 2 675 2 647 2 580 

Nya Södergården 684 672 657    

Verkstad 380      

Summa 16 703 17 033 16 333 16 683 16 012 15 718 

Avvikelse mot utfall totalt -3 410 -1 833 -4 444 -2 210 -1 615 -1 419 

 
År 2021 beslutade kommunen att KKTAB skulle få 1 000 tkr i lägre budgetanslag för beställningen.  
 
För 2020 fick Naturvården 230 tkr i ökade anslag för Kungsörsleden och gata fick 600 tkr mer för drift av 
nytillkomna gator samt asfaltering. 
 
För år 2019 minskade budgetanslaget till gata med 500 tkr. 
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Bilaga: Utdrag ur 25 kap. aktiebolagslagen (2005:551) 
  
Tvångslikvidation på grund av kapitalbrist, m.m. 
 
Skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning 

13 §   Styrelsen skall genast upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning 
   1. när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital, beräknat enligt 14 §, understiger hälften av det 
registrerade aktiekapitalet, eller 
   2. när det vid verkställighet enligt 4 kap. utsökningsbalken har visat sig att bolaget saknar tillgångar till full 
betalning av utmätningsfordringen. Lag (2007:317). 

Kontrollbalansräkningens innehåll 

14 §   En kontrollbalansräkning skall upprättas enligt tillämplig lag om årsredovisning. Vid beräkningen av det 
egna kapitalets storlek får följande justeringar göras. 
   1. Tillgångar får tas upp till ett högre värde och avsättningar och skulder tas upp till ett lägre värde än i den 
ordinarie redovisningen, om de värderingsprinciper som används vid upprättande av kontrollbalansräkningen är 
förenliga med god redovisningssed. Pensionsåtaganden som enligt 8 a § lagen (1967:531) om tryggande av 
pensionsutfästelse m.m. har redovisats under en delpost under rubriken Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser får dock inte tas upp till lägre belopp än vad som är tillåtet enligt 7 § samma lag. 
   2. Tillgångar får redovisas till nettoförsäljningsvärdet. 
   3. Skulder på grund av statligt stöd för vilket återbetalningsskyldigheten är beroende av bolagets ekonomiska 
ställning behöver inte redovisas, om stödet, i händelse av konkurs eller likvidation, skall betalas tillbaka först 
sedan övriga skulder har betalats. 

Obeskattade reserver skall delas upp på eget kapital och uppskjuten skatteskuld. 

Justeringar enligt första och andra styckena skall redovisas särskilt. 

Kontrollbalansräkningen skall undertecknas av styrelsen. 

Första kontrollstämman 

15 §   Om kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade 
aktiekapitalet, skall styrelsen snarast möjligt utfärda kallelse till en bolagsstämma som skall pröva om bolaget 
skall gå i likvidation (första kontrollstämman). I fråga om beslutsunderlag och kallelse skall bestämmelserna i 3-
6 §§ tillämpas. 

Kontrollbalansräkningen och ett yttrande av revisorn över denna skall läggas fram på stämman. 

Andra kontrollstämman 

16 §    /Upphör att gälla U:2022-08-01/ Om den kontrollbalansräkning som har lagts fram vid den första 
kontrollstämman inte utvisar att det egna kapitalet, beräknat enligt 14 §, vid tiden för stämman uppgick till minst 
det registrerade aktiekapitalet och stämman inte har beslutat att bolaget skall gå i likvidation, skall 
bolagsstämman inom åtta månader från den första kontrollstämman på nytt pröva frågan om bolaget skall gå i 
likvidation (andra kontrollstämman). I fråga om beslutsunderlag och kallelse skall bestämmelserna i 3-6 §§ 
tillämpas. 

Styrelsen skall inför den andra kontrollstämman upprätta en ny kontrollbalansräkning enligt 14 § och låta 
bolagets revisor granska den. Den nya kontrollbalansräkningen och ett yttrande av bolagets revisor över denna 
skall läggas fram på stämman. 

16 §    /Träder i kraft I:2022-08-01/ Om den kontrollbalansräkning som har lagts fram vid den första 
kontrollstämman inte utvisar att det egna kapitalet, beräknat enligt 14 §, vid tiden för stämman uppgick till minst 
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det registrerade aktiekapitalet och stämman inte har beslutat att bolaget ska gå i likvidation, ska bolagsstämman 
inom åtta månader från den första kontrollstämman på nytt pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation (andra 
kontrollstämman). Om ett bolag genomgår företagsrekonstruktion under den tid som fristen om åtta månader 
löper behöver dock en andra kontrollstämma inte hållas tidigare än två månader efter det att rekonstruktionen 
upphört. I fråga om beslutsunderlag och kallelse ska bestämmelserna i 3-6 §§ tillämpas. 

Styrelsen ska inför den andra kontrollstämman upprätta en ny kontrollbalansräkning enligt 14 § och låta bolagets 
revisor granska den. Den nya kontrollbalansräkningen och ett yttrande av bolagets revisor över denna ska läggas 
fram på stämman. 
Lag (2022:990). 

Beslut om tvångslikvidation 

17 §   Allmän domstol skall besluta att bolaget skall gå i likvidation, om 
   1. någon andra kontrollstämma inte hålls inom den tid som anges i 16 § första stycket, eller 
   2. den kontrollbalansräkning som har lagts fram vid den andra kontrollstämman inte har granskats av bolagets 
revisor eller inte utvisar att det egna kapitalet, beräknat enligt 14 §, vid tiden för stämman uppgick till minst det 
registrerade aktiekapitalet och stämman inte har beslutat att bolaget skall gå i likvidation. 

I sådana fall som avses i första stycket skall styrelsen ansöka hos tingsrätten om beslut om likvidation. Ansökan 
skall göras inom två veckor från den andra kontrollstämman eller, om en sådan inte har hållits, från den tidpunkt 
då den senast skulle ha hållits. Frågan om likvidation kan även prövas på ansökan av en styrelseledamot, den 
verkställande direktören, en revisor i bolaget eller en aktieägare. 

Beslut om likvidation skall inte meddelas, om det under ärendets handläggning vid tingsrätten visas att en 
kontrollbalansräkning som utvisar att bolagets eget kapital, beräknat enligt 14 §, uppgår till minst det 
registrerade aktiekapitalet har granskats av bolagets revisor och lagts fram på en bolagsstämma. 

Beslutet om likvidation gäller omedelbart. 

Personligt betalningsansvar för bolagets företrädare 

18 §   Om styrelsen har underlåtit att 
   1. i enlighet med 13 § upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning enligt 14 §, 
   2. i enlighet med 15 § sammankalla en första kontrollstämma, eller 
   3. i enlighet med 17 § ansöka hos tingsrätten om att bolaget skall gå i likvidation, 
svarar styrelsens ledamöter solidariskt för de förpliktelser som uppkommer för bolaget under den tid som 
underlåtenheten består. 

Den som med vetskap om styrelsens underlåtenhet handlar på bolagets vägnar svarar solidariskt med styrelsens 
ledamöter för de förpliktelser som därigenom uppkommer för bolaget. 

Ansvaret enligt första och andra styckena gäller inte för den som visar att han eller hon inte har varit försumlig. 

I sådana fall som avses i 13 § 1 gäller ansvaret enligt första stycket 1 endast om bolagets eget kapital, beräknat 
enligt 14 §, understeg hälften av bolagets registrerade aktiekapital vid den tidpunkt då styrelsens skyldighet att 
upprätta kontrollbalansräkning uppkom. Ansvaret gäller inte om bolagets eget kapital hade stigit över denna 
gräns efter den angivna tidpunkten men innan kontrollbalansräkningen senast skulle vara upprättad. 

Personligt betalningsansvar för aktieägare 

19 §   En aktieägare som med vetskap om att bolaget är skyldigt att gå i likvidation enligt 17 § första stycket 
deltar i ett beslut att fortsätta bolagets verksamhet ansvarar solidariskt med dem som svarar enligt 18 § för de 
förpliktelser som uppkommer för bolaget efter den tidpunkt som anges i 17 § andra stycket. 
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Ansvarsperiodens slut 

20 §   Ansvaret enligt 18 och 19 §§ omfattar inte förpliktelser som uppkommer sedan 
   1. en ansökan enligt 17 § andra stycket har gjorts, 
   2. en kontrollbalansräkning som utvisar att bolagets eget kapital, beräknat enligt 14 §, uppgår till det 
registrerade aktiekapitalet har granskats av bolagets revisor och lagts fram på bolagsstämma, eller 
   3. bolagsstämman, Bolagsverket eller domstol har beslutat om likvidation. 

Upphörande av det personliga betalningsansvaret 

20 a §   Ansvaret enligt 18 och 19 §§ upphör, om inte en talan om sådant ansvar väcks inom tre år från 
uppkomsten av den förpliktelse som ansvaret avser eller inom ett år från det att förpliktelsen senast skulle ha 
fullgjorts. 

Första stycket gäller inte det regressansvar som kan uppkomma genom att någon som är betalningsansvarig 
fullgör mer än sin andel av en förpliktelse som flera är betalningsansvariga för. 

Preskriptionslagen (1981:130) gäller inte för ansvaret enligt 18 och 19 §§, utom i det fall som avses i andra 
stycket. 
Lag (2013:143). 
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Bilaga: Riktlinjer för fastighetsförvaltning 
 

Antagna av kommunfullmäktige 2020-06-08, § 45 
 
1. Inledning 
1.1 Allmänt  
Tillhandahållandet av lokaler i Kungsörs kommun ska bygga på ett partsförhållande mellan hyresvärd och 
hyresgäst. Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB) är hyresvärd, d v s lokalförsörjare och förvaltare av 
kommunens verksamhetslokaler och fastigheter. Förvaltningarnas olika verksamheter är hyresgäster och ska i 
denna egenskap kunna påverka sina lokalkostnader. Klara ansvarsgränser eftersträvas.  
Ansvarsfördelningen regleras genom skrivna hyresöverenskommelser. Överenskommelsen upprättas mellan 
hyresvärd och respektive verksamhetsansvarig. Ansvaret för hyresvärden innebär att vårda och underhålla 
fastigheterna. 
 
1.2 Målsättning/syfte 
Hyresförhållandet syftar till att göra brukare och förvaltare medvetna om vad lokalerna kostar. Målsättningen är 
att rationalisera användandet av lokaler för att frigöra resurser för kommunens kärnverksamheter, undervisning, 
kultur- och fritidsverksamhet samt vård och omsorg. Målsättningar och syften ska vara att: 
bromsa kostnadsökningarna genom ökat kostnadsmedvetande 
uppmuntra till effektiv förvaltning och lokalutnyttjande 
ge möjlighet till styrning av lokalanvändningen så att bästa totalresultat uppnås inom verksamheterna 
 Det är KKTAB som förmedlar lokaler på den öppna marknaden, ansvarar för kontraktsfrågan samt ser till att 
hyresförhållandet gäller mellan hyresgäst och KKTAB även om lokalen inte ägs av KKTAB. 
 
2. EKONOMI OCH REDOVISNING 
2 .1 Kungsörs KommunTeknik AB 
Kungsörs KommunTeknik ABs kostnader för förvaltning av fastigheter ska täckas av hyresintäkter. 
Hyresintäkterna ska täcka kostnader för fastigheternas drift, underhåll, finansiering samt andel i administration. 
Eventuella underskott för någon fastighet balanseras inom KKTAB:s totala verksamhet eller hämtas hem på sikt. 
Överskott enskilda år får ackumuleras för att klara av variationer i det planerade underhållet mellan åren. 
 
2.2 Verksamheterna 
Ekonomiska resurser för att hyra lokaler ingår i de ramar som verksamhetsansvariga nämnder har. Nämnderna 
och verksamheterna måste regelbundet ompröva sin lokalanvändning i syfte att så effektivt som möjligt utnyttja 
lokalerna.  
Verksamheterna ska ha möjlighet att väga lokalkostnader mot andra kostnader i verksamheten. 
 
2.3 Saneringsfastigheter 
Vissa fastigheter kan vara särskilt intressanta att bevara av olika skäl, s.k. saneringsfastigheter. Förhållandena 
kring dessa är ofta speciella och de kan inte alltid drivas på ekonomiska grunder. KKTAB är förvaltare av sådana 
fastigheter på kommunstyrelsens uppdrag och på, av kommunstyrelsen, givna villkor. Fastigheterna särredovisas 
för sig. För förvaltningskostnader samt eventuella underskott för dessa fastigheter får KKTAB särskild ersättning 
från anslag i kommunens budget. 
 
2.4 Extern uthyrning, industri och bostäder 
Vid extern uthyrning av lokaler till näringsidkare m.fl. bör hyran sättas på marknadsmässiga grunder. 
Om den marknadsmässiga hyran inte täcker självkostnaden, bör försäljning av fastigheten övervägas. 
 
3. HYRAN 
3.1 Allmänt 
Hyran ska täcka samtliga kostnader, även kapital- och administrationskostnader.  
Förvaltaren har ett uppdrag att styra kostnader och vidta åtgärder för att minimera kostnaderna inom ramen för 
ett professionellt förvaltarskap. 
 
3.2 Hyressättning 
Hyran för en fastighet baseras på den genomsnittliga kostnad som fastigheten kan förväntas ha över en längre 
tid. Hyresjusteringar genomförs årsvis baserat på konsumentprisindex (KPI) per oktober. Hyran justeras från 
närmast följande årsskifte. Vart tredje år justeras eventuella över- eller underuttag i relation till fastighetens 
självkostnader, varefter indexregleringen fortsätter. 
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3.3 Hyresavtal 
Mellan KKTAB som hyresvärd, och enheten som hyresgäst, tecknas en skriftlig hyresöverenskommelse. Av 
denna ska klart framgå årshyran samt hur justering av denna ska ske, avtalstid och uppsägningsvillkor, vad som 
ingår i hyran, hur betalning ska ske samt gängse villkor i ett normalt hyreskontrakt. 
 
3.4 Hyresuppbyggnad 
Utgångspunkten vid hyressättning ska vara att KKTAB ska svara för det underhåll som fordras för byggnadens 
goda bestånd, teknisk drift, byggnadens finansiering, avskrivning och administration.  Hyran ska sättas till en 
bedömd självkostnad.  
Hyran ska utgöras av en obligatorisk grundhyra. Tillval ska kunna göras avseende konsumtionsavgifter, inre 
underhåll, fastighetsskötsel, lokalvård m.m. 
GRUNDHYRAN ska beräknas på kostnader för: 
Teknisk drift 
Underhåll (planerat och löpande, underhållsplan ska bifogas hyresavtal) 
Skatt och försäkring 
Kapitalkostnader 
Administration 
Konsumtionsavgifter  
TILLVALSHYRAN kan bestå av kostnader för: 
Inre underhåll utöver plan 
Fastighetsskötsel 
Fasta inventarier 
Lokalvård 
Vissa andra tillval 
Ombyggnation/verksamhetsanpassning efter önskemål från förvaltningar efter vederbörliga beslut som 
beställningsunderlag till KKTAB. 
Utöver detta kan KKTAB erbjuda andra tjänster och i serviceavtal mot ersättning svara för t ex viss 
verksamhetsservice, markskötsel mm. 
I särskild bilaga (Gränsdragningslista) redovisas ansvarsfördelning och gränsdragning mellan 
fastighetsförvaltning och hyresgäst. 
 
3.5 Hyresräkningar 
Det är viktigt att brukarna uppfattar lokalkostnaderna som tydliga och verkliga för att skapa ökad medvetenhet 
om kostnaderna. Hyran faktureras kvartalsvis i förskott. 
 
4. GRUNDHYRANS DELAR 
4.1 Teknisk drift 
Med teknisk drift menas all teknisk tillsyn, driftsbevakning och service av fastighetens tekniska installationer 
såsom värme- och ventilationssystem. De ska ingå i grundhyran och ombesörjas av KKTAB med egen personal 
eller med köpta tjänster. 
 
4.2 Underhåll 
Med planerat underhåll avses sådana insatser som syftar till att bevara fastighetens funktion, standard och värde. 
KKTAB avgör när planerad underhållsinsats ska utföras med hjälp av en upprättad underhållsplan. Kostnader för 
yttre underhåll ingår i hyran med ett visst belopp per m2. 
Med akut underhåll avses underhållsinsatser man inte kunnat förutse och som kräver omedelbar åtgärd. Även 
detta underhåll ingår i hyran med visst belopp per m2. 
 
4.3 Beställning 
Endast förvaltningschef får beställa ombyggnationer, nybyggnationer och renoveringar av fastighet. Pengar för 
ökad hyreskostnad ska finnas avsatta för ändamålet i förvaltningens budget. Om finansiering saknas skall en 
omprioritering ske av nämnden eller pengar äskas genom budgetberedningen inför respektive budgetprocess med 
beslut i kommunfullmäktige under juni månad varje år. 
En gränsdragningslista finns framtagen och beslutad mellan fastighetsägaren och hyresgästen som reglerar vem 
som ansvarar för vad beträffande underhåll och nyanskaffning till fastigheten/lokalerna. I de fall verksamheten 
har ansvaret för underhåll och nyanskaffning har verksamhetschef rätt att göra dessa beställningar. 
 
4.4 Skatt och försäkring 
Kostnader för eventuell skatt och försäkring av fastigheten inräknas i grundhyran. 
 

Sida 349 (645)



 

Sida 22 av 23 
 

4.5 Kapitalkostnader 
Kostnader för såväl räntor som avskrivningar ska ingå i grundhyran. Denna kostnad ska tillsammans med övriga 
kostnader utgöra en del av underlaget vid beslut om en tänkt investering. 
 
4.6 Administration 
KKTAB:s kostnader för att administrera fastigheterna ska ingå i hyran med visst belopp per m2. 
 
4.7 Konsumtionsavgifter 
Med konsumtionsavgifter avses kostnader för uppvärmning, el, vatten, avlopp, sotning och sophantering. 
Kostnaderna för dessa tjänster är i huvudsak beroende av verksamheten i lokalen. 
 
 
5. TILLVALSHYRA 
 
5.1 Fasta inventarier 
KKTAB ska även kunna erbjuda att svara för tjänster som inte ingår i normal hyra. Sådana tillval kan vara 
inredning eller annan utrustning för verksamheten. I särskild bilaga, Gränsdragningslista, redovisas 
ansvarsfördelning och gränsdragning mellan fastighetsförvaltning och hyresgäst. Tilläggshyra för sådana tjänster 
debiteras utöver bashyran och består endast av kostnader för kapitaltjänst. Tilläggshyran indexregleras inte. 
 
6. SERVICE 
KKTAB kan även svara för andra typer av service - tjänster av regelbunden eller tillfällig karaktär. 
Med detta menas tjänster som inte kan betraktas som en naturlig del av hyresavtalet,  
t.ex. verksamhetsservice. Omfattning, nivå och ersättning för sådan service regleras i separat serviceavtal. 
 
7. AVTAL 
7.1 Allmänt 
Skriftligt kontrakt ska upprättas som bekräftar hyresavtalets omfattning. Kontraktet ska innehålla de uppgifter 
som normalt finns i ett hyreskontrakt samt de uppgörelser som är specifika för aktuell lokal. 
Samtliga hyresavtal tecknas mellan förvaltningschef och KKTAB. 
 
7.2 Avtalslängd 
Kontraktstidens längd avgörs av lokalens grad av anpassning till speciell verksamhet. För att underlätta en snabb 
anpassning av lokalbehovet bör kontraktstiderna inte vara längre än två år i taget. Vid investering och särskilda 
anpassningar av lokaler kan tre år vara en lämplig kontraktstid och därefter ett eller två års kontraktstid.  
Även hyra på kortare tid ska kunna vara möjligt. 
 
7.3 Uppsägning  
Uppsägning kan ske senast nio månader före tänkt avflyttning och att avtalet upphör oavsett tecknad avtalstid.   
Del av lokal som inte behövs för verksamheten får sägas upp om den uppsagda delen är möjlig att hyra ut för 
andra ändamål. Även sådan uppsägning kan ske nio månader för tänkt avflyttning. 
Uppsägning ska ske skriftligt.   
Under uppsägningstiden betalar hyresgästen full hyra. Efter uppsägningstiden betalar hyresgästen kostnader för 
avskrivning, ränta samt kostnader för basuppvärmning av fastigheten under maximalt två år i avvaktan på 
försäljning eller på att en ny hyresgäst övertar lokalerna. 
Om ingen ny hyresgäst tillträder eller att fastigheten ej avyttrats ska kostnaden för fastigheten fördelas på övriga 
uthyrda fastigheter. 
 
7.4 Andrahands uthyrning 
Hyresgästen får efter KKTAB:s medgivande hyra ut lokaler i andra hand. Sådan uthyrning administreras av 
hyresgästen och denne får tillgodogöra sig intäkten.  
Uthyrning i andra hand ska normalt ses som en temporär åtgärd. Om uthyrningen avser en längre period - mer än 
två år - bör fråga om förändrat hyresavtal tas upp med KKTAB. 
 
7.5 Tvister 
Om tvist skulle uppstå mellan hyresvärd och hyresgäst ska den i första hand lösas mellan parterna. Om tvist inte 
kan lösas av parterna ska den avgöras av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens avgörande kan inte överklagas. 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdestider 2023 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige fastställer 
kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2023 till 16 januari, 13 februari, 
13 mars, 10 april, 8 maj, 12 juni, 11 september, 9 oktober, 13 november, 27 
november. 
Kommunfullmäktiges sammanträden börjar klockan 18.30 om inget annat 
beslutas. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag om 
sammanträdestider för 2023 för kommunfullmäktige vilken sammanträder 
två veckor efter den beredande kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 
beslutar själv mötesdatum för kommunstyrelsen samt budget- och 
bokslutsberedningens sammanträden. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-08-24 Sammanträdestider 2023 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Ekonomichef 
samtliga ekonomer i kommunen 
Kungsörs KommunTeknik AB 
Kungsörs Vatten AB 
Kungsörs Fastighets AB 
Centrala ledningsgruppen 
Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-08-24 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/9 
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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§ 232 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - 
Kungsörs kommun 
Diarienummer KS 2022/49 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
delårsrapport per den 31 augusti 2022 för Kungsörs kommun. 

Sammanfattning 
Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning ska 
kommunstyrelsen överlämna en delårsrapportering för verksamheten och 
ekonomin minst en gång per år till kommunfullmäktige och revisorerna. 
Häri redovisas händelser av väsentlig betydelse, upplysningar om 
kommunkoncernens förväntade utveckling avseende ekonomi och 
verksamhet, budgetuppföljning och balanskravsavstämning. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Bokslut och delårsrapporter januari-augusti 2022 
Delårsrapport per den 31 augusti 2022 
KS BB 2022-10-10 § 8 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - Kungsörs 
kommun 
Delårsrapport 2- Kungsörs kommun 

Skickas till 
Förtroendevalda revisorer 
KU Ekonomi 
Kvalitetsstrateg Malin Söderroos 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-31 
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Vår handläggare 
sara.jonsson@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - 
Kungsörs kommun 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
delårsrapport per den 31 augusti 2022 för Kungsörs kommun. 

Sammanfattning 
Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning ska 
kommunstyrelsen överlämna en delårsrapportering för verksamheten och 
ekonomin minst en gång per år till kommunfullmäktige och revisorerna. 
Häri redovisas händelser av väsentlig betydelse, upplysningar om 
kommunkoncernens förväntade utveckling avseende ekonomi och 
verksamhet, budgetuppföljning och balanskravsavstämning. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Bokslut och delårsrapporter januari-augusti 2022 
Delårsrapport per den 31 augusti 2022 
KS BB 2022-10-10 § 8 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - Kungsörs 
kommun 
Delårsrapport 2- Kungsörs kommun 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 
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§ 8 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - 
Kungsörs kommun 
Diarienummer KS 2022/49 

Beslut 
Kommunstyrelsens bokslutsberedning tackar för informationen och 
uppmanar samtliga kommunens nämnder, bolag och verksamheter till 
fortsatt arbete resterande del av året för att få en budget i balans och ökad 
måluppfyllelse. Kommundirektören får i uppdrag att till nästkommande 
kommunstyrelsesammanträde presentera ett åtgärdsförslag för att uppnå en 
hållbar ekonomi för Kungsörs KommunTeknik AB både på kort och lång 
sikt. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens bokslutsberedning presenteras delårsbokslut för 
kommunen, kommunens bolag och förbund fram till och med 31 augusti 
2022. Presentationen innehåller väsentliga händelser, omvärldsanalys, 
jämställdhet och miljö- och ekonomisk uppföljning samt en helårsprognos 
för 2022. Kommunen prognostiserar ett starkt ekonomiskt resultat för år 
2022. Successivt kommer den kraftiga inflationsökningen under året att 
påverka de ekonomiska utsikterna. Inflationen sätter även sin rättmätiga 
prägel på hela den här delårsrapporten. 
Under perioden 1 januari - 31 augusti har kommunens och bolagens 
verksamheter arbetat med en mängd olika aktiviteter för att på så sätt kunna 
bidra till att kommunens fem övergripande fullmäktigemål med tillhörande 
fokusområden för år 2022 nås. Den sammanfattande bedömningen gällande 
måluppfyllelsen vid årets slut för Kungsörs kommun visar att ett av 
fullmäktigemålen bedöms bli uppfylld i hög grad medan resterande mål 
bedöms bli delvis uppfyllda. Två av fokusområdena bedöms bli helt 
uppfyllda, två uppfyllda i hög grad, sex delvis uppfyllda och två bedöms ej 
bli uppfyllda vid årets slut. 
Prognosen för årets resultat är 24 256 tkr, vilket motsvarar 3,8 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Det är ett högt resultat och beror i 
första hand på den höga inkomstutvecklingen under 2021. Svensk BNP steg 
snabbare än förväntat under senare delen av 2021 när 
pandemirestriktionerna togs bort. Det medför en positiv slutavräkning för 
2021 års skatteintäkter och ett högre skatteunderlag 2022. Även 
pensionskostnaderna har blivit lägre än budgeterat eftersom det beslutade 
inkomstbasbeloppet 2021 blev betydligt högre än vad SKR tidigare trott när 
inkomsterna steg mer än förväntat när pandemirestriktionerna avtog. 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning 
Sammanträdesdatum 
2022-10-10 
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

I förra årets rapporter skrev jag att kommunen stod inför stora utmaningar. Men i år har vi haft 
ett krig som skapat stora förändringar globalt. Med anledning av detta är det viktigt att vi står 
upp och jobbar för en framtidstro. Vi vet att det oroliga världsläget påverkar oss med stigande 
räntor och kraftig inflation. Vi har många tuffa beslut att ta och prioriteringar som måste göras. 
Vi jobbar i skrivande stund med budget för 2023 och flerårsplan. 

Men vi jobbar även vidare med planer för bostäder och industrimark, som jag är övertygad om 
att vi också måste prioritera. Vi har precis invigt en ny förskola som skall vara anpassad för 
framtiden och som är en viktig pusselbit i våra satsningar inför framtiden. Vi har förbättrat 
resultaten för både miljön och företagsklimatet. Vi har samtidigt utmaningar inom skolan där vi 
måste jobba vidare med att höja meritvärdena. Jag är övertygad om att i våra planer inför 
framtiden kommer Kungsör att vara en livskraftig kommun där vi kan bo och verka med god 
livskvalité. 

Avslutningsvis vill jag bara skicka en hälsning till alla att vi ska gå igenom detta tillsammans och 
stödja varandra. 

 

Mikael Peterson 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Sammanfattning 

Kommunen prognostiserar ett mycket starkt ekonomiskt resultat för år 2022. Successivt kommer 
den kraftiga inflationsökningen under året att påverka de ekonomiska utsikterna. Inflationen 
sätter även sin rättmätiga prägel på hela den här delårsrapporten. 

Under perioden 1 januari - 31 augusti har kommunens och bolagens verksamheter arbetat med 
en mängd olika aktiviteter för att på så sätt kunna bidra till att kommunens fem övergripande 
fullmäktigemål med tillhörande fokusområden för år 2022 nås. Den sammanfattande 
bedömningen gällande måluppfyllelsen vid årets slut för Kungsörs kommun visar att ett av 
fullmäktigemålen bedöms bli uppfylld i hög grad medan resterande mål bedöms bli delvis 
uppfyllda. Två av fokusområdena bedöms bli helt uppfyllda, två uppfyllda i hög grad, sex delvis 
uppfyllda och två bedöms ej bli uppfyllda vid årets slut. 

Prognosen för årets resultat är 24 256 tkr, vilket motsvarar 3,8 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Det är ett imponerande högt resultat och beror i första hand på den höga 
inkomstutvecklingen under 2021. Svensk BNP steg snabbare än förväntat under senare delen av 
2021 när pandemirestriktionerna togs bort. Det medför en positiv slutavräkning för 2021 års 
skatteintäkter och ett högre skatteunderlag 2022. Även pensionskostnaderna har blivit lägre än 
budgeterat eftersom det beslutade inkomstbasbeloppet 2021 blev betydligt högre än vad SKR 
tidigare trott när inkomsterna steg mer än förväntat när pandemirestriktionerna avtog. 

Inflationen har stigit avsevärt under året, vilket har överraskat alla prognosinstitut och den har 
inte nått toppen under årets första åtta månader, vilka avrapporteras i detta dokument. I takt 
med att inflationen har stigit har Riksbanken höjt räntan mer än vad som gick att utläsa av 
marknadens spådomar. 

Kostnadsutvecklingen till följd av inflationen påverkar inte nödvändigtvis kommunen i lika hög 
utsträckning som de kommunala bolagens förmåga att hantera de högre räntekostnaderna på 
sina lån samt högre elkostnader. Eftersom årets resultat i kommunen är så pass högt och 
kommande års ekonomi ser bekymmersam ut för hela kommunsektorn, kan det finnas skäl för 
att använda årets finansiella muskler i kommunen till att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk 
situation i hela kommunkoncernen. Hur mycket och på vilket sätt är det upp till en ny politisk 
konstellation efter valet att avgöra. 
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Verksamhet 

Kungsör är en lugn och trygg kommun med strax under 8 800 invånare. Kungsör präglas av en 
kunglig historia och en sällsynt vacker och unik natur. Centrala Kungsör ligger högt och 
bebyggelsen sträcker sig ner mot Mälaren. På landsbygden finns ytterligare en tätort, Valskog. 
Kommunen växer och förändras hela tiden, vi planerar, utvecklar och förbättrar nya och 
befintliga områden. 

Kungsör ligger mitt i Västra Mälardalen, E20 passerar strax utanför tätorten och tågen på 
Svealandsbanan stannar centralt. Till grannkommunerna reser du snabbt, till Arboga, Köping och 
Eskilstuna tar det cirka 15 minuter, Västerås och Örebro finns inom 45 minuter och Stockholm 
når du på en timme med snabbtåg. 

Så styrs Kungsör 

Kungsör styrs genom politiska beslut i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder. 
Kommunfullmäktige är Kungsör kommuns högsta beslutande organ. De 31 ledamöterna utses i 
allmänna val, som sker vart fjärde år. Det är socialdemokraterna, liberalerna och vänsterpartiet 
som styr Kungsörs kommun tillsammans. 

Mandatfördelning i Kommunfullmäktige 2019–2022 

Parti Mandat, st 

Socialdemokraterna 11 

Svergiedemokraterna 6 

Moderaterna 5 

Centerpartiet 4 

Liberalerna 2 

Vänsterpartiet 2 

Kristdeokraterna 1 

Totalt 31 

Den kommunala koncernen 
I Kungsörs kommun utgör den kommunala koncernen med nämnder och bolag den 
övergripande styrningen. Den kommunala koncernen leds av kommunfullmäktige genom 
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden samt styrelserna för 
moderbolaget Kungsörs Kommunföretag AB och de tre bolagen i bolagskoncernen – Kungsörs 
Fastighets AB, Kungsörs Kommunteknik AB och Kungsörs Vatten AB. 

Tillsammans med andra kommuner organiseras myndighetsutövning, renhållning, upphandling, 
IT, med mera i gemensamma nämnder eller kommunalförbund. 
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Nämnder 
Kommunstyrelsen 

Har en förvaltning med underliggande enheter, vilka har ett brett och omfattande uppdrag inom 
olika verksamhetsområden. Kommunstyrelseförvaltningen svarar bland annat för det interna 
administrativa stödet i organisationen från kansli-, ekonomi- och HR-enheten samt 
kommunikations- och utvecklingsenheten, där även näringslivsenheten ingår. I förvaltningen 
organiseras dessutom fysisk planering, 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. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Har en förvaltning som ansvarar för kommunens förskoleverksamhet, grundskola och 
vuxenutbildning. Men även verksamhetsområden inom SFI, vägledning, integration, 
gymnasiefrågor, musikskola, skolhälsovård samt fritidsgårdar och förebyggande 
ungdomsarbete. 

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ingår i ett målstyrt system med ett stort lokalt 
ansvar. Riksdag och regering beslutar om ramarna i lagar och förordningar. Kommunen är den 
så kallade huvudmannen och har tillsammans med rektor huvudansvar för den dagliga 
verksamheten. Skollag, förordningar och läroplan ska ligga till grund för hur verksamheten styrs. 
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Förskola 

Bedriver en pedagogisk verksamhet för barn från ett års ålder och fram till de börjar i 
förskoleklass eller i grundskola. Förskolans uppgift är att lägga grunden för ett livslångt lärande 
och ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. I förskolan får barnen möjlighet att utvecklas 
genom forskande, skapande och lek, både på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. 

Grundskola 

Är obligatorisk och skolplikt gäller från förskoleklass - årskurs 9. Verksamheten pågår under 
skolans läsår som delas upp i höst- och vårtermin. Förskoleklasserna har samma läsårstider som 
skolan och följer också skolans läroplan. Grundskolan syftar till att elever ska inhämta och 
utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en 
livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 
på. 

VIVA 

VIVA är verksamheten för vuxenutbildning, gymnasium, integration, studie- och yrkesvägledning 
samt det kommunala aktivitetsansvaret. VIVA erbjuder kurser på grundläggande och gymnasial 
nivå samt svenska för invandrare samt yrkesvuxenutbildningar inom bland annat vård och 
omsorg (VOC) samt lager och industri. Här finns också integrationsenhetens handläggare, dit 
den som är nyanländ kan vända sig för att få information för etablering i samhället. 

Musikskola 

Är en avgiftsbelagd verksamhet riktad till elever i åk 4 upp till gymnasiet för elever folkbokförda 
i Kungsörs kommun. För att gå i musikskolan behöver man ansöka om en plats. Musikskolan tar 
emot cirka 100 elever och erbjuder instrumentundervisning inom piano, gitarr, elgitarr, elbas, 
cello och fiol. Det finns även möjlighet att skapa digital musik. Musikskolan är ingen egen fysisk 
skola, utan undervisningen bedrivs i befintliga skolors lokaler. 

Socialnämnden 

Har en förvaltning som arbetar utifrån reglemente och verkställer arbete utifrån socialnämndens 
mål och övriga uppdrag. Förvaltningen ansvarar för äldreomsorg, individ- och familjeomsorg 
samt funktionsstöd. 

Individ- och familjeomsorgen 

Är en del av kommunens socialtjänst och har det yttersta ansvaret för människor i utsatta 
livssituationer. Liksom övrig verksamhet inom socialtjänsten ska individ och familjeomsorgen 
bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Verksamheten omfattar i 
huvudsak följande områden: 

• Stöd och rådgivning 
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• Myndighetsutövning till barn, unga och familjer samt personer med missbruksproblem 
samt deras anhöriga 

• Myndighetsutövning ekonomiskt bistånd till enskilda och familjer 
• Handläggning av familjehem 
• Dödsbohandläggning 
• Verkställighet av öppenvårdssinsatser samt insatser till arbetssökande 
• Familjerätt 

Äldreomsorg 

Verksamheten omfattar i huvudsak följande områden: 

• Hemtjänst 
• Boende för äldre 
• Hälso- och sjukvård, hemsjukvård 

Hemtjänst 

Hjälp i hemmet eller hemtjänst tillhandahåller hjälp med praktiska saker som till exempel 
mathållning, städning, handling eller personlig omvårdnad. Hjälpen syftar till att personer ska 
kunna bo kvar i sitt hem trots sjukdom, åldersförändringar eller funktionshinder. Inom 
hemtjänsten erbjuds också förebyggande och rehabiliterande insatser så som öppna 
mötesplatser som erbjuder aktiviteter och social samvaro. 

Boende för äldre 

Kommunen erbjuder trygghetsboende för personer som är 75 år eller äldre utan biståndsbeslut 
samt särskilda boendeplatser på Södergården till personer som har ett stort omvårdnadsbehov 
p.g.a. demenssjukdom eller fysiska sjukdomar. Det finns även platser för kortare vistelse t.ex. 
växelvårdsplatser för att möjliggöra för personen att bo kvar hemma eller som ett mellanled 
efter en sjukhusvistelse innan personen är redo att flytta hem. 

Hälso- och sjukvård, hemsjukvård 

När man inte på egen hand eller med stöd kan ta sig till vårdcentralen, erbjuds hjälp i hemmet 
efter kontakt med vårdcentral som fattar detta beslut om hemsjukvård. Vårdcentralen förmedlar 
vid behov kontakt med hemsjukvården. I kommunens hemsjukvård arbetar legitimerade 
sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjukgymnaster. 

Funktionsstöd 

Verksamheten omfattar i huvudsak följande områden: 

• Bistånd 
• Bostad med särskild service 
• Daglig verksamhet 
• Boendestöd 
• Korttidsvistelse och korttidstillsyn 
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Biståndsenheten 

Handläggarna utreder och fattar beslut om insatser för äldre och funktionsnedsatta personer. 
Samt utreder och fattar beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst. 

Bostad med särskild service 

Gruppbostäder är till för personer med olika slag av funktionshinder, till exempel intellektuell 
funktionsnedsättning, autism eller hjärnskada i vuxen ålder. Det finns sju gruppbostäder och ett 
serviceboende. Alla boendena har egna lägenheter och hyreskontrakt. 

Daglig verksamhet 

Inom daglig verksamhet finns arbeten inom många olika områden samt även insatser för 
sinnesstimulering. Insatsen är till för personer som till följd av funktionsnedsättning inte kan 
etablera sig på arbetsmarknaden. 

Boendestöd 

Boendestöd riktas till personer med socialpsykiatriska diagnoser eller som tillhör LSS 
personkrets som kan bo i egen lägenhet med visst stöd. 

Korttidsvistelse och korttidstillsyn 

Korttidsvistelse syftar till att ge den som har en funktionsnedsättning miljöombyte och stimulans 
i den personliga utvecklingen samtidigt som anhöriga ges avlastning. Korttidsvistelse utanför 
det egna hemmet innebär att barn och unga tillfälligt, under kortare eller längre tid, vistas i ett 
korttidsboende eller i en korttidsfamilj. Korttidsvistelse kan också vara att delta i en 
lägerverksamhet. 

Korttidstillsyn är en form av förlängt fritids för barn och unga med funktionsnedsättning. 

Kungsörs kommunföretag 

Kungsörs kommunföretag AB 
Kungsörs kommunföretag AB ägs till 100% av Kungsörs kommun och utgör moderbolaget inom 
bolagskoncernen som består av: 

• Kungsörs fastighets AB 
• Kungsörs Kommunteknik AB 
• Kungsörs vatten AB 

Kungsörs Kommunföretag AB har i uppdrag att inom sin verksamhet äga och förvalta aktier och 
andelar utifrån, av kommunfullmäktige, givna instruktioner samt att samordna och utveckla 
verksamheten för företagens och Kungsörs kommuns räkning. Verksamheten bedrivs i Kungsör. 

Bolagets prognostiserade resultat för året är +1 000 kr 
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Kungsörs fastighets AB 
Bolaget har i uppdrag att inom Kungsörs kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta 
fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar. 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom ramen för den kommunala kompetensen och 
utifrån affärsmässiga principer främja bostadsförsörjningen i Kungsörs kommun. 

Bolagets prognostiserade resultat för året är +3,8 miljoner som även går i linje med det 
budgeterade resultatet. 

Kungsörs kommunteknik AB 
Bolagets verksamhet omfattar drift, planering- och akut underhåll samt byggnationer i följande 
verksamhetsgrenar: 

• Gatuverksamhet 
• Parkverksamhet 
• Fastighetsverksamhet 
• Verksamhet för naturvård och ekologi 
• Driftavdelning 
• Mät, kart och GIS verksamhet 

Arbetena är i huvudsak utförda mot beställning av Kungsörs kommun. Beställning av 
tekniskverksamhet, service och underhåll samt enskilt avropade beställningar. Verksamheten har 
även omfattat större byggnationer av investeringskaraktär. Arbetena är i huvudsak finansierade 
av Kungsörs kommun och Kungsörs Vatten AB. 

Bolagets resultat för årets första åtta månader är ett underskott med -1 088 tkr. 

Kungsörs vatten AB 
Bolaget bildades 2016-01-26 för att tydligt särskilja den avgiftsfinansierade verksamheten från 
den skattefinansierade verksamheten. Tidigare hanterades VA-verksamheten i Kungsörs 
KommunTeknik AB med särredovisning och verksamheten i bolaget startade 1 maj 2016. 

Bolaget verksamhet omfattar drift, planerat- och akut underhåll samt byggnationer i VA-
anläggningar. 

VA-anläggningen består av: 

• Vattenverk 
• Högreservoar 
• Tryckstegringsstationer 
• Avloppsreningsverk 
• Pumpstationer 
• Ledningsnät V, S, D 
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VA-verksamheten är strikt reglerad enligt lagen om allmänna vattentjänster. Vilket innebär att 
konsumenterna, på ett enkelt och tydligt sätt, ska kunna följa verksamhetens kostnader och 
intäkter, så att ingen korssubventionering sker. Underlag finns där verksamhetens flöden 
redovisas och hur kostnaderna fördelas. Arbetena är i huvudsak utförda mot beställning av 
Kungsörs kommun. Beställningen omfattar VA-försörjningen i Kungsörs kommun, 
omvandlingsområden samt utvecklingsområden. Verksamheten har även omfattat större 
byggnationer av investeringskaraktär. Arbetena är i huvudsak finansierade med 
anläggningsavgifter och brukningstaxor. 

Bolagets redovisade resultat för årets åtta första månader är ett underskott med -1 377 tkr. 

Kungsörs grus AB 
Ägs till 25% av Kungsörs kommun. 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utvinna ballast samt att bedriva därmed jämförlig 
verksamhet. 

Ändamålet med bolaget är att hålla sådant grussortiment och ha sådan omfattning på 
verksamheten att ägarnas speciella behov på området tillgodoses och deras mer långsiktiga 
behov tillförsäkras. 

Kommunalförbund 

Västra Mälardalens Kommunalförbund 
Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) bildades 2004 och bestod då av en samordnad 
räddningstjänst för kommunerna Kungsör, Arboga och Köping. 2006 utökades VMKF med ett 
antal administrativa funktioner så som exempelvis gemensam IT, telefoni och upphandling. År 
2012 blev även Surahammars kommun medlemmar i förbundet. Från och med januari 2021 
tillhör räddningstjänsten ett annat kommunalförbund, Räddningstjänsten Mälardalen, men en 
gammal pensionsskuld ligger kvar i VMKF. 

Verksamheten i VMKF har utökats under de senaste åren med bland annat säkerhetssamordnare 
och förvaltningen av ett antal kommungemensamma system. Skinnskatteberg kommun anslöt 
sig till bostadsanpassning under 2020. Att fortsätta att växa som förbund är viktigt för att kunna 
erbjuda medlemskommunerna kostnadseffektiva lösningar. Surahammars kommunfullmäktige 
fattade nyligen ett inriktningsbeslut om att bli fullvärdiga medlemmar i VMKF, vilket i praktiken 
bl.a. innebär att Surahammar kommer att lämna över sin löneadministration med tillhörande 
systemförvaltning till VMKF. 

VMKF har tre övergripande mål. Ett är uppnått, ett mål är delvis uppnått och ett kan inte 
bedömas. Det finansiella målet, som innebär att förbundet ska ha en budget i balans, uppnås då 
delårsresultatet uppgår till 5 967 tkr och prognosen för året visar ett positivt resultat med 2 400 
tkr. 
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Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) bildades 2011 och är ett kommunalförbund för 
Arboga och Kungsör, som fullgör uppgifter inom miljö-, hälsoskydds-, byggnads- och 
energiområdet och tillämpar de lagar som reglerar områdena - t.ex. livsmedelslagen, 
alkohollagen och plan- och bygglagen. Prognosen för helåret är ett negativt resultat med -800 
tkr. Underskottet beror på ett intäktstapp, bl.a. till följd av att det allmänna konjunkturläget har 
bromsat byggplaner och antalet bygglovsärenden. Förbundet spår att byggandet kommer att 
dämpas och återgå till nivån före pandemin. Arbetet med tillsyn enligt plan- och bygglagen har 
varit nedprioriterat under några års i och med trycket på bygglovshandläggningen, men nu 
behöver en tillsynsplan tas fram som fastställer behoven framöver. 

Underskottet för VMMF kommer att behöva regleras. Nästa år har både Arboga och Kungsör, så 
väl som hela kommunsektorn, svårigheter att uppnå en budget i balans och därför skulle vi 
samlat behöva vidta åtgärder redan i år för att minimera underskotten nästa år. 

Kommunalförbundet VafabMiljö 
Är ett Kommunalförbund bildat av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings 
kommun.  På uppdrag av medlemskommunerna tillhandahåller och utvecklar VafabMiljö 
avfallstjänster för alla 330 000 människor som bor och ca 16 000 företag som genererar avfall 
inom VafabMiljö-regionen. VafabMiljö arbetar bland annat med: 

• Avfallsrådgivning 
• Hämtning av hushållsavfall 
• Slam och latrin 
• Sortering 
• Återvinning 
• Energiutvinning 
• Biologisk behandling 
• Kompostering 
• Deponering 

VafabMiljö är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. 

Räddningstjänsten Mälardalen 
Är ett kommunalförbund som sedan bildningen 2001 har kommit att utökats med fler 
medlemskommuner. Ingående medlemskommuner är idag Västerås, Hallstahammar, 
Surahammar, Arboga, Kungsör och Köping. 

Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD) ska upprätthålla en för medlemmarna gemensam 
organisation för räddningstjänst och andra uppgifter. Med detta avses det kommunala ansvar 
som följer av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). 3 kap, 5 kap, 6 kap 10 § första 
stycket, 8 kap 2 §. Undantaget det som följer enligt nedan, som respektive förbundsmedlem 
fortsatt ska ha ansvar för: 
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• Verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än brand enligt 3 kap 1 § 
• Genomföra rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att 

fullgöra sina skyldigheter enligt Lagen om skydd mot olyckor som inte berör området 
brand enligt 3 kap 2 § 

• Framtagande och antagande av ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet 
enligt 3 kap 3 § 

RTMD ansvarar också för medlemmarnas skyldigheter enligt lag (2010:1011) om brandfarliga 
och explosiva varor. 

Ovanstående gäller dock med undantag för att utfärda tillstånd och genomföra tillsyn över 
RTMD:s egen hantering av brandfarliga och explosiva varor samt de skyldigheter som åvilar 
kommunerna i egenskap av verksamhetsutövare. 

Det prognostiserade resultatet för året är ett överskott med 2 000 tkr. Det beror både på att 
kostnaderna är lägre och intäkterna högre. Framförallt är pensionsavsättningen lägre än 
budgeterat. 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen 
Är en fristående organisation som bildades i maj 2010 av medlemmarna; Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Västmanland, Arboga, Köping och Kungsörs kommun. 

Samordningsförbundet ska stödja utvecklingen av myndigheternas samordnade 
arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för personer mellan 16-64 år. Förbundet ska: 

• Jobba för att individer ska få samordnat stöd och rehabilitering som syftar till att nå en 
egen försörjning 

• Bidra till bättre strukturella förutsättningar för myndigheternas samverkan 
• Stödja insatser kopplat till metodutveckling, kompetensutveckling, 

kartläggningar/förstudier och forskning 

Samordningsförbundet är en möjlighet för att utveckla och effektivisera samverkan mellan 
myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Syftet är att personer med behov av samordnade 
insatser ska få bättre hälsa och komma närmare egen försörjning 

Styrnings- och uppföljningsprocessen 
Kungsörs styrning- och uppföljningsprocess utgår från Kungsörs styrmodell, vilken utgår från 
Kungsörs vision. 

Kungsörs vision och ledord 

- Vårt Kungsör är den naturnära attraktiva Mälarkommunen, där vi med öppenhet och kreativitet 
får människor och företag att mötas och växa. Visionen är långsiktig och gäller fram till 2025. 

För att nå visionen arbetar kommunen efter tre ledord; Öppenhet, Kreativitet, Närhet. 
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Öppenhet innebär att vi är stolta över vårt Kungsör. Vi uppmuntrar och värnar om varandra med 
en öppen och positiv attityd. Olikhet och mångfald ser vi som en tillgång. Det finns möjlighet för 
alla att vara delaktiga och påverka vår framtida utveckling. 

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

Närhet innebär att vår kungliga livsmiljö är valet för den som vill leva hållbart och tryggt i den 
lugna orten eller på landsbygden. Kungsör är en plats där man vill vara. Här är det nära till 
Mälaren, natur och friluftsliv, och det är enkelt att skapa en aktiv fritid. Vårt attraktiva och 
variationsrika boende i Mälardalen är en styrka där goda kommunikationer gör det möjligt att ta 
tillvara andra städers kvaliteter. 

Planering, uppföljning, analys och åtgärder 

Kommunen och bolagen planerar, leder, följer upp och bedömer verksamheten utifrån 
kommunfullmäktiges, nämndernas och bolagens mål. Kommunfullmäktiges mål uttrycker 
långsiktiga mål för verksamheterna – VAD den politiska majoriteten anser viktigast att 
åstadkomma för kommunens utveckling under mandatperioden. Varje fullmäktigemål har även 
nyckeltal kopplade till sig för att löpande kunna följa att arbetet går åt rätt håll. Kopplat till 
fullmäktiges mål kan fullmäktige även besluta om delmål för innevarande år som sedan delas 
ner till berörda nämnder och bolag att arbeta med. Nämnden och bolagen kan sedan 
komplettera med ytterligare mål och nyckeltal. 

Målen bryts i sin tur ner i aktiviteter som beskriver HUR verksamheterna behöver arbeta för att 
målen ska kunna nås. Samtliga mål och aktiviteter följs upp tre gånger per år, nyckeltal följs upp 
två gånger per år. 

Samtliga nämnder och bolag har i sina respektive delårsrapporter avseende perioden första 
januari - 31 augusti bedömt måluppfyllelsen för sina mål, status för sina aktiviteter samt 
rapporterat och följt upp beslutade nyckeltal kopplat till målen. 
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Förvaltningsberättelse 

Väsentliga händelser under året 
Pandemin 

Under två år belastades de allra flesta organisationer tungt av arbetet med en pandemi och när 
vi gick in i 2022 skedde en lättnad av restriktionerna, men smittspridningen av Covid är inte 
över. Delar av den krisstab som varit i gång under pandemin avaktiverades i februari och 
rapporteringen till länsstyrelsen gällande lägesbilden upphörde i slutet på mars. Utvecklingen av 
Covid har bevakats regelbundet och återrapporterats löpande till kommunens centrala 
ledningsgrupp. Kungsörs kommun har beredskap för att hantera Covid om smittspridningen tar 
fart igen. Smittspridningen av Covid har påverkat våra verksamheter i olika grad, kanske mest 
verksamheter inom Socialförvaltningen. I början av 2022 drabbades verksamheter inom 
funktionsstöd åter av smitta bland personalen och under sommaren fanns ett utbrott av Covid 
på ett av kommunens särskilda boenden. Inom äldreomsorgen insjuknade även flertalet 
medarbetare i Covid, många för en andra gång. 

Kriget i Ukraina 

Kriget i Ukraina fortsätter och påverkar stora delar av världen och även Kungsörs kommun. 
Kriget påverkar komunens arbete på många olika sätt och även den kommunala ekonomin 
påverkas på ett påtagligt sätt. Kungsör har fått uppdraget att ta emot 15 flyktingar från Ukraina, 
vilka beräknas komma under september månad. Samtliga förvaltningar och bolag samarbetar 
för att klara av att ta emot dem på ett så bra sätt som möjligt med boende i Tallåsgården och 
hos KFAB. 

Kriget i Ukraina har spelat roll på det sätt att en krisplanering startades och området arbetade 
tillsammans en krisberedskapsplan relaterat till kris. Större inköp av mat och artiklar gjordes då 
flertalet leveranser beräknades försenas eller utebli. 

Ökad inflation 

Inflationstakten enligt KPI mellan augusti 2021-augusti 2022 är 9,8 procent. Inflationen är den 
högsta på 30 år. Sedan början av 1990-talet har inflationen sjunkit över tid och ofta legat under 
Riksbankens inflationsmål om 2,0 procent. Därför är det inte så konstigt att så många blivit 
överraskade när inflationen under 2022 steg så fort och kraftigt. När inflationen varit låg har 
Riksbanken så väl som andra centralbanker runt om i världen bedrivit en expansiv 
penningpolitik. I Sverige har detta tillsammans med olika riksdagsbeslut gjort det billigt att låna 
och fastighetspriser har skjutit i höjden. Under pandemiåren vräkte stater och centralbanker ut 
kapital på marknaden. Nu behöver centralbankerna i stället höja räntorna kraftigt, vilket i första 
hand påverkar dem med små marginaler och som inte har följt en långsiktig strategi som tar 
höjd för hög volatilitet. 
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Under 2022 har centralbankerna inte haft någon vidare träffsäkerhet om hur hög inflationen 
faktiskt är och uteslutande underskattat den. Osäkerheten om hur effektfulla centralbankernas 
verktyg är för att dämpa inflationen är stor. Det bestialiska anfallet mot Ukraina påverkar energi- 
och livsmedelsförsörjningen i Europa. Människor kommer inte att sluta äta mat eller värma upp 
sina bostäder därför att Riksbanken höjer räntan, utan kommer i stället att prioritera ned 
sällanköpen. Snarare har Sverige som målsättning att elektrifiera samhället och då kan det vara 
svårt att sänka den totala efterfrågan på el. 

Det påverkar också Europeiska företag att konkurrenter i USA och Kina har betydligt 
gynnsammare ekonomiska förhållanden när Ryssland stänger av gasleveranserna till Tyskland. I 
år har nästan alla tillgångsslag sjunkit i värde, förutom den amerikanska dollarn som har blivit 
väsentligt dyrare jämfört med många valutor. I länder som direkt och indirekt handlar med USA 
importeras därav högre valutakostnader, vilket kastar ytterligare bränsle på inflationsbrasan. 

Läget är mycket osäkert och det är inte meningsfullt att försöka spekulera om kommande 
inflationsnivåer. Men trots allt verkar de flesta vara överens om att vi behöver anpassa oss till en 
ny kostnadsmiljö där mat och boende kommer att utgöra större andel av våra samlade 
inkomster. I Kungsör är det i första hand kostnaderna för verksamhetslokalerna som drabbas 
hårt, vilka i första hand det kommunala bolaget KKTAB äger. KKTAB tjänar inga egna pengar 
utan finansieras precis som kommunen av beskattningen av invånarna. Kommunen måste därför 
fokusera mycket mer på styrningen av hela koncernen eftersom inflation och räntor i första 
hand påverkar de kommunala bolagens kostnader, som i förlängningen skulle kunna drabba de 
kommunala verksamheterna. 

Byggnationer och utveckling av kommunen 

Trots utmaningar med Covid, krig och ökad inflation har väldigt mycket positivt hänt under 
januari - 31 augusti. Kungsörs kommun har fortsatt utveckla hamnområdet, tagit fram 
kartmaterial till spår och leder, färdigställt och invigt den nya förskolan Paletten och 
multisportarena Hagaskolan färdigställdes och invigdes. Utöver detta har även följande skett: 

• Arbete med ny detaljplan för ny industrimark så att företag kan växa och utvecklas men 
även så att vi kan få nyetableringar till vår kommun har påbörjats. 

• Nya detaljplaner för boende har tagits fram och i slutet på augusti togs spadtaget för 
möjliggörandet av drygt 100 bostäder på Runnabäcken 2. 

• Nya tomter i Klämsbo. 
• Gatubyggnation och utbyte av vatten och avloppledningar på Siktvägen. 
• Byggnation av vatten- och avloppsledningar till Valskog. 
• Byggnation av helt ny biologisk rening i avloppsreningsverket i Kungsör. 
• Säkerhetsgenomlysning av VA-anläggning, vattenverk och avloppsreningsverk. 
• Kvalitetssäkring av dricksvattenförsörjningen. 
• Framtagande av ny VA-taxekonstruktion och avgifter. 
• Färdigställande av projektet Entré Kungsör - Projektet resulterade i en ombyggnation av 

korsningen mellan Kungsgatan och Malmbergavägen i syfte att sänka hastigheten och 
göra korsningen säkrare att passera. 
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• Påbörjat arbete med att ta fram en webkarta för GIS på externwebben. 
• Gång- och cykelväg Kungsringen pågår. 

Samarbeten och övriga händelser 

• Kungsör kommun deltar i ett mycket ovanligt och spännande demokratiprojekt i 
samverkan med Rufunsa från Zambia, som under våren var på besök i Kungsör. 
Projektet kommer att pågå under något år till. 

• Genom en nyinrättad tjänst - ungdomsbehandlare kommer samarbetet mellan 
socialtjänst, polis, skola och föreningsliv utvecklas och fokusera på både förebyggande 
och stödjande tidiga samordnande insatser för ungdomar med ett riskbeteende. 

• Under årets början skedde en brand på Mistelns trygghetsboende. Branden utreddes 
som mordbrand och en person häktades för att sedan släppas. Förundersökningen 
visade att branden orsakats av en olycka. Mycket olyckligt avled en person under 
branden. Branden kunde dock begränsas till den lägenhet där den startade och ingen 
annan kom till skada. 

• Under årets början öppnades återigen mötesplatserna med stor invigning på 
Tallåsgården. Antalet deltagare vid mötesplatserna har ökat med över 50% jämfört med 
år 2019, innan pandemin bröt ut. 

• Den 1 juli 2022 kom nya läroplaner och kursplaner i grundskolan, grundsärskolan, 
sameskolan och specialskolan. Arbete med förberedelse och implementering har pågått 
under läsåret. 

• Arbete har påbörjats för att uppdatera Äldreomsorgsplanen så nämnden har ett bra 
underlag för att fatta beslut om behovet av Trygghetsbostäder och Särskilt boende och 
när i tiden dessa bör stå färdiga. 

• I den årliga servicemätningen Öppna Jämförelser som Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) gör får Kungsör ett toppresultat. Nöjd Kund Index (NKI) för Kungsörs 
företagsklimat 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. 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Ekonomiskt läge 
År 2020 slog Coronapandemin till och skatteunderlagsutvecklingen reviderades kraftigt nedåt. 
Det manade Regeringen och Riksbanken att etablera krispaket, vilka motverkade den svaga 
utvecklingen av lönesumman och därmed upprätthölls de beskattningsbara inkomsterna. 
Samtidigt fick kommunsektorn också del av det statliga krispaketet i form av höga generella 
statsbidrag, vilket resulterade i rekordhögt resultat för hela sektorn år 2020. Inför 2021 räknades 
2020 års skatteunderlag upp, samtidigt som arbetade timmar ökade i högre takt än förväntat, 
vilket resulterade i ett rekordhögt resultat för kommunsektorn även 2021. För inkomståret 2021 
ser skatteunderlaget ut att ha ökat med 5,3 procent nu när de flesta deklarationer är granskade 
av Skatteverket. Återigen ser resultatet för året ut att bli betydligt bättre än planerat på grund av 
en betydande underskattning av tillväxten året innan. I år har dessutom nivån för 
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garantipensionen höjts från och med den 1 augusti 2022, vilket höjer de beskattningsbara 
inkomsterna. 

Som så många gånger under det senaste decenniet, krävs pedagogiska och retoriska 
kullerbyttor, för att förklara att effektiviseringskraven kvarstår inför kommande år trots att 
resultaten är exceptionellt höga. Med kort varsel har riktade statsbidrag tillägnas kommunerna 
tidigare år utan att det finns förutsättningar att använda dem i den långsiktiga planeringen. 

Framöver tyder dessvärre allt på att kommunsektorn kommer att erfara en annorlunda 
verklighet. Det senaste decenniet har präglats av låg inflation, låga räntor, brant ökande 
fastighetspriser och en hög tillväxttakt i samhällsekonomin. Enligt SKR:s prognoser från 25 
augusti i år växer det reala skatteunderlaget endast med 0,9 procent per år 2022-2025, vilket ska 
jämföras med 1,7 procent i snitt de senaste tio åren. Inflationen gör att kommunsektorns 
köpkraft drastiskt urholkas. Samtidigt är den demografiska utmaningen större under kommande 
budget- och planperiod. Sektorn kommer att behöva vidta kännbara åtstramande åtgärder i sina 
verksamheter för att klara finansieringen av välfärden. 

Befolkningsutveckling 
Den senaste statistiken om befolkningsförändringarna i år är den från SCB avseende första 
halvåret 2022. Den 30 juni 2022 bodde det 8 758 invånare i Kungsör (51 procent män). Det 
innebär att befolkningen minskade med 29 personer första halvåret. Befolkningsminskningen 
berodde på ett födelseunderskott med -6 personer och ett negativt flyttningsnetto med -29 
personer (justeringspost med +6). I Västmanlands län var det bara Västerås som hade ett 
födelseöverskott. Fagersta, Hallstahammar, Köping, Skinnskatteberg och Västerås var de 
kommuner i länet som ökade sin befolkning. I riket ökade befolkningen i 190 av 290 kommuner. 

I budgetarbetet inför 2023 års budget har befolkningsprognosen justerats ned med 45 personer 
eftersom skatteunderlaget tidigare baserades på 8 815 invånare den 1 november men att det nu 
lutar åt ett invånarantal på 8 770. Det motsvarar drygt 3 miljoner kronor i lägre intäkter. Även 
nästa års befolkningsprognos är nedreviderad från 8 925 till 8 900. 

Den 30 juni 2022 bodde det 107 personer i Kungsörs kommun som var äldre än 90 år, 507 barn 
mellan 1–5 år samt 1 386 barn mellan 6–18 år. Befolkningsutvecklingen är relativt intakt i dessa 
åldersgrupper jämfört med befolkningsprognosen från mars 2022, vilken kommunen utgår ifrån 
i budgetarbetet. Däremot är tappet större i gruppen 25-44 år. 
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Bostadsmarknadsutveckling 
I Kungsörs kommun finns det cirka 4 000 hushåll, i genomsnitt bor det 2,2 personer per hushåll. 
Det är vanligast med en eller två personers hushåll och de flesta, 64 procent, bor i småhus. 
Äganderätterna utgör 58,8 procent, hyresrätter 37,7 procent och bostadsrätter 3,6 procent. 
Jämfört med Västmanland och riket har kommunen en hög andel äganderätter och låg en andel 
bostadsrätter. 

Kungsörs kommun har uppvisat en positiv befolkningsutveckling de senaste åren, vilket 
resulterat i ett underskott av bostäder då för få bostäder byggts i förhållande till 
befolkningsutvecklingen. Efterfrågan på småhustomter och hyreslägenheter är relativt hög och 
intresset för bostadsrätter i attraktiva lägen ökar. I dagsläget bor många äldre kvar i småhus 
vilket resulterar i att yngre familjer inte kan flytta in i det befintliga småhusbeståndet. 
Flyttkedjorna behöver fungera bättre och fler bostäder behöver byggas för att det ska finnas 
bostäder för alla i olika skeenden i livet och för att uppnå balans på bostadsmarknaden. 
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Diagrammet visar antalet färdigställda bostäder mellan åren 2000–2021. Byggnation av 
flerbostadshus har endast genomförts efter 2016. De senaste åren har antalet färdigställda 
bostäder ökad kraftigt. Under första halvåret 2022 har det färdigställts två småhus och fem har 
påbörjats vilket är en minskning jämfört med de senaste åren. En osäker omvärld, högre räntor 
och inflation gör att det kommer ta längre tid att sälja tomter och påbörja byggnation. Det finns 
färdiga och planerade detaljplaner som möjliggör byggnation av cirka 300 bostäder inom de 
kommande fem åren. Förutsättningen för att dessa bostäder ska byggas är att detaljplaner 
antas, vinner laga kraft och att tomterna säljs och bebyggs. 

Arbetsmarknadsutveckling 
Kungsör har 767 företag som tillsammans sysselsätter 1 944 peroner. Här finns såväl medelstora 
multinationella företag som mindre nystartade företag inom branscher som industri, bygg, 
hantverk och företagstjänster. Kungsör är historiskt präglad av tillverkningsindustri och idag 
jobbar ca. 30 procent av Kungsörsborna inom tillverkningsindustrin. Det är en relativt stor andel 
jämfört med riket. Sedan 2016 arbetar Kungsörs kommun fokuserat för ett stärkt lokalt 
företagsklimat. En av vinsterna med det arbetet är en utveckling av näringsstrukturen och 
därigenom ett ökat antal tjänsteföretagsetableringar. Ett diversifierat näringsliv med många små 
och medelstora företag ger låg sårbarhet. 

SKR spår en svag produktionstakt hos svenska företag framöver och att detta kommer att 
påverka sysselsättningen. Den höga inflationen och de stigande räntorna förväntas slå allt mer 
mot investeringar och hushållskonsumtionen. Högre räntor och uppvärmningskostnader 
förväntas få till följd att bostadspriserna faller och därmed en lägre byggnadstakt vad gäller 
bostäder. Svaga investeringsutsikter tynger näringslivet framöver och sysselsättningen förväntas 
sjunka gradvis från och med nu enligt SKR:s MakroNytt 2/2022. Just nu är dock läget på 
arbetsmarknaden gott, med ett arbetskraftsdeltagande och en sysselsättningsgrad som är högre 
än före pandemin. 

Det kan tilläggas att de företag som var vinnare på de senaste tio årens låga räntor, till exempel 
fastighetsbolagen, kan komma att bli förlorare nu när räntorna höjs, beroende på hur 
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förutseende de har varit och hur högt belånade de är. För de som både har höga skulder och 
pengar placerade på aktiemarknaden har året varit en stor besvikelse. Stockholmsbörsen rasade 
med 25 procent mellan januari-april men har återhämtat sig något. Dock är nedgången ändå 
mer än 20 procent på ett år. Det innebär att den kraftiga uppgången på börsen efter att 
pandemirestriktionerna togs bort är utraderad. Det finns risk att många företag går i konkurs när 
de statliga bidragspaketen på grund av pandemirestriktionerna uteblir. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Omvärldsrisk 
Den 24 februari invaderade Ryssland Ukraina. Ett fullskaligt krig med hänsynslösa förbrytelser 
mot människor och internationella konventioner inleddes. Krig får alltid konsekvenser även för 
stater som inte är direkt inblandade. Sveriges och Finlands Natoansökningar är exempel på det. 
Även att inflationen biter sig kvar på höga nivåer är en direkt följd av kriget. I augusti var ca. 60 
000 ukrainska flyktingar inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Dessa har samma rätt 
till kommunal service som asylsökande enligt LMA (lagen om mottagande av asylsökande). SKR 
tror att de flesta sedan lämnar Sverige men att några blir kvar. Bland annat de ensamkommande 
barnen som ska utredas och placeras av kommunerna. 

Det går inte att förutse hur kriget i Ukraina utvecklar sig. Ryssland använder gasleveranserna till 
Europa som ett politiskt vapen och skulle Ryssland strypa gasleveranserna helt i vinter skulle 
energipriserna öka så mycket att det troligen skulle leda hela Europa in i en recession. Om kriget 
inte hejdas kommer leveranskedjorna fortsatt ha problem och skapa brist på insatsvaror. Något 
som också påverkar den globala ekonomin fortfarande är riskerna för nya utbrott av Covid-19 
och då i synnerhet Kinas nolltolerans mot smittan. Förutom Kinas omfattande restriktioner för 
att minska smittspridningen av Covid-19, finns det anledning att känna oro för det geopolitiska 
klimatet österut. En annalkande oro växer i bakgrunden för hur relationerna mellan de båda 
stormakterna Kina och USA ska utvecklas framöver. Kinas hot mot Taiwan och ekonomiska stöd 
till Ryssland - vilket dämpar konsekvenserna av västvärldens sanktioner mot Ryssland - fördöms 
av USA. 

Inflation 
Inflationens kraftiga uppgång till 9,0 procent (KPIF) i augusti är en överraskning för många. 
Inflationsspöket påverkar priserna på bred front. Det betyder att kommunsektorns köpkraft 
drastiskt urholkas och att sektorn behöver vidta kännbara åtstramande åtgärder i sina 
verksamheter för att klara finansieringen av välfärden. I princip alla huvudgrupper av varor och 
tjänster bidrar till den höga inflationen. Förra årets stigande priser på el och drivmedel håller i 
sig och i år är det framförallt livsmedelspriserna som ligger bakom inflationsuppgången, vilket är 
en direkt följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Samtidigt ökar boräntorna, som i sin tur 
påverkar konsumentprisindex (KPI) som är 9,8 procent i augusti. 

I SKR:s cirkulär 22:28 från den 25 augusti höjs konjunkturlönestatistiken från 2,5 i april till 3,1 år 
2023 och KPIF från 2,7 till 4,5 (KPIF är ett mått på underliggande inflation rensat från 
ränteeffekter). Dessa parametrar brukar kommuner använda till uppräkningar i sina 
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budgetunderlag inför nästkommande år i budgetprocesserna. I Kungsör innebär skillnaden i 
löneuppräkningen mellan 2,5 och 3,1 att budgetunderlaget räknas upp med 2 500 tkr för enbart 
löner. 

Det är tuffa år framöver för kommunerna på grund av inflationsökningen. De kostnader som 
påverkas allra mest av inflationen är pensionskostnaderna. Den upparbetade pensionsskulden 
värdesäkras inför nästa år med inflationssiffran i juni som var 8,5 procent. Inflationen för juni 
2021 som påverkar årets pensionskostnader var 1,6 procent. Kungsörs kommun kommer att få 
ca. 18 000 tkr i högre pensionskostnader nästa år jämfört med i år. Men det är inte bara 
inflationen som förklarar kostnadsökningen utan till en mindre del även det nya avtalet AKAP-
KR som träder i kraft 1 januari 2023 och som berör 85-90 procent av alla anställda i 
kommunerna. Det medför avgiftshöjningar med 1,5 procentenhet (pensionsavgiften höjs från 
4,5 till 6 procent). 

Val till Rikstad, Region- och Kommunfullmäktige 
Den 11 september hålls val till kommande mandatperiod nationellt, regionalt och lokalt. Redan 
innan valet står det klart att det kommer att krävas förhandlingar om den politiska styrningen 
eftersom inget parti eller traditionell gruppering av partier ser ut att uppnå någon avgörande 
övervikt av röster. Skillnaderna mellan hur folket röstar i städerna och på landsbygden är 
väsentliga och det är även märkbart att kvinnor och män röstar olika. I Kungsör krävs politiska 
förhandlingar om hur kommunen ska styras fram till år 2026. Under innevarande mandatperiod 
styrs Kungsör av en minoritet. 

Oavsett politiskt styre har de förtroendevalda den mycket delikata uppgiften att leda 
kommunen in i en ekonomiskt svår tid, där de mycket snart behöver ta beslut om budget för 
2023 och plan för 2024-2025, vilken kommer att präglas av höjda pensionskostnader och högre 
räntekostnader. Hur kommer inflationen och tillgången på energi att utvecklas? Hur kan lönerna 
sättas på ett ansvarsfullt sätt nu när inflationen äter upp sju års reallöneökningar (2015-2022), så 
att det inte blir en "pris-/lönespiral"? 

Verksamhetsrisk - kompetensförsörjning 
Att ha medarbetare med rätt kompetens är avgörande för att klara våra åtaganden och uppdrag 
som kommun och växande kommun. Vi behöver behålla medarbetare och kompetens och 
kunna rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens. Avgörande faktorer är bra ledarskap och 
vilken social och organisatorisk arbetsmiljö vi kan erbjuda. Därför är det viktigt att vi som 
arbetsgivare fortsätter att stärka och stötta chefer men även att fokusera på medarbetarskap 
och arbetsmiljö. 

Ett ökat antal invånare och särskilt ökning i de äldre ålderskategorierna samt pensionsavgångar 
och personalrörlighet påverkar behovet av fler rekryteringar. Kommunen kommer att behöva 
rekrytera 900 - 1000 nya medarbetare fram till 2032. I dagsläget märks svårigheter att rekrytera 
inom flera yrkesgrupper som sjuksköterskor, socialsekreterare, lärare och förskollärare. 
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Finansiell risk 
Skuldsättning 

Kommunens koncernföretag har en hög skuldsättning och den högre räntan innebär en mycket 
stor risk för kommunen som ägare, eftersom 100 procent av de kommunala bolagens 
skuldportföljer har ränteförfall inom ett år. Kommunen har inga egna lån men låneportföljen i 
koncernen uppgår till sammanlagt 814 824 tkr, inklusive 47 860 tkr i interna lån mellan 
kommunen och KKTAB. Varken kommunen, KKTAB eller KVAB har strukturella möjligheter att 
anpassa sina kostnader till allt för stora ränteförändringar. Det beror på att KVAB finansieras 
genom en taxekonstruktion som avgiftskollektivet betalar och som måste motsvara högst 
självkostnadspris. KKTAB får sina intäkter från kommunen och kommunen planerar aldrig sin 
budget utifrån att räntorna kan skifta så mycket som de nu gör från ett år till ett annat. 

KFAB har ökat skulderna med 25 000 tkr sedan förra delårsrapporten, eftersom bolaget bygger 
32 nya lägenheter där Karlaskolan stod tidigare. Till största del har KFAB dock finansierat den 
totala investeringen med egen likviditet. Det är den främsta orsaken till det stora utflödet enligt 
kassaflödesanalysen i år (-59 737 tkr). Lägenheterna kommer så småningom att generera ökade 
hyresintäkter åt bolaget. Skulden som kommunen borgar för avseende VMKF har ökat med 957 
tkr, vilket är hänförligt till inventarieinvesteringar. 

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 lån till rörlig ränta. 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. Dessutom bör 
kommunen överväga att kraftigt begränsa investeringarna, eftersom utrymmet i driftbudgeten 
är mycket begränsat framöver och finansieringen förknippad med högre risk just nu. 

 

Finansförvaltning 

Kriget i Ukraina och pressade centralbanker är en utmaning för kapitalmarknaderna just nu. 
Stockholmsbörsen har backat över 20 procent i år och hela uppgången efter pandemiutbrottet 
är utraderad. Den främsta orsaken till börsoron är räntorna. Riksbanken höjde styrräntan i april 
till 0,25 procent som därmed blev positiv för första gången sedan 2014. I juni dubbel-höjdes 
styrräntan till 0,75. Kommuninvest säger i ett uttalande den 5 maj att vi sannolikt är på väg att 
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lämna en lång period med otroligt låga räntor och i stället får vänja oss vid ett normalläge som 
innebär markant högre räntor. (I september 2022 kvadrupel-höjde Riksbanken styrräntan till 
1,75 procent.) 

Kungsörs kommuns kapitalförvaltning består enbart av räntebärande placeringar i enlighet med 
finanspolicyn och värderingen av portföljen har pressats av att marknaden har underskattat den 
branta räntebanan under året. Årets orealiserade värdeförändring mellan 1 januari-31 augusti 
har varit negativ med -3,21 procent. Bokslutet belastas därför med en orealiserad förlust på 3 
126 tkr. Så länge som kommunen behåller placeringarna till förfall och ingen emittent går i 
konkurs är kapitalet säkerställt (det är enbart fråga om fonder så antalet emittenter är många). 

Eftersom kommunkoncernen både lånar ut pengar och lånar in pengar är det av vikt att beakta 
ägarens helhetsperspektiv och ta fram en lämplig strategi för hela koncernen som inte äventyrar 
ekonomin enskilda år. Som syns i det här avsnittet om finansiella risker ökar kostnaderna i båda 
ändar just nu, beroende på att marknaden har varit mycket dålig på att förutspå ränteläget i år. 
Orsaken är att centralbankerna har underskattat hur hög inflationen är. Så sent som i mars i år 
förutspådde Riksbanken att den skulle höja styrräntan andra halvåret 2023. Den höjde styrräntan 
redan i april, dvs. månaden efter det egna uttalandet. Kommunen har varken reviderat sin 
finanspolicy eller rört sina ränteplaceringar under året i avvaktan på att marknaden stabiliseras. 

 

Pensionsförpliktelser 
Pensioner är komplext och innebär stora ekonomiska åtaganden för kommunen på mycket lång 
sikt. Ansvarsförbindelsen redovisas enligt den så kallade blandmodellen som innebär att 
pensioner intjänade före 1998 redovisas utanför balansräkningen. Eftersom nya medel inte 
upparbetas gör utbetalningarna på ansvarsförbindelsen att skulden minskar. Samtliga 
pensionsåtaganden värdesäkras med inflationen i juni 2021, vilken var relativt låg. 
Pensionskostnaderna för kommunen är därmed relativt låga i år. Den höga inflationen i år 
påverkar i stället nästa års pensionskostnader. 

Med konsolideringsgrad menas andel av pensionsförpliktelserna som täcks av medel i stiftelse, 
försäkring eller egna förvaltade pensionsmedel. Kommunen har inte någon pensionsstiftelse, 
tecknat någon försäkring för ändamålet och har inte heller några uttryckliga utfästelser om 
förvaltning av specifikt pensionsmedel inom ramen för förvaltningen av överskottskapital i 
enlighet med beslutad finanspolicy. Därav är konsolideringsgraden 0 procent. Men det säger 
inget om kommunens förmåga att betala av pensionsskulden. 
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Några upplysningar om de kommunala bolagens pensionsskulder återfinns inte i denna 
delårsrapport. Av tabellen framgår endast kommunens pensionsåtaganden. 

 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Måluppfyllelse, verksamhetsmål 
Den sammanfattande bedömningen är att Kungsörs kommun vid årets slut tyvärr inte kommer 
nå hela vägen fram. Enbart ett av fullmäktigemålen bedöms bli uppfylld i hög grad medan 
resterande mål bedöms bli delvis uppfyllda. 

Under 2022 finns, av fullmäktige, beslutade fokusområden kopplade till fullmäktigemål, dessa 
fokusområden kallas nedan för nämnd- och styrelsemål då det är nämnderna och styrelserna 
som blir ansvariga för att dessa mål nås. Två av nämnd- och styrelsemålen bedöms vara helt 
uppfyllda, två uppfyllda i hög grad, sex delvis uppfyllda och två bedöms ej vara uppfyllda vid 
årets slut. 

Det har dock funnits svårigheter med att bedöma måluppfyllelsen då utfall på många nyckeltal 
saknas för perioden, men också bakåt i tiden i kombination med att en del utfall för år 2021 blir 
tillgängliga först i samband med verksamhetsberättelsen. En del utfall för 2022 blir tillgängliga 
först under år 2023. 

Även om inte alla mål kommer nås fullt ut, både genomförs och planeras arbete i 
verksamheterna kopplat till målen. 
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Hållbara städer och samhällen 
(Kommunstyrelsen, Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kungsörs Kommunteknik AB, 
Kungsörs Vatten AB och Kungsörs fastighets AB) 

Kungsör är inne i en mycket positiv och expansiv utvecklingsfas som fler väljer att flytta till. För 
att stärka Kungsör som en attraktiv plats för både befintliga invånare och potentiella inflyttare 
pågår arbetet med att stärka platsvarumärket med syfte att utveckla och stärka Kungsör. 
Utvecklingen av hamnen är ett av många pågående projekt för att göra Kungsör till en attraktiv 
plats att bo, verka och vistas i. 

För att gå i takt med befolkningsutvecklingen ska kommunen tillsammans med bolagen 
fortsätta att planera för och bygga hållbart med ett varierat bostadsutbud där det finns något 
för alla. I Kungsör ska medborgaren känna att den har en trygg tillvaro. 

När kommunen växer ökar efterfrågan på kollektivtrafik och en god infrastruktur. För att 
Kungsör ska vara attraktiv att bo i och för att näringslivet ska kunna rekrytera rätt kompetens 
behövs det bra kommunikationer till pendlingsorter. 

Kungsör har ett starkt näringsliv och arbetar aktivt med att öka sysselsättningen för att 
möjliggöra för alla att bidra till en hållbar kommun, genom bland annat fler arbetstillfällen. I 
samverkan med näringslivet och arbetsförmedlingen arbetar kommunen för att minska 
arbetslösheten. 

Fokus för 2022: Fortsätta planera för och bygga ut där boendemiljön är viktig. Vi behöver stärka 
näringslivet som genererar fler arbetstillfällen och minskar arbetslösheten. Boende- och 
utemiljön är viktigt för att skapa trivsel. 

Bedömning 

 

Nämnd- och styrelsemål Bedömning Trend 

Fortsätta planera för och bygga ut där boendemiljön är viktig   

Stärka näringslivet som genererar fler arbetstillfällen och minska arbetslösheten   

Boende- och utemiljön är viktig för att skapa trivsel   

 

Nyckeltal Kön Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Mål 2022 Bedömning Trend 

Invånare  totalt, 
antal 

 8 745 8 787 8 758 8 857   

Förvärvsarbetande 
invånare 20-64 år, 
andel (%) 

 77.3%   77,4%   

Förvärvsarbetande 
invånare 20-64 år, 
andel (%) 

 74.1%   Öka   
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Förvärvsarbetande 
invånare 20-64 år, 
andel (%) 

 80.3%   Öka   

Ny industrimark 
(planlagd), kvm 

  0 0 0   

 

Kommentar: 

Samtliga tillhörande fokusområden/nämndmål för 2022 bedöms bli helt eller i hög grad 
uppfyllda. 

Vid uppföljning av nyckeltalen kan vi se att befolkningsökningen avstannat och även minskat 
med 29 personer mellan 2021 fram till augusti 2022, från 8 787 till 8 758 personer. 

Huruvida kommunen fick fler/färre förvärvsarbetande invånare i åldern 20-64 år under 2021 får 
vi veta först vecka 47 och utfallet för år 2022 kommer först under år 2023. Dock vet vi att 
arbetslösheten för öppet arbetslösa eller inskrivna i program med aktivitetsstöd 16–64 år per juli 
år 2022 är 8,7%, vilket är en minskning med 1,5 procentenheter i jämförelse med samma period 
föregående år. 

Nyckeltalet om ny industrimark med målvärde 2025 är 30 000 kvm och det beräknas uppnås 
redan 2024. 

Under perioden jan-augusti har även planbesked för utökning av Lockmora 1:32 beviljats. 
Arbete har även påbörjats med att ta fram ett nytt nuläge gällande behovet av 
trygghetsbostäder, när i tiden dessa behövs och hur många. 

Den samlade bedömningen är att målet om hållbara städer och samhällen kommer vara uppfyllt 
i hög grad vid årets slut.  

 

God utbildning för alla 
(Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen och Socialnämnden.) 

Alla elever ska må bra i skolan, ha en trygg skolgång och klara grundskolan. Kungsörs kommun 
ska arbeta med att främja elevers skolgång genom att öka kunskapsresultaten. För att klara 
detta ska kommunen arbeta med tidiga och förebyggande insatser för eleverna där även 
kontakten med vårdnadshavare är viktigt. 

Vuxenutbildningen är viktigt i arbetet med god utbildning och för kompetensförsörjningen. För 
att på sikt minska arbetslösheten behöver vi stötta i utbildning för vuxna som gör att de på sikt 
har en egen försörjning. Företagarna är viktiga i arbetet. 

Fokus för 2022: Tidiga insatser för eleverna, arbeta förebyggande med elevhälsan och öka 
tryggheten och trivseln i skolan. 
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Bedömning  

 

Nämnd- och styrelsemål Bedömning Trend 

Tidiga insatser för eleverna, arbeta förebyggande med elevhälsan   

Öka tryggheten i skolan   

Öka trivseln i skolan   

 

Nyckeltal Kön Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Mål 2022 Bedömning Trend 

(U15503) Elever 
i åk 5: 
Skolarbetet gör 
mig så nyfiken 
att jag får lust 
att lära mig 
mer, andel (%) 

 72.0%   65%   

(U15503) Elever 
i åk 5: 
Skolarbetet gör 
mig så nyfiken 
att jag får lust 
att lära mig 
mer, andel (%) 

 75.0%      

(U15503) Elever 
i åk 5: 
Skolarbetet gör 
mig så nyfiken 
att jag får lust 
att lära mig 
mer, andel (%) 

 69.0%      

(N15428) Elever 
i åk. 9 som är 
behöriga till ett 
yrkesprogram, 
hemkommun, 
andel (%) 

 71.1% 78.4% 73.6%    

(N15428) Elever 
i åk. 9 som är 
behöriga till ett 
yrkesprogram, 
hemkommun, 
andel (%) 

 73.7% 83.7% 82.5%    

(N15428) Elever 
i åk. 9 som är 
behöriga till ett 
yrkesprogram, 
hemkommun, 
andel (%) 

 68.8% 73.6% 66.0%    
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Elever i åk 9 
som uppnått 
kunskapskraven 
i alla ämnen, 
hemkommun, 
andel (%) 

 52.1% 52.9% 52.9% 55%   

(N15505) - 
Elever i åk. 9, 
meritvärde 
kommunala 
skolor, 
genomsnitt (17 
ämnen) 

 183.7 196.1 184.2 200.0   

(N15505) - 
Elever i åk. 9, 
meritvärde 
kommunala 
skolor, 
genomsnitt (17 
ämnen) 

 195.9 227.0 201.1 200.0   

(N15505) - 
Elever i åk. 9, 
meritvärde 
kommunala 
skolor, 
genomsnitt (17 
ämnen) 

 171.2 165.8 167.3 200.0   

Elever i åk 9: 
Jag känner mig 
trygg i skolan, 
positiva svar, 
andel (%) (-
2021) 

 66   Öka   

Elever i åk 9: 
Jag känner mig 
trygg i skolan, 
positiva svar, 
andel (%) (-
2021) 

 61   Öka   

Elever i åk 9: 
Jag känner mig 
trygg i skolan, 
positiva svar, 
andel (%) (-
2021) 

 59   Öka   

 

Kommentar: 

Fokus för 2022 har varit förebyggande arbete genom elevhälsa, ökad trygghet och ökad trivsel. 
Skolan arbetar kontinuerligt med området trygghet och trivsel, bland annat via klassråd, elevråd 
och kamratstödjarverksamhet. Styrda rastaktiviteter planeras av elever tillsammans med vuxna 
ex. klasslärare, rastvärdsansvariga och vuxna befinner sig på, av eleverna utpekade, otrygga 
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platser i syfte öka den upplevda tryggheten. Även vårdnadshavarnas tankar kring trygghet och 
trivsel beaktas. Utifrån skolan egen enkät kan vi se att den totala upplevda tryggheten och 
trivseln bland eleverna har ökat något 2021 i jämförelse med 2020. Resultaten för 2022 kommer 
redovisas först till verksamhetsberättelsen. Samtliga fokusområden/underliggande nämndmål 
bedöms delvis vara uppnådda vid årets slut. 

Tyvärr saknas utfall på hälften av nyckeltalen, vilket gör det svårare att bedöma måluppfyllelsen. 
Utifrån de utfall som finns kan vi se att det genomsnittliga meritvärdet minskat något i 
jämförelse med 2021. Utfallet 2022 var 184,2 och 2021 var det 196,1. Det är främst flickorna som 
står för minskningen då deras resultat sjunkit från 227 till 221, medan pojkarna, även om de har 
lägre resultat än flickorna, förbättras sina resultat från 165,8 2021 till 167,3 2022. 

Den samlade bedömningen är att målet om god utbildning för alla delvis kommer uppnås vid 
årets slut. 

 

God hälsa och välbefinnande 
(Socialnämnden, Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden och Kungsörs fastighets AB.) 

För att ha förutsättningar att klara vardagens krav och förverkliga sina drömmar behöver alla må 
bra. Att växa upp under goda förutsättningar, i en familj med goda livsvillkor, påverkar barn och 
ungas hälsa och utveckling positivt både här och nu men även senare i livet. Vi behöver aktivt 
arbeta med att alla ska må bra. 

Kungsör har idag god service till äldre vilket vi vill bevara och förbättra, det ska finnas 
tillgängliga aktiviteter och mötesplatser för att öka tryggheten och bibehålla äldres psykiska och 
fysiska hälsa. Samlingslokaler, stöd i hemmet, boendelokaler som främjar hälsa och 
självständighet är viktiga delar för att alla ska trivas. 

Arbetet med civilsamhället och kopplingen till den regionala strategin för folkhälsa är viktigt för 
att få kraft i folkhälsoarbetet med ett särskilt fokus på ungas hälsa där vi ser att idrott, rörelse 
och engagemang blir viktigt för att öka välmåendet. 

Våld i nära relationer är ett allvarligt brott, ett folkhälsoproblem och ytterst ett brott mot de 
mänskliga rättigheterna och vi ser att det ökar. I Kungsör arbetar vi aktivt med att våld aldrig ska 
förekomma och det förebyggande arbetet mot våld i nära relation ska stärkas. 

Fokus för 2022: Kommunen behöver analysera statistik för ungas hälsa för att hitta konkreta sätt 
att förbättra den där också föreningar inkluderas som kan stötta för att skapa engagemang hos 
ungdomar. Under året ska kommunens verksamheter öka kännedom inom området och arbeta 
fram en plan mot våld i nära relation. 
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Bedömning 

 

Nämnd- och styrelsemål Bedömning Trend 

Ökad kännedom inom området och plan mot våld i nära relationer arbetas 
fram  

  

 

Nyckeltal Kön Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Mål 2022 Bedömning Trend 

Brukarbedömning 
hemtjänst 
äldreomsorg -  
helhetssyn, andel 
(%) 

 89.0%  85.0%    

Brukarbedömning 
hemtjänst 
äldreomsorg -  
helhetssyn, andel 
(%) 

 91.0%  83.0%    

Brukarbedömning 
hemtjänst 
äldreomsorg -  
helhetssyn, andel 
(%) 

 86.0%  86.0%    

Brukarbedömning 
särskilt boende 
äldreomsorg -  
helhetssyn, andel 
(%) 

 82.0%  43.0%    

Brukarbedömning 
särskilt boende 
äldreomsorg -  
helhetssyn, andel 
(%) 

       

Brukarbedömning 
särskilt boende 
äldreomsorg -  
helhetssyn, andel 
(%) 

       

Nöjd Region-Index - 
Trygg & säker 
utomhus på kvällar 
och nätter, 
medelbetyg (skala 0-
10) (-2020) 

       

Nöjd Region-Index - 
Trygg & säker 
utomhus på kvällar 
och nätter, 
medelbetyg (skala 0-
10) (-2020) 
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Nöjd Region-Index - 
Trygg & säker 
utomhus på kvällar 
och nätter, 
medelbetyg (skala 0-
10) (-2020) 

       

Deltagartillfällen i 
idrottsföreningar, 
antal/inv 7-20 år 

 17   Öka   

Deltagartillfällen i 
idrottsföreningar, 
antal/inv 7-20 år 

    Öka   

Deltagartillfällen i 
idrottsföreningar, 
antal/inv 7-20 år 

    Öka   

Anmälda brott om 
grov 
kvinnofridskränkning 
i kommunen, 
antal/100 000 inv 

       

Kommentar: 

Under januari - augusti 2022 har samverkan mellan Socialförvaltningen och Barn- och 
utbildningsförvaltningen utvecklas gällande tidiga och samordnade insatser vilket inneburit att 
problem kunnat åtgärdats i ett tidigare skede. Ytterligare samarbeten finns med region 
Västmanland gällande Samordnade Individuella Planeringar, SIP:ar, vilka ökat under perioden. 
Dessutom har en ungdomsbehandlare anställts som genom samverkan med polis, skola och 
säkerhetssamordnare, i ett tidigt skede, ska kunna upptäcka ungdomar som behöver 
socialtjänstens stöd. 

Att nå en god hälsa och välbefinnande kräver långsiktighet och att resurser satsas på 
förebyggande arbete. Fokus under 2022 har varit att få ökad kännedom om och framtagande av 
planer mot våld i nära relationer. Här krävs mer arbete för att målet ska kunna nås, då flertalet 
förvaltningar och bolag ännu inte påbörjat arbetet. Den förvaltning som arbetat mest aktivt med 
frågan är Socialförvaltningen som utbildat samtliga inom myndighetsutövningen inom FREDA. 
Syftet med FREDA är att ge socialtjänsten och andra verksamheter stöd att identifiera och 
bedöma behov av skydd och stöd i arbetet med personer som utsatts för våld i nära relationer. 
Utvecklingen av FREDA är ett uppdrag från regeringen till Socialstyrelsen. 

Tyvärr saknas även utfall på samtliga nyckeltal utom brukarbedömningar gällande helhetssynen 
inom särskilt boende och hemtjänst. Utfallen på dessa nyckeltal har tyvärr försämrats i 
jämförelse med senaste mätningen men det är många faktorer som kan ha påverkat utfallet för 
2022. Bland annat har pandemin satt sina spår och tvingat verksamheten att arbeta på andra 
sätt, vilket inneburit mer distans till brukaren. 

Den samlade bedömningen är att målet om god hälsa och välbefinnande ej kommer vara 
uppfylld vid årets slut. 
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Goda arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
(Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kungsörs Kommunteknik AB, 
Kungsörs Vatten AB och Kungsörs fastighets AB.) 

Detta är ett inåtriktat mål som pekar på de förutsättningar som är nödvändiga för att 
organisationen ska kunna skapa värde för invånare, brukare och kunder. 

Vår viktigaste resurs är medarbetarna med deras kompetens där vi behöver följa utvecklingen 
för sjukfrånvaro för att kunna arbeta förebyggande. Vår medarbetarenkät som genomförs 
vartannat år ger oss en indikation på hur organisationen mår och om arbetet känns 
meningsfullt. 

Perspektivet jämställdhet ska genomsyra hela Kungsörs kommun och bolagen och vi ska ha 
konkurrenskraftiga och jämlika löner. I det arbetet blir lönekartläggningarna en viktigt del. 
Arbete mot upplevd diskriminering ska fortsätta. 

Hållbar utveckling kräver smarta arbetssätt, personal som mår bra, kommunikation, kvalitet, god 
service och tillgänglighet. Vi behöver använda digital teknik som frigör resurser för att höja 
kvalitet inom andra områden. Under året kommer implementering av ett nytt intranät att ske för 
att få en mer effektiv internkommunikation och ett moderniserat digitalt arbetssätt som gynnar 
samverkan över förvaltningsgränserna. 

Fokus för 2022: Reviderad riktlinje för god ekonomisk hushållning där nämnderna kopplas in. 
Medarbetarskapet och ledarskapet är viktigt att utveckla och titta på hur våra medarbetare 
upplever att det är att jobba i Kungsörs kommun. Att utveckla investeringsprocessen är också 
prioriterat. 

Bedömning 

 

Nämnd- och styrelsemål Bedömning Trend 

Reviderad riktlinje för god ekonomisk hushållning där nämnderna kopplas in   

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

  

Att utveckla investeringsprocessen är också prioriterat   

 

 

 

’ 
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Nyckeltal Kön Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Mål 2022 Bedömning Trend 

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
- Totalindex, senaste 
mätning på tre år 

  78  82   

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
- Totalindex, senaste 
mätning på tre år 

       

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
- Totalindex, senaste 
mätning på tre år 

       

Kommunens resultat av 
skatteintäkter och 
finansiella stadsbidrag 

  2.5% 3.8% 1.0%   

Heltidsanställda, 
tillsvidareanställda, 
kommun, andel (%) 

 71.5% 71.6% 73.7% Öka   

Heltidsanställda, 
tillsvidareanställda, 
kommun, andel (%) 

    Öka   

Heltidsanställda, 
tillsvidareanställda, 
kommun, andel (%) 

    Öka   

Kommentar: 

Under perioden har nya investeringsriktlinjer beslutas av Kommunfullmäktige och en mall för 
investeringsplan är också framtagen. Ambitionen har även varit att revidera riktlinjen för god 
ekonomisk hushållning, ett arbetet som ännu inte påbörjats, men planeras att göra det under 
hösten 2022. 

Vid årets slut bedöms tyvärr inte alla verksamheter ha en ekonomi i balans. 

Gällande goda arbetsvillkor har Kungsör under sju års tid arbetat för att stärka ledarskapet, 
något som ständigt behöver pågå. Vi går däremot in i en annan fas där även medarbetarskapet 
ska utvecklas. Tillsammans med kommunens centrala ledningsgrupp och övriga chefer ska ett 
arbetssätt för detta arbete tas fram. Tyvärr saknas utfall på nyckeltalet gällande HME så det går i 
dagsläget inte att säga om det förbättrats eller inte. När det gällande andelen heltids, 
tillsvidareanställda kan vi se att andelen ökar i jämförelse med tidigare år. 

Vid årets slut bedöms målet om goda arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt vara delvis uppfyllt då 
enbart ett av de tre nämnd- och styrelsemålen bedöms vara uppfyllda i kombination med att 
inte alla verksamheter kommer ha en ekonomi i balans. 
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Hållbar konsumtion och produktion 
(Kommunstyrelsen, Kungsörs Kommunteknik, Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, 
Kungsörs Vatten AB och Kungsörs fastighets AB.) 

Kungsörs kommun klättrar i miljörankingen. Vi är nu på plats 77 av 290 i årets kommunrankning 
– Sveriges miljöbästa kommun. Kungsör har ett stort miljöfokus och behöver utveckla 
regelbundna mätningar av exempelvis matsvinn, ekologiska- och lokala livsmedel, fordon- och 
transporter. 

Ett sätt att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster är att öka återanvändningen. 
Genom att återanvända produkter behövs inte nya resurser tas från jorden. Därför ska vi 
utveckla ett system för cirkulär ekonomi för kommunen och bolagen. 

Hållbara byggnader som främjar medvetna val av byggnadsmaterial och hur de ska hanteras ska 
fortsättas arbeta med och utvecklas. Genom att välja SundaHus eller likvärdigt kan vi använda 
material som har mindre klimatpåverkan och som håller länge. För att skapa långsiktigt 
värdefulla byggda miljöer behöver vi inom ramavtalsupphandlingar bli bättre på att ställa 
miljökrav. 

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

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

Bedömning 

 

Nämnd- och styrelsemål Bedömning Trend 

Utifrån 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 

  

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 

  

 

Nyckeltal Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Mål 2022 Bedömning Trend 

Kommunalt 
verksamhetsavfall 

562      

Andel 
upphandlingar där 
miljökrav ställs på 
leverantör vid 
upphandling 

   Öka   
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Andel fossilt 
bränsle i 
kommunkoncernen 

   Minska   

Energianvändning 
lokaler för 
kommunen, 
gradtalsjusterad 

-1.6  -8.4 69.0   

Kommentar: 

Att bedöma måluppfyllelsen är svårt då flertalet av nyckeltalen inte har eller går att få fram utfall 
på. Utifrån de arbeten som pågått och fortfarande pågår inom nämnder och bolag sker ett aktivt 
arbete för att bidra till att Kungsör ska uppnå en hållbar konsumtion och produktion. Detta 
genom att: 

• Socialförvaltningen källsorterar allt avfall, arbetar med cirkulär ekonomi och mäter 
matsvinn. 

• Barn- och utbildningsförvaltningen källsorterar och arbetar bland annat med 
skräpplockardagar och försöker anpassa lokaler inom skolan med sorteringsstationer. 

• Minska energianvändningen i kommunens lokaler - belysning byts till LED samt 
justeringar gällande styrning på belysning (närvaro). 

• Initiera en satsning för att förbättra sorteringen av matavfall i KFAB-ägda fastigheter. 
• Ambitionen att sänka mediaförbrukningen av vatten med 1% i jämförelse med år 2021, 

men på grund av vattenläckor och fortsatt pågående arbeten i anläggningarna har detta 
påverkat förbrukningen negativt. 

• 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 dock i fas. 

• Kontakt har tagits med ett företag för visning av ett system för att se över för hur 
kommunen kan återanvända produkter. 

Arbete med att uppnå nämnd-och styrelsemål kopplat till hållbar konsumtion och produktion 
pågår och vid årets slut kommer inte alla mål vara uppfyllda. Bedömning är att kommunen vid 
årets slut delvis kommer nå målet om hållbar konsumtion och produktion. 

 

Måluppfyllelse, finansiella mål 
Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, även den som 
bedrivs i kommunala bolag, kommunalförbund, gemensamma nämnder och aktiebolag, m.fl. 
Finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges i budgeten. 
Den grundläggande principen är att varje generation ska bära sina egna kostnader, så att även 
nästkommande generationer kan garanteras motsvarande nivå på kommunal service, utan att 
behöva höja den kommunala skattesatsen (prop. 2003/04 s. 105). 

I september 2021 presenterades den statliga utredningen En god kommunal hushållning (SOU 
2021:75) där det föreslås att kommuner och regioner ska ta fram långsiktiga program för att 

Sida 394 (645)



 

 
 

 38  

 

styra ekonomin från ett hållbart perspektiv. Programmet föreslås innehålla mål för årets resultat, 
självfinansieringsgraden av investeringar, soliditet och låneskuld samt riktlinjer för tillåten risk i 
kapitalförvaltningen. Kungsörs kommun har ett mål om att årets resultat ska vara 1,0 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag (resultatet i årets budget sänktes i en ändringsbudget 
den 29 november 2021 av kommunfullmäktige till 0,5 procent). Årets resultat prognostiseras till 
3,8 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag och uppnår därmed målet med råge. 

Resultat och ekonomisk ställning 
Kungsörs kommuns skatteintäkter och generella statsbidrag är enligt prognosen 23 972 tkr 
högre än budgeterat. (Den totala budgetavvikelsen i resultaträkningen prognostiseras till 21 383 
tkr.) Budgeten för finansieringen av de kommunala verksamheterna beslutades i juni 2021 och 
skatteunderlagsutvecklingen har förändrats väsentligt under perioden fram till idag. I synnerhet 
är de s.k. pandemiåren 2020–2021 ekonomiskt starka år, då staten både inrättade åtgärdspaket 
som upprätthöll skatteunderlaget, samtidigt som kommunsektorn fick kompensation i form av 
generella statsbidrag för ett befarat minskat skatteunderlag år 2020 som inte inträffade. När 
pandemirestriktionerna successivt togs bort ökade svensk BNP snabbare än förväntat och 
skatteintäkterna blev betydligt högre både 2020 och 2021 än vad SKR hade prognostiserat. I år 
påverkas resultaten positivt både på intäktssidan och på kostnadssidan av de högre inkomsterna 
2021. En positiv slutavräkning för 2021 gör att skatteintäkterna blir högre än budget 2022 och 
ett högre inkomstbasbelopp 2021 gör att pensionskostnaderna blir lägre än budget 2022. 

Innebär det att kommunen har en god finansiell ställning? I år har den det definitivt och det 
finns behov av en stark ställning när SKR spår att Sverige går in i en lågkonjunktur nästa år. 
Inflationen har stigit avsevärt under året och den kommer inte att ha nått toppen under de åtta 
första månaderna. Eftersom inflationen stiger sätter Riksbanken in sitt styrränteverktyg för att 
bekämpa den och få ner den till målnivån om 2 procent. Kostnadsutvecklingen till följd av 
inflationen påverkar inte nödvändigtvis kommunerna i särskilt stor utsträckning. Livsmedels-, 
bränsle- och elpriserna utgör inte en stor del av den totala omsättningen i en kommun. I takt 
med indexuppräkningar av avtal, pensionsvillkor och nya lönerevisioner så kommer dock 
priserna successivt att öka, men även skatteunderlaget kommer att öka när människor får högre 
inkomster. 

Olika kommuner kommer att påverkas olika mycket av inflationen och höjda räntor. Kungsörs 
kommuns angelägnaste risk just nu är den höga låneskulden i koncernen och effekterna av de 
korta bindningstiderna på räntorna i skuldportföljerna. Inför nästa år planeras en hyreshöjning 
från KKTAB med 22 procent enbart för att täcka ökade räntekostnader men inte för att hantera 
prisutvecklingen enligt KPI. Det innebär att kommunen måste hantera ca. 12 000 tkr i ökade 
kostnader i sin budget. KVAB och KFAB har också hög ränterisk i sina låneportföljer och måste 
parera en stor volatilitet i räntekostnader genom höjda taxor och hyror över tid till externa 
kunder - inte som KKTAB som kan få förhållandevis snabba besked direkt från 
kommunfullmäktige om förändrade anslag. 

Kungsörs kommun får ett högt resultat i år och beroende på hur de förtroendevalda vill använda 
årets resultat, kan den långsiktiga finansiella ställningen förbättras för kommande budget- och 
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planperiod, som bjuder på ekonomiska utmaningar. Prognosen säger att resultatet för 2022 blir 
så mycket som 24 256 tkr, exklusive särskilda kapitaltillskott till KKTAB eller andra åtgärder för 
att sänka kostnaderna nästa år. 

Balanskravsresultat 
Kommunen prognostiserar ett positivt balanskravsresultat i år med 27 555 tkr. Det finns poster 
som påverkar kommunens resultat och som behöver elimineras vid en bedömning av huruvida 
kommunen får anses uppfylla lagens krav om god ekonomisk hushållning. De poster som 
elimineras härrör inte till den egentliga verksamheten. Exempelvis elimineras här kommunens 
intäkter efter tomtförsäljningar. Motiveringen till att samtliga realisationsvinster ska elimineras är 
att vinsterna ska användas för att investera i andra anläggningstillgångar eller för att betala 
skulder som tagits för att förvärva tillgångarna. 

Även marknadsvärden på finansiella placeringar elimineras när balanskravsutredningen görs 
eftersom det inte vore rimligt om kortsiktiga upp- eller nedgångar i marknadsvärden på 
värdepapper fick effekter som exempelvis oönskade verksamhetsneddragningar. Som en 
konsekvens av den snabba ränteuppgången i år har marknadsvärdet på kommunens 
räntebärande placeringar dalat och det ser dessvärre inte ut att bli någon stabilisering av 
marknadsräntorna under resten av året. Mer om balanskravet finns att läsa i prop. 2011/12:172. 

Enligt 11 kap. 14 § kommunallagen får kommuner under vissa förutsättningar reservera medel i 
en resultatutjämningsreserv för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Om 
balanskravsresultatet skulle vara negativt något år finns möjlighet att utnyttja kommunens 
resultatutjämningsreserv om skatteunderlagets utveckling har varit lägre än snittet de senaste 
åren. Så ser det rimligen ut nästa år 2023. Kommunen får enligt sina egna riktlinjer utnyttja 
resultatutjämningsreserven, under högst två på varandra följande år. I bokslutet är 24 000 tkr är 
reserverade. 

I 11 kap. 12 § kommunallagen anges att om balanskravsresultatet är negativt för ett visst 
räkenskapsår, ska det regleras under de närmast följande tre åren. Fullmäktige ska anta en 
åtgärdsplan för hur regleringen ska ske. Beslut om reglering ska fattas senast i budgeten det 
tredje året efter det år då det negativa balanskravsresultatet uppkom. Det är dock inte aktuellt i 
år eftersom kommunen prognostiserar ett mycket bra resultat. 
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Väsentliga personalförhållanden 

 

 

Medarbetare 
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Kungsörs kommun och bolag hade i augusti 672 tillsvidareanställda medarbetare varav 518 
kvinnor (77 %) och 154 män (23 %). Antalet tillsvidareanställda medarbetare har minskat sedan 
december 2021 med totalt 7 medarbetare. Minskningen har skett med 6 personer inom 
kommunen och en person inom KKTAB 

Medelåldern för samtliga i kommunen är 45,2 år. För kvinnor är medelåldern 46,2 år och 
medelåldern för män är 41 år. 

Totalt arbetar 76,5 % heltid och 28 % deltid. I bolagen arbetar samtliga medarbetare heltid. 
Andelen i kommunen som arbetar heltid har ökat från 72 % 2021 till 74,3% i augusti i år. Bland 
kvinnorna arbetar 74,9 % heltid vilket är en ökning från 72,5 % 2021. Av männen arbetar 81,8% 
heltid vilket också är en ökning från 80,9 % 2021. 

Utöver de tillsvidareanställda fanns i augusti ca 120 månadsanställda medarbetare på olika 
visstidsanställningar och ca. 400 intermittent anställda d v s timavlönade anställda vid behov. 

Sjukfrånvaro 

 

Den totala sjukfrånvaron för hela kommunkoncernen var 7,7 % t o m augusti varav 
långtidssjukfrånvaron var 33 %. För kommunen var det 8 % vilket ligger på samma 
genomsnittsnivå som för 2021. 

I kommunen var årets sjukfrånvaro inledningsvis hög i januari och februari med drygt 12 % och 
har sedan successivt minskat till april då den var drygt 7%. Under början av året påverkade 
sannolikt både hög smittspridning av covid samt restriktioner den högra sjukfrånvaron. Fr o m 
april har sjukfrånvaron varierat något på en lägre nivå men har ökat efter sommaren. Andel 
långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron har ökat i jämförelse med året innan. För 2021 
utgjorde den ca 31,9 % (kommunen) och för i år är medeltalet 34,2 %. 

Förväntad utveckling 

Kungsörs Kommunteknik finansiella ställning 
Om KKTAB inte får kapitaltillskott av kommunen i år kommer det egna kapitalet i bolaget att 
understiga halva det registrerade aktiekapitalet, vilket ålägger styrelsen att initiera en 
kontrollbalansräkning. Om orsaken till den ekonomiska situationen är underfinansiering är det 
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viktigt att göra nya beräkningar av självkostnadspriset för förvaltningen av den allmänna 
platsmarken och verksamhetslokalerna. 

KKTAB prognostiserar ett underskott för beställningen i år på ca. 6 000 tkr, obeaktat de högre 
elkostnaderna till följd av den förväntade elprisutvecklingen i vinter. Eftersom en stor del av 
bolagets hela skuldportfölj har ränteförfall i februari och april nästa år, har förväntade 
räntekostnader ökat ofantligt, i och med utvecklingen av marknadsräntorna. Kommunen har 
därför att hantera ca. 12 000 tkr i ökade hyreskostnader nästa år. De lån som har förfallit hittills i 
år har uteslutande omsatts till rörlig ränta, vilket ytterligare spär på osäkerheten om framtida 
ekonomiska resultat. 

Det finns flera förslag om hur kommunen kan betala självkostnadspriset för de tjänster som 
köps av KKTAB i år. Eftersom kommunen har finansiella muskler att hantera stora kapitaltillskott i 
år, i syfte att möjliggöra för KKTAB att driva sina verksamhet långsiktigt hållbart, är det av vikt 
att ta ställning till eventuella kapitaltillskott så snart som möjligt. Troligtvis är det för sent efter 
årsskiftet. 

Den demografiska utvecklingen 
Kommunsektorns långsiktigt största utmaning är att antalet personer som blir äldre än 80 år är 
fler än dem som tillförs arbetskraften. Om vi i framtiden arbetar på samma sätt inom 
äldreomsorgen som idag så kommer varken ekonomiska resurser eller personalresurser att räcka 
till. Därför behöver verksamheten ställa om och använda nya arbetsmetoder och utnyttja 
relevanta digitala möjligheter som erbjuds på marknaden. En annan möjlig väg framåt är att 
anpassa boendemiljön så att inte antalet särskilda boendeplatser behöver utökas, men då måste 
samhällsbyggnad, bostadsverksamhet och äldreomsorg samarbeta kring en långsiktig strategi. 
Nästa år är den initiala planen för Framtidsdagen (en typ av informationsdag som sker två 
gånger per år för politiker och valda tjänstemän) att tala om just utmaningarna med den 
demografiska utvecklingen i Kungsör. 

Elpriserna 
Regeringskansliet förmodar att vinterns elpriser kommer att vara de högsta i Sverige på flera 
årtionden. Elprisena baseras enkelt uttryckt på utbud och efterfrågan. I Sverige finns i första 
hand vind- och vattenkraft men även kärnkraft och i mindre utsträckning sol- och värmekraft. El 
handlas på elbörser och ledningarna i Europa är sammanflätade så att el kan transporteras 
mellan länder på en stor elmarknad. Transporteringen av elen kostar också pengar och när det 
blir kapacitetsbrist i ledningsnäten får oftast de södra delarna i Sverige, där förbrukningen är 
som störst, betala ett högre pris än de norra delarna av Sverige, där mest el produceras. 

Finansdepartementet skickade ett brev 2022-09-08 till samtliga statliga myndigheter för att 
uppmana dem att vidta energieffektiviserande och -besparande åtgärder för att minska 
elanvändningen. Länsstyrelserna ska kunna stödja kommunerna i arbetet och 
Finansdepartementet hänvisar till att kommunerna är ålagda att ha en aktuell plan för tillförsel, 
distribution och användning av energi i kommunen och därigenom verka för en säker och 
effektiv energitillförsel (lag, 1977:439, om kommunal energiplanering). 
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Hittills i år är elkostnaderna hos KKTAB ca. en miljon kronor högre än budgeterade elkostnader 
för året och kostnaderna är 40 procent högre i augusti jämfört med samma period förra året. 
Risken är att elkostnaderna kommer att bli oerhörda under resterande del av året och början på 
nästa år. Det krävs därför genomgripande åtgärder för att säkerställa en god ekonomisk 
hushållning och möjliggöra ett tillräckligt utbud av el i hela samhället. 

Sida 400 (645)



 

 
 

 44  

 

Finansiella rapporter 

Resultaträkning 

 

  

2021 2022
Resultaträkning jan-dec jan-aug prognos jan-dec
Belopp i tusentals kronor (tkr) Not Utfall Utfall Prognos Budget Avvik
Verksamhetens intäkter 2 172 804 86 190
Verksamhetens kostnader 3 -759 886 -467 015 -609 622 -611 231 1 609
- varav jämförelsestörande poster 4 5 891 -701 -701 0 -701
Avskrivningar och nedskrivningar 5 -7 806 -5 649 -8 474 -8 471 -3
Verksamhetens nettokostnader -594 888 -386 474 -618 096 -619 702 1 606
Skatteintäkter 6 394 999 276 605 413 341 404 492 8 849
Generella statsbidrag och utjämning 7 213 399 156 144 232 278 217 155 15 123
Verksamhetens resultat 13 510 46 275 27 524 1 945 25 578
Finansiella intäkter 8 8 380 2 791 4 850 4 984 -134
Finansiella kostnader 9 -6 695 -6 144 -8 118 -4 057 -4 061
- varav jämförelsestörande poster 4 2 279 0 0
Resultat efter finansiella poster 15 195 42 922 24 256 2 872 21 383
Extraordinära intäkter 10 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 10 0 0 0 0 0
Årets resultat 15 195 42 922 24 256 2 872 21 383

2022
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Balansräkning 
    2021 2022 
Balansräkning   jan-dec jan-aug 
Belopp i tusentals kronor (tkr) Not Utfall Utfall 

TILLGÅNGAR       
Anläggningstillgångar       
Immateriella anläggningstillgångar       
Materiella anläggningstillgångar       
 - mark, byggnader och tekniska anläggningar 11 148 862 145 729 
 - pågående nyanläggningar 11 1 355 3 594 
 - maskiner och inventarier 12 19 501 16 985 
 - pågående investeringar fordon, maskiner, inv. 12 0 1 227 
Finansiella anläggningstillgångar 13 125 929 126 382 
Omsättningstillgångar   295 647 293 917 
Bidrag statlig infrastruktur 14 6 577 6 341 
Förråd, lager och exploatering 15 1 078 1 078 
Kortfristiga fordringar 16 62 115 78 380 
Kortfristiga placeringar 17 112 912 109 635 
Kassa och bank 18 215 756 156 019 
SUMMA TILLGÅNGAR   694 085 645 370 
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER       
Eget kapital 19 341 583 384 505 
 - periodens resultat   15 195 42 922 
 - resultatutjämningsreserv   24 000 24 000 
Övrigt eget kapital   111 111 
Avsättningar 20     
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser   75 614 73 250 
Övriga avsättningar   0 6 962 
Skulder       
Långfristiga skulder   0 0 
Kortfristiga skulder 21 276 888 180 653 
SUMMA                                                                        
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

  694 085 645 370 

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER       
Ansvarsförbindelser       
 - Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland 
skulderna eller avsättningarna 22 160 036 156 774 
 - Övriga ansvarsförbindelser 23     
   Borgensåtaganden   765 083 789 882 
   Övrigt       

  

Sida 402 (645)



 

 
 

 46  

 

Kassaflöde 
    2021 2022 
Kassaflödesanalys   jan-dec jan-aug 
Belopp i tusentals kronor (tkr) Not Utfall Utfall 

Den löpande verksamheten       
Periodens resultat   15 195 42 922 
Justeringar för ej likviditetspåverkande poster 24 15 336 10 247 
Likviditetspåverkande poster löpande verksamheten 25 0 0 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
rörelsekapitalförändring   30 531 53 169 
        
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet       
Ökning (-) minskning (+) av förråd/exploateringsutg. 15 -398 0 
Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar 16 -22 583 -16 264 
Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder 21 73 623 -96 236 
Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga placeringar   -20 912 3 277 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   60 261 -56 054 
        
Investeringsverksamheten       
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar (-)   0 0 
Investering i materiella anläggningstillgångar (-) 11,12 -25 294 -3 465 
Investering i finansiella anläggningstillgångar (-) 13 -1 746 -1 654 
Försäljning/utrangering av materiella 
anläggningstillgångar (+) 11,12 0 0 
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar (+) 13 3 150 1 200 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -23 890 -3 919 
        
Finansieringsverksamheten       
Nyupptagna lån (+)   0 0 
Amortering av skuld (-)   0 0 
Ökning (-) minskning (+) av långfristiga fordringar 13 -17 860 0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -17 860 0 
        
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 14 355 236 
Årets kassaflöde   18 866 -59 737 

Likvida medel vid årets början   196 890 215 756 
Likvida medel vid årets slut   215 756 156 019 
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Redovisningsprinciper och noter 

Not 1 Tillämpade redovisningsprinciper   
     
RESULTATRÄKNING     
     
Avvikelser från grundläggande redovisningsprinciper Jämförelsetal 
Koncernbokslut görs endast i årsredovisningen. I 
delårsrapporten bedöms förvaltningsrapporten ge tillräcklig 
information om koncernens finansiella ställning.                                                              
Det generella statsbidraget sk. "skolmiljarden" redovisas 
som verksamhetsintäkter 612 tkr. 

Jämförelsetalen är samma som i 
årsredovisningen för 2021. Det har inte skett 
några byten av redovisningsprinciper. 

 

     
Periodiseringar Sociala avgifter 
Leverantörsfakturor, kundfakturor, räntor, sparade 
semesterdagar, ferielöner och okompenserad övertid har 
bokförts på den period de bedömts tillhöra. Det som avser 
perioden januari-augusti och som inte har bokförts skarpt har 
antingen skuldförts eller fordringsförts fär att bokföras på 
rätt period. 

Sociala avgifter har bokförts i form av 
procentuella personalomkostnadspålägg som 
SKR kommunicerar för aktuellt år (39,25 för 
2022), perioden juni-augusti. För perioden 
januari-maj bokfördes först ett högre PO-
pålägg på 40,15 procent. Mellanskillnaden 
har kommit nämnderna till godo genom en 
schabloniserad negativ kostnad. 

 

     
Skatteintäkter och generella statsbidrag Jämförelsestörande poster 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras 
på SKR:s augustiprognos. Kommunalskatten periodiseras, 
vilket innebär att mellanskillnaden mellan den preliminära 
slutavräkningen för föregående år och den preliminära 
slutavräkning som bokades upp i bokslutet föregående år 
påverkar årets resultat tillsammans med den preliminära 
slutavräkningen för innevarande år. 

Som jämförelsestörande poster betraktas 
poster som är sällan förekommande och 
överstiger 100 tkr. Realisationsvinster och -
förluster vid försäljning av 
anläggningstillgångar, realiserade och 
orealiserade värdeförändringar inom 
finansiella tillgångar samt intäkter och 
kostnader till följd av 
exploateringsverksamheten redovisas alltid 
som jämförelsestörande. 

 

     
Exploateringsredovisning Avskrivningsmetod och internränta 

Exploateringsverksamheten redovisas som en 
omsättningstillgång och värderas till det lägsta av 
anskaffningsvärde och verkligt värde. Intäkterna bokförs i 
takt med att tomträttsförsäljning sker och matchas mot 
kalkylerade kostnader, i enlighet med RKR R2 Intäkter. När 
exploateringsområdet är avslutat sker en slutavräkning mot 
faktiska kostnader. 

Avskrivning av materiella 
anläggningstillgångar görs för den beräknade 
nyttjandeperioden med linjär avskrivning 
baserad på anskaffningsvärdet. För mark och 
pågående arbeten görs inga avskrivningar. 
SKR:s internränta debiteras likaledes med 
rak ränta månaden efter att anläggningen 
tagits i bruk. 
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BALANSRÄKNING 

     
Avvikelser från grundläggande redovisningsprinciper Jämförelsetal 

Enligt RKR R5 Leasing ska finansiellt leasade objekt 
redovisas som anläggningstillgångar och -skulder i 
balansräkningen. Kommunen har inte påbörjat 
harmoniseringen till rekommendationen då annat 
utvecklingsarbete med delårsrapporten har prioriterats. 
Kommunen leasar inte personbilar. Leasing sker förutom 
lokaler endast till mindre belopp. 

Det har inte skett några byten av 
redovisningsprinciper. Däremot har 
notapparaten gjorts om för att harmoniera 
bättre med RKR:s rekommendationer. 
Samtliga jämförelsesiffror återfinns därför 
inte i årsredovisningen från 2021 så som de 
presenteras i denna rapport. 

 

     

Anskaffningsvärde materiella anläggningstillgångar 
Avsättning och ansvarsförbindelse för 
pensioner  

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk, eller med en 
nyttjandeperiod om minst tre år, klassificeras som 
anläggningstillgång om anskaffningsvärdet, minskat med ev 
investeringsbidrag och försäljningsinkomster, överstiger ett 
prisbasbelopp. Ränteutgifter aktiveras inte. Kommunen 
tillämpar konsekvent huvudmetoden och redovisar 
ränteutgifter som en kostnad i resultaträkningen det 
räkenskapsår de hänför sig till. Komponentavskrivning 
tillämpas sedan 2020. 

Kommunen redovisar sina 
pensionsåtaganden enligt blandmodellen och 
i enlighet med RKR R10 Pensioner. 
Blandmodellen innebär att avtalspensioner 
som intjänats före 1998 redovisas som en 
ansvarsförbindelse och avtalspensioner som 
intjänats från och med 1998 samt samtliga 
garanti- och visstidspensioner redovisas som 
en avsättning. Förpliktelser för 
pensionsåtagandet för anställda är beräknade 
enligt RIPS21. 

 

     
Finansiella instrument     

Kommunens kapitalförvaltning är avsedd att täcka framtida 
åtaganden och klassificeras som omsättningstillgång enligt 
RKR R7 Finansiella tillgångar och finansiella skulder. 
Placerade medel är föremål för försäljning och kan inte 
betraktas som stadigvarande. Samtliga placerade medel 
värderas till marknadsvärdet på balansdagen.     
     
     
Not 2 Verksamhetens intäkter      

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
Försäljningsintäkter 4 722 6 959 4 678  
Taxor och avgifter 8 555 12 983 8 300  
Hyror och arrenden 4 994 7 875 5 657  
Bidrag och kostnadsersättningar från staten 29 880 56 378 32 901  
Övriga bidrag och kostnadsersättningar 134 1 553 531  
Entreprenad, försäljning av verksamhet, mm 42 683 60 713 33 422  
Exploaterings- och tomträttsintäkter 2 758 26 343 701  
Realisationsvinster        
SUMMA 93 726 172 804 86 190  
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Not 3 Verksamhetens kostnader      

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
Material, avgifter, tjänster, mm 37 476 85 271 36 814  
Bidrag och transfereringar 14 473 21 179 14 208  
Entreprenader och köp av verksamhet 94 440 153 917 101 391  
Löner och sociala avgifter 266 850 413 581 263 750  
Pensionskostnader 19 041 29 557 12 463  
Hyror, arrenden och leasing 37 185 56 381 38 389  
Värdereglering kundfordringar 0 0 0  
Realisationsförluster och utrangeringar 0 0 0  
SUMMA 469 465 759 886 467 015  
Not 4 Jämförelsestörande poster i verksamhetens nettokostnader  

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
Jämförelsestörande intäkter        
Exploateringsintäkter 3 441 3 441    
Realisationsvinster anläggningstillgångar     701  
Återbäring Kommuninvest 7 249 7 249    
Rivning silon -3 009 -3 246    
Sanering skolgård Björskog -1 000 -1 553    
SUMMA 6 681 5 891 701  
Jämförelsestörande kostnader        
Kostnader för exploatering        
Realisationsförluster anläggningstillgångar        
Förändring av avsättning        
Av- och nedskrivningar i resultaträkningen        
SUMMA 0 0 0  
     
Not 5 Avskrivningar och nedskrivningar      

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
Avskrivningar byggnader och tekniska anläggningar 2 816 4 278 3 133  
Avskrivningar maskiner och inventarier 2 347 3 528 2 516  
Nedskrivningar -3 441 0 0  
SUMMA 1 722 7 806 5 649  
     
Not 6 Skatteintäkter      

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
Preliminära skatteintäkter 255 738 383 607 267 375  
Slutavräkning 0      
Preliminär slutavräkning 6 095 11 392 9 230  
SUMMA 261 833 394 999 276 605  
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Not 7 Generella statsbidrag och utjämning      

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
Inkomstutjämning 81 255 121 883 90 667  
Kostnadsutjämning 6 099 9 148 7 541  
Regleringspost 17 301 25 952 16 213  
Generella bidrag från staten 0 1 102 3 523  
Utjämningsbidrag LSS 23 465 35 197 24 111  
Kommunal fastighetsavgift 13 362 20 117 14 089  
SUMMA 141 482 213 399 156 144  
     
Not 8 Finansiella intäkter      

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
Utdelning aktier och andelar 524 1 774 0  
Räntor på lån till koncernföretag 1 275 1 354 0  
Ränteintäkter medelsplacering 1 001 1 001 184  
Borgensavgifter 789 1 156 846  
Ränteintäkter på banktillgodohavanden     100  
Ränteintäkter kundfordringar 17 27 11  
Realisationsvinster räntebärande värdepapper     0  
Orealiserad värdeökning på räntebärande värdepapper 963 808 0  
Övriga finansiella intäkter 1 496 2 260 1 650  
SUMMA 6 065 8 380 2 791  
     
Not 9 Finansiella kostnader      

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
Räntekostnader 3 3    
Räntekostnader pensionsskuld 811 1 032 1 165  
Realisationsförluster räntebärande värdepapper   58 3 069  
Orealiserad värdeminskning räntebärande värdepapper 3 150 3 150    
Bankkostnader 169 192 260  
Övriga finansiella kostnader 1 496 2 260 1 650  
SUMMA 5 629 6 695 6 144  
     
Not 10 Extraordinära poster      

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
         
         
         
SUMMA 0 0 0  
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Not 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar      

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
Ingående värden 179 999 180 729 204 708  
Inköp 8 884 22 581 0  
Försäljning/bidrag 0 -2 043 0  
Utrangering/justeringar 0 3 441 0  
Summa utgående värden 188 883 204 708 204 708  
Årets avskrivningar -2 819 -4 281 -3 132  
Ackumulerade avskrivningar -50 834 -51 565 -55 846  
Totala avskrivningar -53 653 -55 846 -58 978  
Årets nedskrivningar/återföringar        
Pågående projekt 19 131 1 355 3 594  
Summa utgående redovisat värde 154 361 150 217 149 324  
         
Not 12 Maskiner och inventarier      

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
Ingående värden 51 929 52 375 55 088  
Inköp 608 2 699 0  
Försäljning/bidrag 0   0  
Utrangering/justeringar 0 14 0  
Summa utgående värden 52 537 55 088 55 088  
Årets avskrivningar -2 344 -3 525 -2 516  
Ackumulerade avskrivningar -31 790 -32 062 -35 587  
Totala avskrivningar -34 134 -35 587 -38 103  
Årets nedskrivningar/återföringar        
Pågående projekt 78   1 227  
Summa utgående redovisat värde 18 481 19 501 18 212  
       
Not 13 Finansiella anläggningstillgångar  

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
Aktier och andelar        
Kungsörs Grus AB 30 30 30  
Kommunaktiebolaget 1 1 1  
VAFAB Miljö AB 1 777 1 777 1 777  
Kungsörs Kommunföretag AB 68 148 68 148 68 148  
Mälardalens Brand och räddning 1 737 1 737 1 737  
Inera AB 42 42 43  
Energikontoret i Mälardalen 9 9 9  
Mälarskog Insatskonto 7 7 7  
Kommuninvest ekonomisk förening 4 292 4 292 5 945  
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Kooperativ utveckling i Västmanland 1 1 1  
Västmanlands tolkservice 13 13 13  
Nätverk för byggnadsvård 10 10 10  
Insatskonton 1 1 1  
Summa aktier och andelar 76 068 76 068 77 722  
Långfritiga fordringar        
Kungsörs Kommunteknik AB 30 000 47 860 47 860  
Kungsörs Kommunföretag AB 800 800 800  
Förlagslån Kommuninvest 1 200 1 200 0  
Summa långfristiga fordringar 32 000 49 860 48 660  
Summa finansiella anläggningstillgångar 108 068 125 928 126 382  
         
Not 14 Bidrag statlig infrastruktur        

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
Totalt bidrag Citybanan 8 882 8 882 8 882  
Ackumulerad upplösning -2 187 -2 305 -2 541  
varav årets upplösning   (bidraget upplöses på 25 år) -236 -355 -236  
SUMMA 6 695 6 577 6 341  
     
Not 15 Förråd, lager och exploatering      

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
Förråd 1 078 1 078 1 078  
Tomter till försäljning 0 0 0  
Tomträttsmark till försäljning 0 0 0  
SUMMA 1 078 1 078 1 078  
     
Not 16 Kortfristiga fordringar      

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
Kundfordringar 4 361 6 321 6 733  
Övriga kortfristiga fordringar 28 419 37 838 52 310  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 510 17 956 19 337  
SUMMA 44 290 62 115 78 380  
     
Not 17 Kortfristiga placeringar      

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
Räntefonder        
Handelsbanken korträntefond  18 030 000 18 030 000 18 030 000  
SPP Korträntefond 20 330 000 20 330 000 20 120 942  
Swedbank Robur Ethica Obligationsfond 5 130 000 5 130 000 5 130 000  
SEB Företagsobligationdfond A 7 340 000 7 340 000 7 340 000  
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SPP FRN företagsobligationsfond 16 350 000 16 350 000 16 350 000  
SPP Global företagsobligationsfond 5 130 000 5 130 000 5 130 000  
Öhman investment grade A 2 830 000 2 830 000 2 830 000  
Simplicity företagsobligationer A 2 830 000 2 830 000 2 830 000  
Simplicity likviditet A 18 650 000 18 650 000 18 650 000  
Öhman FRN SEK A 16 350 000 16 350 000 16 350 000  
Anskaffningsvärde vid årets slut 112 970 000 112 970 000 112 760 942  
Orealiserad värdeförändring vid årets slut 155 849 -57 791 -3 126 077  
Summa kortfristiga placeringar 113 125 849 112 912 209 109 634 865  
     
Not 18 Kassa och bank      

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
Kassa 70 52 73  
Bank 158 833 215 704 155 946  
SUMMA 158 903 215 756 156 019  
     
Not 19 Eget kapital      

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
Ingående eget kapital 302 388 302 388 341 583  
 -varav justering av eget kapital        
Resultatutjämningsreserv 24 000 24 000 24 000  
Årets resultat 26 290 15 195 42 922  
SUMMA 352 678 341 583 384 505  
      
Not 20 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser  

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
Ingående avsättning till pensioner inkl löneskatt 
Kungsörs kommun 64 923 64 923 72 299  
    varav förtroendevalda 3 931 3 931 4 765  
Nyintjänad pension 3 846 4 434 3  
Finansiell kostnad 653 831 1 165  
Avsättning förtroendevalda 621 671 -2 948  
Förändring löneskatt 1 243 1 440 -714  
Ingående avsättning till pensioner inkl löneskatt 
Mälardalens brand och räddning 0 0 2 540  
Periodens förändring pensionsskuld 2 001 2 045 62  
Periodens förändring löneskatt 486 495 15  
Ingående avsättning till pensioner inkl löneskatt Västra 
Mälardalens räddningstjänst (VMKF) 3 160 3 160 775  
Periodens förändring pensionsskuld -1 781 -1 920 43  
Periodens förändring löneskatt -432 -466 10  
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Summa avsatt till pensioner inkl löneskatt 74 720 75 614 73 250  
Andra avsättningar:        
Avsatt för åtgärdande av miljöskuld        
Redovisat värde vid årets början    0   
Nya avsättningar    7 000   
Ianspråktagna avsättningar     -38   
Outnyttjade belopp som återförts        
Utgående avsättning för miljöskuld     6 962   
SUMMA 74 720 82 614 80 212  
     
Not 21 Kortfristiga skulder      

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
Leverantörsskulder 21 023 47 095 20 021  
Kortfristiga skulder till bank och kreditinstitut 0 0 0  
Moms och punktskatter 140 220 231  
Personalens skatter, avgifter och avdrag 6 177 5 979 6 800  
Upplupna sociala avgifter 7 353 7 073 7 892  
Semesterlöneskuld 10 083 21 125 12 410  
Upplupen pension individuell del 9 085 13 561 9 547  
Löneskatt individuell del och utbetalda pensioner 8 191 4 988 8 338  
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 997 3 903 11 104  
Övriga kortfristiga skulder 106 556 172 944 104 310  
SUMMA 177 605 276 888 180 653  
     
     
Not 22 Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulderna eller avsättningarna  

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
Ingående ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 
1998 inkl löneskatt 128 603 128 603 127 566  
Årets utbetalningar -5 193 -7 734 -5 428  
Ränte- och basbeloppsuppräkning 5 951 6 252 3 432  
Övrig post 224 445 595  
Förändring av löneskatt 31 437 30 948 30 608  
Förtroendevaldas pensioner 1 179 1 225 0  
Löneskatt förtroendevaldas pensioner 286 297 0  
Inkomstsamordnad visstidspension 0 0 0  
Summa ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 
1998 inkl löneskatt 162 487 160 036 156 774  
        
  Övriga upplysningar avseende pensioner        
   Aktualiseingsgrad 95% 95% 95%  
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Not 23 Övriga ansvarsförbindelser      

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
Borgensåtagande kommunala bolag        
    Kungsörs Fastighetsaktiebolag 134 750 134 750 159 750  
    Kungsörs Kommunteknik AB 405 080 460 580 460 580  
    Kungsörs Vatten AB 141 000 161 000 161 000  
Övriga borgensförbindelser        
    Västra Mälardalens myndighetsförbund 9 346 1 457 1 838  
    VAFAB 7 677 7 296 6 714  
    Förlustansvar egna hem 4 0 0  
Summa övriga ansvarsförbindelser 697 857 765 083 789 882  

Kungsör kommun har i juni 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 294 kommuner och regioner som per 
2022-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande 
borgensförpliktelser.                                                                                                                                                                    
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts regressavtal som reglerar 
fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vis ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel 
som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.                                                                       
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Kungsörs kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2022-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 
förpliktelser till 586 308 247 032 kronor och totala tillgångar till 576 546 870 831 kronor. Kungsörs 
kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 875 523 648 kronor och andelen av de totala 
tillgångarna uppgick till 873 777 122 kronor.  
     
Not 24 Justeringar för ej likviditetspåverkande poster      

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
         
Avskrivningar 1 722 7 806 5 648  
Nedskrivningar        
Utrangeringar        
Gjorda avsättningar 6 637 7 531 4 637  
Återförda avsättningar     -38   
Orealiserade kursförändringar        
Upplösning av bidrag till infrastruktur        
Övriga ej likviditetspåverkande poster        
Summa ej likviditetspåverkande poster 8 359 15 337 10 247   
     
Not 25 Övriga likviditetspåverkande poster som tillhör den löpande verksamheten  

belopp i tusentals kronor (tkr) 
Delår 2021    

jan-aug  
Bokslut 2021 

jan-dec 
Delår 2022    

jan-aug  
SUMMA        
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Driftredovisning 

 

Kommunens totala driftresultat 
Resultatet enligt prognosen uppgår till 609 622 i totala nettokostnader exklusive avskrivningarna 
som beräknas bli 8 747 tkr vid årets slut. Det prognostiserade resultatet i driften innebär en 
positiv budgetavvikelse med 1 609 tkr. Överraskande goda resultat för intern finans orsakas av 
högre inkomster under 2021, vilket i sin tur resulterat i att inkomstbasbeloppet höjdes mer än 
förväntat förra året. Effekterna av det för kommunen är positiva eftersom pensionskostnaderna 
blir betydligt lägre än prognoserna som låg till grund för årets budget samt att även 
personalomkostnadspålägget sänktes med nästan en hel procentenhet, vilket också var 

2021 2022
Nämnd utfall jan-dec utfall jan-aug prognos jan-dec
(tkr) Utfall Budget Avvik Utfall Budget Avvik Prognos Budget Avvik
Barn och utbildning
Politisk verksamhet 719 757 38 437 505 69 758 758 0
Musikskola/kulturskola 1 015 1 018 3 745 699 -46 1 054 1 054 0
Fritidsverksamhet 2 324 2 425 101 1 518 1 499 -19 2 251 2 251 0
Förskola 50 155 50 923 767 32 967 34 115 1 148 51 343 51 343 0
Pedagogisk omsorg 983 930 -53 808 820 12 1 280 1 230 -50
Grundskola 99 024 98 975 -49 62 866 67 796 4 929 101 409 101 909 500
Gymnasieutbildning 43 560 45 532 1 973 28 567 29 722 1 155 43 742 44 592 850
Särskola 20 885 17 391 -3 495 14 362 11 961 -2 401 23 142 17 942 -5 200
Vuxenutbildning 4 795 3 698 -1 098 7 160 7 133 -27 9 529 10 729 1 200
Flyktingmottagande 3 331 5 249 1 917 -346 433 779 655 655 0
Förvaltningsledning 5 225 2 659 -2 565 1 445 2 150 704 2 484 3 234 750
Totalt Barn- och utbildning 232 017 229 557 -2 460 150 529 156 832 6 303 237 647 235 697 -1 950
Socialförvaltningen
Politisk verksamhet 716 669 -47 479 446 -33 719 669 -50
Vård och omsorg om äldre 99 482 98 989 -493 70 978 68 508 -2 471 103 784 103 234 -550
Insatser LSS/LASS 78 747 74 835 -3 912 49 555 49 404 -151 78 592 74 392 -4 200
Insatser ej LSS/LASS 5 616 5 848 232 4 287 4 432 145 6 576 6 676 100
Färdtjänst 821 1 820 999 727 1 211 485 1 318 1 818 500
Individ och familjevård 29 767 30 135 368 20 260 20 781 522 29 760 31 210 1 450
Ekonomiskt bistånd 11 729 10 924 -805 7 552 7 278 -274 11 419 10 919 -500
Flyktingmottagande 2 016 3 022 1 006 -220 1 057 1 277 589 1 589 1 000
Arbetsmarknadsåtgärder 6 313 7 005 691 3 575 4 216 642 5 829 6 329 500
Förvaltningsledning 23 871 28 892 5 021 18 921 17 520 -1 402 27 925 26 325 -1 600
Covid-19 -2 920 -1 767 1 153
Totalt Socialförvaltningen 256 159 260 372 4 213 176 113 174 853 -1 260 266 511 263 162 -3 350
Kommunstyrelsen
Politisk verksamhet 5 821 6 516 695 3 536 4 539 1 003 6 433 6 809 376
Infrastruktur o skydd 37 850 29 308 -8 542 18 861 19 944 1 083 33 016 29 938 -3 078
Kultur- och fritid 20 371 21 321 950 13 640 14 389 749 22 096 21 596 -500
Kommunikationer 1 729 1 728 -1 1 154 1 154 0 1 731 1 731 0
Gemensam verksamhet 12 210 17 966 5 756 10 700 12 638 1 938 21 924 18 994 -2 930
Serviceenheten 22 499 22 165 -334 14 088 14 719 631 22 110 22 110 0
Totalt Kommunstyrelsen 100 480 99 004 -1 476 61 979 67 383 5 404 107 310 101 178 -6 132
Totalt intern finans -1 574 6 500 8 074 -2 148 14 119 16 267 6 627 19 665 13 038
Varav interna kapitalkostn -7 806 -7 744 62 -5 649 -5 647 2 -8 474 -8 471 3
Total driftsredovisning 587 082 595 432 8 351 380 825 407 540 26 716 609 622 611 231 1 609

2022
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betydligt lägre än antagandena inför årets budget. Tillsammans med en återbetalning av för 
högt inrapporterat underlag för förtroendevaldas pensioner förra året, resulterar den 
överraskande positiva inkomstutvecklingen förra året i betydligt lägre personalkostnader än 
budgeterat år 2022. Den positiva budgetavvikelsen för intern finans i år ser ut att bli ca. 13 038 
tkr. 

Det prognostiseras underskottsresultat för samtliga nämnder. Det största underskottet återfinns 
inom kommunstyrelsens egen förvaltning och avser i första hand ett prognostiserat underskott 
för beställningen från KKTAB. Kommunstyrelseförvaltningen bör betala vad beställningen kostar 
eftersom KKTAB annars riskerar att förbruka det egna kapitalet i bolaget. 

Förklaringar till budgetavvikelser, Barn- och 
utbildningsnämnden 
Den totala prognostiserade budgetavvikelsen för Barn- och utbildningsnämnden är -1 950 tkr. 
Särskolan kommer att överskrida sin budget med uppskattningsvis -5 200 tkr. Kostnaden för 
delårsperioden januari-augusti 2022 är 1 751 tkr högre än för samma period förra året. I 
särskolans prognostiserade budgetavvikelse återfinns även kostnader för skolskjuts som har 
ökat med 332 tkr under delårsperioden januari-augusti i år jämfört med samma period förra 
året. Multihandikapp innebär att skolskjuts inte alltid kan samordnas med andra elever och 
innebär då fler resor. Det ökade elevantalet beror delvis på inflyttning till kommunen. 

För Vuxenutbildningen prognostiseras i stället en stor positiv budgetavvikelse med 1 200 tkr 
som förklaras av statsbidrag och synergieffekter inom enheten. Tack vare att flera skolformer är 
samlade inom samma organisation (Grundläggande vuxenutbildning, gymnasial 
vuxenutbildning, integrationsenhet, SFI, gymnasiets introduktionsprogram, uppföljning av 
gymnasieplatser i andra kommuner, aktivitetsansvaret, kombinationsutbildningar och yrkesvux) 
så används personalens kompetenser effektivt inom flera olika utbildningsformer. De år när 
kommunen beviljas statliga medel för t.ex. yrkesvux eller kombinationsutbildningar så klarar 
organisationen att genomföra insatserna kostnadseffektivt tillsammans med övrig verksamhet. 
Det har fungerat under 2022 på grund av att regelverket gällande förutsättningarna för 
statsbidrag ändrades för det här budgetåret. 

Som syns i tabellen förväntas både grundskolans och gymnasieskolans verksamheter redovisa 
överskott vid årets slut. För grundskolan beror överskottet på vakanta tjänster och för 
gymnasieskolan är prognosen hittills att elevantalet är lägre än förväntat. För "gemensamma 
verksamheter" påverkas resultatet av att kommunen gav budgetanslag inför i år för 
finansieringen av en kvalitetsstrateg som anställdes först i maj samt att den biträdande 
förvaltningschefstjänsten har varit vakant under delar av året. 

Vad gäller nämndens totala budget så är vissa verksamheter underbudgeterade på grund av 
tidigare års generella effektiviseringskrav som inte har åtgärdats. Det är därför missvisande att 
tolka en prognostiserad budgetavvikelse som enbart hänförlig till faktorer som inte var kända 
vid årets början. I första hand gäller detta det prognostiserade underskottet på särskolan som 
därmed inte enbart kan förklaras av att elevantalet har ökat under året. 
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Förklaringar till budgetavvikelser, Socialnämnden 
Socialnämnden prognosisterar en negativ budgetavvikelse vid årets slut på totalt -3 350 tkr, 
vilket motsvarar 1,27 procent av årets budget. Det största underskottet återfinns inom LSS-
verksamheten och avser placeringskostnader för skolungdomar (-2 156tkr) samt fler personlig 
assistensärenden än budgeterat (-989 tkr). En utökning av personalstaten och köp av HSL-
insatser på grund av förändrade behov, förklarar resterande del av underskottet för Insatser 
LSS/LASS. Inom området för funktionsstöd påverkas ekonomin till stor del av den förändrade 
demografin, som medför att de boende inom boende med särskild service blir äldre, samt att 
nya brukare tillkommer. 

Verksamheten Vård och omsorg om äldre belastas av kostnader för externa placeringar med      
-1 188 tkr som ej finns budgeterade. Under 2021 beslutades det om en ny 
hemtjänstorganisation med målsättningen att en enhetlig verksamhet skulle sänka kostnaderna. 
I början av 2022 genomfördes organisationsförändringen. Kostnaderna har sjunkit med 832 tkr 
jämfört med 2021. Det är svårt att sänka kostnaderna ännu mer när 18 brukare har så många 
timmar beviljade att det hade varit billigare att erbjuda plats på särskilt boende, men där det 
idag råder platsbrist, samt att 26 brukare kräver dubbel bemanning. 

Prognosen för hemtjänstorganisationen 2022 är ett underskott om -6 513 tkr, exklusive 
statsbidrag och ersättningar från Försäkringskassan. Inklusive dessa bidrag är prognosen för 
hela äldreomsorgen (hemtjänst och särskilt boende) -550 tkr. Underskottet för verksamheten 
har minimerats väsentligt genom att vakanta tjänster inte har tillsatts, vilket värderas till 3 370 
tkr för året. 

Prognosen för Individ- och familjeomsorg är ett överskott med 1 450 tkr vilket är hänförligt till 
tillfälliga statliga subventioner av kostnader för familjehemsplaceringar. Placeringskostnaderna 
är dessutom lägre i år än flera föregående år. Utfallet under delårsperioden januari-augusti 2022 
är 1 385 tkr lägre än kostnaderna för motsvarande period år 2021. 

Ekonomiskt bistånd förväntas redovisa en negativ budgetavvikelse med -500 tkr i år men det är 
viktigt att påpeka att kostnaderna är 1 381 tkr lägre under delårsperioden januari-augusti 2022 
än för motsvarande period år 2021. För mottagandet av ensamkommande barn prognostiseras 
1 000 tkr i positiv budgetavvikelse, vilket avser statliga bidrag för barn som flyttat till kommunen 
men som inte var kända innan årets början. Barnen bor hos släktingar och inte på något boende 
som bekostas av kommunen, vilket resulterar i betydligt billigare insatser för kommunen. 

För Arbetsmarknad och försörjning bidrar statligt delfinansierade introduktionsjobb till det 
prognostiserade överskottet. Dessa statliga insatser togs bort under en tid men återkom och 
kommunen har inte budgeterat för de höga intäkter som nu influtit. Förvaltningsledning 
prognostiserar en negativ budgetavvikelse på -1 600 tkr, vilket beror på fler anställda 
sjuksköterskor än budgeterat i början av året (-760 tkr) samt inhyrd personal till Individ- och 
familjeomsorgen (-774 tkr). 

Socialnämndens ekonomi påverkas kraftigt positivt av mottagna statsbidrag. Per den 31 augusti 
2022 har Socialnämnden mottagit cirka 7 614 tkr i statsbidrag samt 1 538 tkr i ersättning från 

Sida 415 (645)



 

 
 

 59  

 

Försäkringskassan för höga sjuklönekostnader. Exklusive statsbidrag och ersättning från 
Försäkringskassan hade Socialnämnden prognosisterat ett underskott på -12 502 tkr. Det finns 
med andra ord fortsatt stora behov av effektiviseringar inom Socialnämndens verksamheter om 
inte Kommunfullmäktige avser att förstärka Socialnämndens budget för de ökade demografiska 
kostnaderna. 

Pandemin har fortsatt att påverka Socialnämndens verksamheter genom höga vikariekostnader 
inom både äldreomsorgen och funktionsstöd, där sjukfrånvaron varit hög. Framförallt var 
sjuklönekostnaderna höga i januari-februari jämfört med flera föregående år. 

Förklaringar till budgetavvikelser, Kommunstyrelsens egen 
förvaltning 
Inflationens kraftiga uppgång i år är en överraskning för alla. Den går att härleda till Rysslands 
anfallskrig av Ukraina, till viss del pandemiåtgärderna i Kina och den mycket expansiva 
finanspolitiken under pandemin i framförallt USA men även i många andra länder. I 
kommunstyrelseförvaltningen återfinns de två verksamheter som har påverkats mest av i första 
hand livsmedelspriserna samt priserna på el och bränsle. Inom Serviceenheten återfinns 
kostverksamheten, som genom genomgripande förändringar av matsedeln strävar mot att 
hantera en budget i balans för hela enheten totalt. Trots den höga prisstegringen på livsmedel 
är prognosen ändå ingen budgetavvikelse. 

Den andra verksamheten som i stället påverkas av högre el- och bränslepriser är den tekniska 
verksamheten, som är organiserad i det kommunala bolaget KKTAB och som finansieras av 
kommunstyrelseförvaltningen. Under många år har KKTAB varit underfinansierat. Dess intäkter - 
i form av hyror och betalning för förvaltningen av gator, vägar, parker, med mera - har inte 
motsvarat självkostnaden. Bolaget är på god väg att förbruka sitt egna kapital och ägaren vill 
eliminera risken att behöva upprätta en kontrollbalansräkning. Det betyder att kommunstyrelsen 
måste börja betala vad det kostar för bolaget att förvalta kommunstyrelsens egna anläggningar. 
Inom kommunstyrelsens ram är det omöjligt att finansiera underskottet på "beställningen" i 
dagsläget. Bolagets ekonomi har setts över ordentligt under sommaren och utredningen 
kommer att fortgå under hösten för att lägga fram en finansieringsstrategi på lång sikt. 

Ovanstående är den huvudsakliga anledningen till det prognostiserade underskottet för 
infrastruktur o skydd på -3 078 tkr. Det är mycket svårt att bedöma kostnaderna för snöröjning 
och elkostnaderna så dessa är bara uppskattade, men i övrigt återfinns underskotten i de 
avseenden som verksamheten saknar finansiering inom budgetramen. Försäljning av tomter 
förbättrar resultatet med 640 tkr hittills i år. 

Även de gemensamma verksamheterna belastas av flera tjänster hos KKTAB som inte är fullt ut 
finansierade eller har högre kostnader än budgeterat. Det avser både administrativa 
personalresurser med tillhörande kostnader så väl som motsvarande på driftavdelningen och i 
övrigt i bolaget. Det finns utförligare beskrivet i de utredningsuppdrag som pågår för att hitta 
en finansieringslösning både på kort och lång sikt. Även centralt placerade administrativa 
stödfunktioner i kommunen prognostiserar ett underskott. 
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Underskottet på -500 tkr för kultur- och fritid avser rivningen av T-bryggan. Överskottet för 
politisk verksamhet på 376 tkr är uppskattat utifrån tidigare års utfall och det faktum att 
kostnader i samband med valet, som exempelvis valdebatten, återstår att betala. 

Förklaringar till budgetavvikelser, Internfinans 
Den största enskilda budgetavvikelsen inom intern finans är 6 000 tkr i lägre pensionskostnader 
än budgeterat. Halva avvikelsen kan förklaras av en återbetalning av inbetalda premier därför att 
underlaget för inrapporterade pensioner åt förtroendevalda var för högt förra året. Resten 
förklaras av att inkomstbasbeloppet steg oväntat mycket förra året och blev betydligt högre än 
vad tidigare prognoser hade förutspått. Inkomstbasbeloppet som beslutas i november avgör 
gränsen för inkomsttagare som har rätt till förmånsbestämd ålderspension och när basbeloppet 
höjs sänks kostnaden eftersom färre personer kommer att tjäna in den rätten. 

Orsaken till att inkomstbasbeloppet steg långt högre än tidigare prognoser var att inkomsterna 
steg långt mer än förväntat förra året, efter att restriktionerna så sakteliga försvann efter den 
långa perioden med pandemiåtgärder. Den lägre pensionskostnaden påverkar 
personalomkostnadspålägget som förklarar en annan stor budgetavvikelse inom intern finans - 
personalförsäkringar som förväntas kosta 4 000 tkr mindre än budgeterat. Personalförsäkringar 
omfattar det kalkylerade personalomkostnadspålägget som inbegriper kostnaderna för de 
personalförmåner som alla anställda i kommunen har rätt till och som kommunen betalar utöver 
de lagstadgade arbetsgivaravgifterna. Inför 2022 sänktes avgifterna från 8,60 procent av 
lönesumman till 7,70 procent. 

Utfallet av lönerevisionen förklarar resterande del av överskottet inom intern finans och 
resultatet blev en positiv budgetavvikelse med 3 202 tkr. Detta överskott motsvarar i stort sett 
det belopp som måste finnas budgeterat för januari-mars nästa år och som därmed finansierar 
hela löneökningen på årsbasis från och med 1 april 2022. 
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Investeringsredovisning 

Kommunens totala nettoutgifter 

 

En mindre del av investeringsbudgeten har förbrukats hittills under året och de flesta projekt ser 
ut att följa beslutad budget. I huvudsak beror den totala budgetavvikelsen på att 
exploateringsprojektet på Runnabäcken etapp 2 har senarelagts på grund av försening av 
projektets start. Närmare 6 000 tkr förbrukas i år och resterande medel behöver flyttas över till 
nästa år. 
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I Kommunstyrelseförvaltningens investeringsbudget finns enbart projekt som genomförs i 
KKTAB:s regi. Gång- och cykelväg Centralvallen och Frejgatan Kung Karl hinns inte med i år. 
Medel har förbrukats på nya lekplatser där det saknas budget. Gång- och cykelväg Kungsringen 
har ett prognostiserat underskott men det är möjligt att projektet håller budget ändå eftersom 
det upphandlade priset blev lägre än förväntat. Totalt sett håller sig projekten som är beställda 
från KKTAB inom befintlig budgetram. 

För övrigt prognostiserar Barn- och utbildningsförvaltningen ett överskott på 500 tkr för inköp 
av inventarier till den nya förskolan, som fått namnet Paletten. Hela inventariebudgeten behöver 
inte utnyttjas i år. 
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§ 235 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - 
Gemensamma överförmyndarnämnden 
Diarienummer KS 2022/52 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige godkänner rapporten. 

Sammanfattning 
Västra Mälardalens överförmyndarnämnd har inkommit med sin 
delårsrapport per den 30 juni 2022. Nämnden prognostiserar ett 
budgetöverskott motsvarande 400 tkr hänförligt till lägre personalkostnader 
än budgeterat. Rapporten redogör för flera väsentliga händelser och viktiga 
förhållanden inför framtiden. Bland annat att verksamheten har förberetts 
för en eventuell ökning av ärenden med anledning av flyktingar från 
Ukraina samt att verksamheten ska byta lokaler. I rapporten redovisas även 
uppföljning av mål och internkontrollplan. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Delårsrapport per 30 juni 2022 - Västra Mälardalens överförmyndarnämnd 

Skickas till 
Västra Mälardalens överförmyndarnämnd 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-31 
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Vår handläggare 
sara.jonsson@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Delårsrapport per den 30 juni 2022 - Västra 
Mälardalens överförmyndarnämnd 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige godkänner rapporten. 

Sammanfattning 
Västra Mälardalens överförmyndarnämnd har inkommit med sin 
delårsrapport per den 30 juni 2022. Nämnden prognostiserar ett 
budgetöverskott motsvarande 400 tkr hänförligt till lägre personalkostnader 
än budgeterat. Rapporten redogör för flera väsentliga händelser och viktiga 
förhållanden inför framtiden. Bland annat att verksamheten har förberetts 
för en eventuell ökning av ärenden med anledning av flyktingar från 
Ukraina samt att verksamheten ska byta lokaler. I rapporten redovisas även 
uppföljning av mål och internkontrollplan. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Delårsrapport per 30 juni 2022 - Västra Mälardalens överförmyndarnämnd 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

Skickas till 
Västra Mälardalens överförmyndarnämnd 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-08-29 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/52 
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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§ 195 Delårsrapport per 30 april 2022 - 
Gemensam hjälpmedelsnämnd 
Diarienummer KS 2022/325 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige noterar rapporten. 

Sammanfattning 
Hjälpmedelsnämnden har inkommit med delårsrapport för perioden 1 
januari – 30 april 2022. Utfallet i bokslutet är 4 975 tkr per den 30 april och 
prognosen för hela året är ett positivt resultat med 3 500 tkr. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Delårsrapport per 30 april 2022 - Gemensam hjälpmedelsnämnd 

Skickas till 
Hjälpmedelsnämnden, Region Västmanland 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-09-26 
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Vår handläggare 
sara.jonsson@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Delårsrapport per 30 april 2022 - Gemensam 
hjälpmedelsnämnd 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens överlämnar rapporten till Kommunfullmäktige.  

Sammanfattning 
Hjälpmedelsnämnden har inkommit med delårsrapport för perioden 
1 januari – 30 april 2022. Utfallet i bokslutet är 4 975 tkr per den 30 april 
och prognosen för hela året är ett positivt resultat med 3 500 tkr. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Delårsrapport per 30 april 2022 - Gemensam hjälpmedelsnämnd 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

Skickas till 
Hjälpmedelsnämnden, Region Västmanland 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-09-12 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/325 
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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Hjälpmedelscentrum 
 

  

 
Hjälpmedelscentrums kundtjänst 
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VERKSAMHETSÖVERGRIPANDE SAMMANFATTANDE ANALYS  

 

Kvinnors ohälsa har uppmärksammats med kunskapsstyrning i flera regelverksförändringar.  

Hjälpmedelscentrum har på flera olika sätt informerat om verksamheten och om hjälpmedel i länets 

kommuner. Möjlighet till digitala utprovningar har införts. 

Tre av fyra tillgänglighetsmål, liksom alla övriga produktionsmål, uppnås. Leveransmålet uppnås tyvärr inte 

trots intensiva åtgärder, men pandemins globala leveranssvårigheter och råvarubrister kan inte fullt ut 

kompenseras. Förändringar i säkerhetsläget har ytterligare accentuerat detta. Hjälpmedelscentrum har 

med ersättningskedjor, utökad rekonditionering och bemanningsförstärkning ändå lyckats uppnå en 

leveranssäkerhet 91,6 %.  

Efter en hög sjukfrånvaro i början på året uppgår sjukfrånvaron till 5,6 %. Bemanningsförstärkning har 

tillgripits för att bibehålla en god arbetsmiljö. Den digitala kompetensen fortsätter att förbättrats med och 

av flexibla medarbetare. 

Hjälpmedelscentrums priser mot kund är oförändrade även 2022 vilket innebär att leverantörernas 

prisökningar inte påverkar kunden. Under perioden har flera leverantörer ökat priserna under pågående 

avtal på grund av ökad inflation. Det visar att Hjälpmedelscentrums kostnadseffektivitet fortsätter att öka. 

Det ackumulerade resultat är 4 975 tkr. Helårsresultatet prognostiseras till 3 500 tkr med hänsyn tagen till 

osäkerhet på grund av pandemin och säkerhetsläget i Europa. 

 

 

  

Sida 470 (645)



 
RAPPORT 3 (17) 

Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva  

    

Delårsrapport 1 2022  

Utfärdad av: Annika Nyman  Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet 

Godkänd av: AnneChristine Ahl 
 

INVÅNARE/PATIENT OCH TILLGÄNGLIGHET 

Ett välmående Västmanland 

Uppföljning av arbetet med genusperspektiv vid förskrivning  

En uppföljning har gjorts och det konstateras att jämställdhet nu är integrerat i både i grund- och 

produktinriktade förskrivarutbildningar. Hjälpmedelscentrum har informerat om jämställdhetsarbetet för 

politiker och nyckelpersoner i regionen samt medverkat i en film som informerar och inspirerar att 

genomföra åtgärder för att öka jämställdheten. Informationen på Vårdgivarwebben har uppdaterats.  

Utbildning barnkonventionen  

För att öka kunskapen om barnens rättigheter har alla medarbetare genomgått utbildning Barnens 

rättigheter enligt barnkonventionen. Utvalda medarbetargrupper har även utbildats i orosanmälan enligt 

SOL. Hjälpmedelspolicyn har uppdaterats och dialoger om barnens rättigheter har genomförts på APT.   

Instruktionsfilmer 

Instruktionsfilmer som stöd för förskrivare, vård- och omsorgspersonal och för egenvård är samlade på 

vårdgivarwebb och 1177.se.   

Kunskapsstyrning  

Regelverket kring TENS har ändrats för att förskrivning ska kunna göras utan tidsbegränsning för patienter 

med långvarig smärta, en följsamhet till nya kunskaper om endometrios1 och dess behandling. Hjälpmedel 

för behandling av bäckenbottendysfunktion infördes i april, som en följd av ett förbättrat kunskapsläge om 

bäckenbottendysfunktion och behandlingsmetoder. 

Hjälpmedelscentrum har deltagit i en informationssatsning om kognitiva stöd och hjälpmedel till Västra 

Mälardalens kommunförbund med en föreläsning, filmvisning och dialog.  

Tillgänglighet 

Tillgänglighet delår 1, 

jämfört med samma period 2021 

Delår 1 

2021 % 

Delår 1 

2022 % 

Förändring  

%-enheter 

Målvärde 

Erbjuden utprovning inom 15 arbetsdagar 77,8 85,5 7,7 80 % 

Andel slutförda reparationer inom 5 arbetsdagar 91,5 92,3 0,8 88 % 

Andel besvarade telefonsamtal i kundtjänst 99,1 99 -0,1 96 % 

Andel leveranser av lagervaror enligt planerad 

leveransdag 

95,0 91,6 -3,4 95 % 

 

Andelen utprovningar som erbjudits inom 15 dagar är 85,5 %, en ökning med 7,7 procentenheter jämfört 

med delår 1 2021. Ökningen är efter en period med god bemanningssituation och aktiv prioritering. 

 
1 Endometrios innebär att vävnad som liknar livmoderslemhinnan växer utanför livmodern. Ungefär var tionde person 
som har mens har sjukdomen. Ett vanligt symtom är att ha mycket ont i samband med mens. 
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Andelen slutförda reparationer inom 5 dagar är 92,3 %, en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med 

delår 1 2021. Arbetet med servicezoner ger fortsatt positiv effekt samt att vårdskuld från förra året är 

avverkad. 

Andelen besvarade telefonsamtal är 99 %, en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med delår 1 2021. 

Förändrade arbetssätt i kundtjänst och en aktiv prioritering bidrar till att bibehålla en fortsatt hög 

tillgänglighet på telefon trots ett ökat antal samtal.  

Andelen leveranser enligt planerad leveransdag är 91,6 %, en minskning med 3,4 procentenheter jämfört 

med delår 1 2021. Det beror på svårigheter med att få beställda produkter från leverantör i tid samt att 

trycket varit högt att hitta ersättningsprodukter. Leveranssvårigheterna är en följd av globala 

leveranssvårigheter till följd av pandemin. Sjukfrånvaro på grund av covid-19 har också påverkat negativt. 
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VERKSAMHET/PROCESS OCH PRODUKTION  

 

Mål Indikator Målvärde Utfall delår 1 

God hushållning av 

resurserna 

Antal körda mil i förhållande till uthyrd individmärkt 

hjälpmedelsvolym (kvot).  

Minska 

(kvot 0,5 

år 2021) 

0,38  

Löpande uppföljning Uthyrningsgrad, mäts via andel hjälpmedel hos kund 90 % 92,3 % 

En effektiv verksamhet av god kvalitet  

Förbättrade arbetssätt med digitala stöd 

• Automatisk fakturaavstämning har införts och beräknas minska det manuella arbetet med 50-75 %. 

• Arbetet med förbättrad fakturering till externa kunder via DUVA fortgår.   

• Förstudie för Proaktivt stöd till uppföljning för förskrivare har startat.   

• Digitala utprovningar har införts och 39 utprovningar har genomförts via videolänk (33 kognition, 3 
kommunikation och 3 manuell rullstol) sammanlagt 45 videomöten. 

• Integration mellan Sesam och Ineras personuppgiftstjänst sker tidigast 2024 efter att 
regionövergripande beslut tagits. 

• Nya e-utbildningar har tagits fram och implementerats:  
- inkontinensassocierad dermatit för förskrivare och inkontinensombud,   
- webSesam för nya förskrivare,   
- användarstöd webSesam.   

Förenkla förskrivarnas arbete med beställning av hjälpmedel  

En utredning om kompressionshandskar, handortoser, ortosmaterial och antidecubitusmaterial för händer 

har genomförts efter ett önskemål från kommunerna att de skulle kunna beställa produkterna från HMC. 

Utredningen visade att fakturering för handortoser och ortosmaterial, där regionen har kostnadsansvar, 

numera sker direkt från leverantör till RV Enheten för privata vårdgivare enligt nyligen uppdaterad rutin, 

Rutiner för fakturering av Ortopedtekniska hjälpmedel, vilket underlättar för kommunerna. Kommunerna 

har kostnadsansvar i särskilt boende för kompressionshandskar och handflatsskydd och kommer 

fortsättningsvis hantera dessa själva då de är förbrukningsmaterial och volymerna är små.  

Informationssäkerhetsarbete 

För att följa GDPR och andra informationssäkerhetskrav kring hjälpmedel med digitala delar, applikationer 

och molntjänster har verksamhetens informationssäkerhetsarbete ökat. En översyn har gjorts gällande de 

applikationer som används på Hjälpmedelscentrum och av patienter, avseende datalagring utifrån GDPR, 

och arbete pågår i hjälpmedelsteam och tillsammans med informationssäkerhetsstrateg. En instruktion2 för 

anskaffning har tagits fram och personuppgiftsförteckningar och konsekvensbedömningar har genomförts, 

med en övergripande modell som tydliggör vad som ska ske före, under och efter upphandling. 

 
2 Anskaffning av hjälpmedel med digitala delar 
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God hushållning  
Riskanalys av kemikalier som används på Hjälpmedelscentrum har genomförts. Åtgärder har gjorts av 

miljöteamet och är färdigställda enligt regionens rutiner. Analysen visar att vi har ordning på våra 

kemikalier, som redovisas i kemikaliedatabasen KLARA.  

Indikatorn för god hushållning ”körda mil i förhållande till uthyrd hjälpmedelsvolym”, visar att antalet körda 

mil i förhållande till hjälpmedelsvolym är 0,383 under delår 1 i jämförelse med 0,49 vid samma tidpunkt 

föregående år. Detta innebär en minskning med drygt 20 %. Hjälpmedelstekniker arbetar nu i geografiska 

indelningar (servicezoner) vilket bidrar till effekthemtagningen.  

Produktion 
Försenade leveranser från leverantör har ökat. I slutet av april hade 707 hjälpmedel inte levererats enligt 
avtalad tid jämfört med 562 i mitten av januari. En följd av globala leveranssvårigheter, råvarubrister och 
kriget i Ukraina.   
 

Produktion4 Delår 1 
2021 

Delår 1, 2022 Förändring % 

Antal beställningar 15 178 15 734 3,6 

Antal returer 11 757 11 816 0,5 

Antal arbetsordrar rekonditionering 6 369 6 932 8,8 

Antal konsulentremisser utprovning 345 408 20,4  

Antal arbetsordrar teknik (AU och FU) 5 096 4 555 -13,3 

Antal kundtjänstsamtal 7 022 8 092 15,2 

Antal hämtordrar 6 597 6 521 -1,2  

 

Antalet beställningar har ökat med 3,6 % jämfört med delår 1 2021, en följd av ökade behov och att 

pandemin medförde begränsningar under samma period 2021.      

Antalet returnerade hjälpmedel har ökat med 0,5 %, vilket stämmer väl med att antalet hämtordrar 

minskat med 1,2%.   

Antalet arbetsordrar för rekonditionering har ökat med 8,8 % jämfört med delår 1 2021. Fler hjälpmedel än 

tidigare rekonditioneras, vilket medför en hög belastning under lång tid på logistikenheten. För att 

möjliggöra detta har arbete kring behovsstyrd aktivitetsplanering skett.  

Antalet konsulentremisser har ökat med 20,4 % jämfört med delår 1 2021, vilket tolkas bero på en ökad 

efterfrågan av stöd vid utprovningar efter pandemin. En ökad omsättning av förskrivare bidrar även till ökat 

behov av stöd. 

Antalet arbetsordrar teknik har minskat med 13,3 %, vilket beror på att återhämtning av den skuld av 

förebyggande underhåll som uppstod av pandemins besöksförbud genomfördes 2021.  

 
3  Antal mil/individmärkta hjälpmedel 
4  Redovisning omfattar huvudhjälpmedel och individmärkt hjälpmedel men inte tillbehör/reservdelar. Förändring av artikelstatus kan påverka 
statistik mellan åren. 
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Antal kundtjänstsamtal ökade med 15,2 % jämfört med delår 1 2021. Det tolkas vara en följd av att hela 

samhället nu öppnar upp igen efter pandemin, större efterfrågan på HMC:s tjänster från både patienter och 

förskrivare. En ökad omsättning av förskrivare bidrar även till ökat behov av stöd. 

De digitala sätten att kontakta Hjälpmedelscentrum, till exempel ärenden via uppladdningstjänst, fortsätter 

också att öka jämfört med delår 1 2021. Antal ärenden via 1177 Vårdguidens e-tjänster har ökat med 30 % 

jämfört med delår 1 2021. 

 
Volym uthyrda hjälpmedel jämfört med delår 1 2021 Delår 1 2021 Delår 1 2022 Förändring % 

Volym individmärkta hjälpmedel 65 843 67 861 3,1 
Volym huvudhjälpmedel 82 184 84 333 2,6 
     Varav totalt regionfinansierat (individmärkt) 56 066 57 420 2,4 

Familjeläkarenheter (Vårdval Västmanland) 34 783 35 743 2,8 
Vårdval Västmanland (centralt konto) 8 631 8 346 -3,3 
Habiliteringscentrum 7 547 8 007 6,1 
Övriga regionenheter  5 105 5 324 4,3 

    Varav totalt kommuner (individmärkt) 9 592 10 225 6,6  
Arboga kommun 542 685 26,4 
Fagersta kommun 454 535 17,8 
Hallstahammars kommun 684 679 -0,7 
Kungsörs kommun 253 220 -13 
Köpings kommun 1 107 1 068 -3,5 
Norbergs kommun 242 218 -9,9 

    Sala kommun 639 827 29,4 
    Skinnskattebergs kommun 119 129 8,4 
    Surahammars kommun 366 478 30,6 
    Västerås stad 5 186 5 386 3,9 

Antalet uthyrda individmärkta hjälpmedel ökade med 3,1 % och antalet huvudhjälpmedel ökade med 2,6 % 
jämfört med delår 1 2021.  
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Patientsäkerhet och kvalitet 

Flera större åtgärdshanteringar pågår:  

• efter leveransstopp från en leverantör av andningshjälpmedel med åtföljande riskanalys,  

• efter avvikelser som medfört tillfälligt inköpsstopp av nutritionspump med åtföljande riskanalys, 

• i samband med leveransförseningar till följd av globala transportsvårigheter.   

88 händelser har registrerats i Synergi, en minskning med 14 % jämfört med samma period 2021, 82 av 

dessa är registrerade av personal på HMC.  

• 24 avvikelser gäller 39 stycken antidecubitusmadrasser som inte förskrivits på Västmanlands 

sjukhus Västerås innan retur till HMC (en minskning med 8 avvikelser och 11 madrasser) 

• 29 avvikelser har skickats till särskilda boenden på grund av för sen anmälan av ändrat boende 

(jämfört med 22 stycken delår 1 2021).  

• 1 avvikelse är ett klagomål från patient  

• 4 avvikelser gäller negativa händelser, tillbud eller risk med hjälpmedel, patientrelaterat, varav 2 är 

anmälda till Läkemedelsverket 

• 6 avvikelser gäller el-rullstolar (1 tillbud, 5 skadegörelse eller stöld) 

• 5 avvikelser har skickats till andra regionenheter 

• 8 avvikelser har inkommit från andra regionenheter (felleveranser, låsta ipad, arbetsstol) 

• 1 leverantörsavvikelse 

• 2 avvikelser gäller returer  

• 2 övriga avvikelser (kommunikationsanläggning i Gripen, dålig kvalitet på kuvert)  

• 1 avvikelse avser inspektion 

• 5 avvikelser gäller negativ händelse eller arbetsmiljötillbud, se medarbetare 

198 avvikelser har registrerats i webSesam jämfört med 133 delår 1 2021. 
   

• 168 rör felaktiga leveranser av hjälpmedel eller tillbehör, avvikelser som rör felplock har minskat 
med 54 %. Ökningen består av 70 avvikelser för sen hämtning av hjälpmedel efter att behovet 
upphört, vilket är en ny pandemirelaterad avvikelsetyp 

• 5 fel från leverantör   

• 13 avvikelser gäller förskrivning, kundtjänst och teknisk service 

• 10 avvikelser är registrerade av HMC till kund, en minskning med 9 första tertialet 2021 

• 2 negativa händelser eller tillbud med hjälpmedel som överförts till Synergi 
 

37 avvikelser har anmälts till leverantör jämfört med 68 delår 1 2021, övervägande är produktavvikelser. 

Vidtagna större förbättringsåtgärder under tertialen: 

• Under våren har vi infört ett nytt system (Koll 365) där leverantörsavvikelser registreras. 

• Förbättrat leveransställe vid Västmanlands sjukhus ing. 46 där intern transport hämtar/lämnar 

hjälpmedel, samt dialog med vaktmästeri på Västmanlands sjukhus. 

• Utvecklat underlag för att underlätta för hjälpmedelsteamen att arbeta med avvikelser  
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• Extra hämtningar av hjälpmedel som har fått vänta länge 

• Sökt tillgänglighetsmedel för att anställa två extra chaufförer i tre månader 

• Införande av avvikelsehanterare på logistiken för åtgärder rörande lager och leverans 

• Riskanalys med fokus på hygien har genomförts inför byte av kabinettdesinfektor 

• Riskanalys gällande risk för brister i försörjningskedjan av kritiska hjälpmedel har inletts 

• Riskanalys gällande avsaknad av redundans el/vatten/IT och telefoni har inletts 

• Leveransförseningar från leverantörer bevakas (graf nedan) och åtgärder för att hitta alternativa 
hjälpmedel har prioriterats 

Förordning om medicintekniska produkter, MDR 

• Instruktionen för specialanpassning har uppdaterats. 

Redovisning av beslut gällande hjälpmedel utanför sortiment och regelverk från 1 januari – 30 april 
 

 

4 ärenden utanför sortiment och regelverk har beviljats, inga ärenden har avslagits. 1 ärende som beviljats 
utanför regelverk 2021 kostnadsredovisas 2022.   

Barnperspektivet har särskilt beaktats inför beslut i några ärenden.   

Vid bedömning av nya hjälpmedel finns ett implementerat arbetssätt att ta del av aktuell evidens.  

Ett ärende har handlat om ett hjälpmedel för medicinsk behandling för problematik som tidigare 
behandlats på klinik, nu ska patienten sköta behandlingen själv med stöd av närvårdsteam. 

  

Antal beviljade beslut utanför sortiment och regelverk  
Rollator Malte, har beviljats 2021, kostnadsredovisas 2022  
Armhjälpmedel Armon Edero 
Bentränare Motomed gracile 12   
Kompressionspump med benmanschett       
Elrullstol nr 3                                                                              

Kostnad kr     
22 751    
21 820 
39 900     
4 525 (pump), 1900x2 (stövel) 
Kostnadsredovisas senare 
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MEDARBETARE 

Stolta och engagerade medarbetare 

 

Mål Indikator Målvärde  Utfall delår 1 

HMC ska vara en attraktiv 
arbetsgivare 

Hållbart medarbetarengagemang (HME)  
Prestationsnivå 

83 
77 % 

 

” Sjukfrånvaro <6% 5,8 

Löpande uppföljning Antal rehabiliteringsärenden 
Antal arbetsmiljöavvikelser totalt 
Antal, specifika arbetsmiljöavvikelser (stickskador, hot/våld) 

 
 
 

3 
5 
0 

En attraktiv arbetsplats 

Ett stort antal åtgärder har genomförts för att förhindra smittspridning. 

Sysselsättning för invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden har erbjudits.  

En lokalöversyn gällande plan 2 har gjorts till följd av behov av förtätning i lokalerna. Åtgärder pågår. 

Bemanningen inom logistik har tillfälligt förstärkts för att öka antalet rekonditionerade hjälpmedel, 

återhämta produktionsbortfall efter hög sjukfrånvaro samt hantera de ökade beställningarna samtidigt som 

de globala leveranssvårigheterna medfört brister i leveranser. 

Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden 

Sjukfrånvaro % ack (1 månads eftersläp) Delår 1 2021 Delår 1 2022 

Total sjukfrånvaro 4,4 5,8 

-varav korttidssjukfrånvaro dag 1-14 3,5 3,7 

-varav långtidssjukfrånvaro 16,4 31,1 

Män 3,7 6 

Kvinnor 5,0 5,6 

Anställda -29 år 6,6 4 

Anställda 30-49 år 3,3 7 

Anställda 50 år- 4,3 5,1 

 

Under årets första månader var sjukfrånvaron hög. Tack vare smittbegränsande åtgärder har ingen intern 

smittspridning noterats.   

3 rehabiliteringsärenden, varav 1 är avslutad, jämfört med 3 rehabiliteringsärenden och 2 avslutade samma 

period 2021. 

Arbetsmiljöavvikelser 
5 negativa händelser har registrerats varav tre på grund av halka utomhus. Alla har utretts och åtgärder har 
vidtagits.  
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Kompetensförsörjning  
Kompetensförsörjningsplanen har uppdaterats. Flertalet planerade insatser har genomförts trots 
pandemin. 

• Kompetensutveckling i Word, Excel, Powerpoint, Office 365, Teams med mera.  

• Tre hjälpmedelstekniker har nu 15 hp5 från utbildning på Karlstad högskola. Ytterligare en 
hjälpmedelstekniker har påbörjat utbildningen. 

• Fortsatt information har givits för att öka kompetensen om nära vård.  

• Medarbetare som inte har gått miljöutbildningen har uppmanats att göra det. 

Medarbetarundersökningen 
Viktigast överlag är att värna om att bibehålla det goda resultatet, till exempel den goda sammanhållningen 

som många medarbetare upplever.  

• Teknik och inköp arbetar med positiv feedback för att stärka en redan god sammanhållning. Enheten 

har genomgått föreläsning i stresshantering som en förebyggande åtgärd.  

• Konsulent-kundtjänst har valt att behålla nya arbetssätt som tagits fram under pandemin och som 

upplevts stressreducerande av medarbetare, till exempel möjlighet att arbeta hemifrån eller enskilt. 

Inspirationsföreläsning om återhämtning på jobbet har genomförts. Planering för att samla 

medarbetarna för en kompetenshöjande insats i syfte att stärka dem i en mångfacetterad roll, vilket 

inte varit möjligt under pandemin. 

• För att bibehålla det goda resultatet har både verksamhetsstöd och enhetschefsgruppen ökat antalet 

dialogmöten. Inspirationsföreläsning om återhämtning på jobbet har genomförts för verksamhetsstöd. 

• Logistiken kommer att arbeta med medarbetarnas eget ansvar för initiativ till informationsintag, 

förändring och utveckling.      

Övrig information 
En riskanalys med åtgärdshantering pågår efter lokalöversyn plan 2. 
  

 
5 Kunskap om situationer och teman en hjälpmedelstekniker möter. Människokroppen, skador och sjukdomar som ger behov av 
hjälpmedel. Biomekanik kopplat till sittande, stående och gående. Bemötande av person med funktionshinder och anhöriga. 
Konstruktionsmaterial och materialegenskaper. Juridik och regelverk i hjälpmedelsområdet. 
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EKONOMI 

En stark och uthållig ekonomi 

Översikt verksamheten totalt   

Hjälpmedelscentrums ackumulerade ekonomiska resultat till och med april månad är 4 975 tkr. 

Helårsresultatet prognostiseras till 3 500 tkr. 

 

 

 

 Bokslut 2021 tkr Budget 2022 tkr Prognos 2022 tkr 

INTÄKTER    

Hyra 118 385 121 698 121 698 

Återbetalning av resultat -12 160 0 0 

Försäljning 25 820 18 981 21 362 

Egenavgifter 355 340 340 

Tekniska tjänster inkl. serviceavtal 3 163 2 648 2 648 

Inkontinenssamordning 1 068 1 095 1 095 

Övriga verksamhetsintäkter 2 422 739 2 138 

SUMMA INTÄKTER 139 053 

 

145 501 149 281 

KOSTNADER    

Personalkostnader 44 612 47 945 48 675 

Tekniska hjälpmedel 38 883 35 048 35 048 

Övriga material, varor 226 335 379 

Lokaler 6 845 6 498 6 513 

Frakt och transport 1 893 2 165 2 095 

Avskrivningar hjälpmedel 31 563 32 758 32 675 

Avskrivningar övrigt 586 598 598 

IT-kostnader 4 573 5 424 5 443 

Övriga kostnader 8 739 13 780 13 412 

Finansiella kostnader 1 133 950 943 

SUMMA KOSTNADER 139 053 

 

145 501 145 781 

RESULTAT 0 0 3 500 
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Periodens resultat 
Den totala budgetavvikelsen uppgår till 5 521 tkr. Avvikelse mot budget beror främst på: 

• Ökad försäljning av hjälpmedel. Tillbehör till MBH som masker, slangar och befuktare ökar. 

• Lägre personalkostnader, främst orsakat av lägre sociala avgifter och pensionsavgift. 

• Lägre utrangeringskostnader för hjälpmedel och även lägre avskrivningskostnader för hjälpmedel 

då utbytet av kabinettdesinfektorn är framflyttad till september. 

• Viten för leveransförseningar har debiterats till sju leverantörer. 

 Bruttokostnadsutveckling för perioden 

 

  

Bruttokostnadsutvecklingen har minskat med -3,67 % vilket främst beror på att inköpskostnaderna för 

hjälpmedel har minskat till följd av att kommunerna gjorde stora inköp av sängar, madrasser och taklyftar 

under föregående år. 

Arbetad tid 
Den arbetade tiden inom verksamheten har minskat med -0,48 % vilket motsvarar -0,38 årsarbetare med 

en årsarbetstid på 1 725 timmar. En utvecklingsanställd motsvarar +0,38 årsarbetare samtidigt som 

sjukfrånvaron har ökat något, vilket minskar den arbetade tiden. 

Personalkostnadsutveckling 

Personalkostnaderna har ökat 0,79 % jämfört med samma period föregående år. Lönekostnaderna har ökat 

2,01 % samtidigt som sociala avgifter och övriga personalkostnader har minskat. Orsaken är främst att 

timanställda förstärker på Logistik några timmar i veckan med rekonditionering på grund av att vi 

rekonditionerar fler hjälpmedel, löneöversyn och lägre pensionsförsäkringsavgift. 

Teknik och inköp har förstärkts med en hjälpmedeltekniker, vilken finansierats med statsbidrag för 

tillgänglighet till och med februari. 
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Helårsprognos  

Prognosen baseras på följande förutsättningar: 

Osäkerhet hur pågående pandemi, säkerhetsläget i Europa och globala leveranssvårigheter kommer att 

påverka helårsresultatet. Då HMC:s priser mot kund är oförändrade även 2022 medför det att HMC bär 

leverantörernas prisökningar vilka vid årsskiftet uppgår till 2,5 %. Därefter har flera leverantörer aviserat 

prisökningar under pågående avtal orsakade av ökad inflation. Det visar att HMC:s kostnadseffektivitet 

fortsätter att öka. 

Det prognostiserade överskottet på 3 500 tkr beror främst på följande händelser:  

• Ökade intäkter till följd av ökad beställningstakt. 

• Beviljat statsbidrag för ökad tillgänglighet för en tekniker i två månader samt två chaufförer i tre 

månader. 

• Ökade personalkostnader för två visstidsanställda chaufförer som förstärker på Logistik i tre 

månader för att minska vårdskulden för transporter av hjälpmedel. Kostnaden täcks av statsbidrag. 

• Lägre kostnader för utrangering av individklassade hjälpmedel, vilket visar att de används längre. 

• Lägre avskrivningskostnader för kabinettdesinfektor på grund av senarelagd installation av 

ersättningsinvestering. 

Covid-19 

Ökade kostnader till följd av pandemin uppgår till 7 tkr, vilket främst avser engångshandskar. Samtidigt har 

ersättning för sjuklönekostnader erhållits med 195 tkr. 

Genomförda och planerade åtgärder för en ekonomi i balans (EiB) 

Av den totala planen på 3 700 tkr fram till år 2022 var utfallet 535 tkr år 2019, 1 287 tkr år 2020, 2 032 tkr 

2021, och 463 tkr tom april 2022. Den totala kostnadssänkningen hittills är 4 317 tkr.  

Kategori EiB Utfall perioden ack 202204 Prognos helår 2022 

Personal 0 tkr 0 tkr 

Material och tjänster 463 tkr 
 

1 278 tkr 

Övriga verksamhetskostnader 0 tkr 
 

0 tkr 

Summa: 463 tkr    1 278 tkr 

 

Material och tjänster 
Ett operativt lagerteam arbetar tillsammans med hjälpmedelsteamen för att optimera lagernivåer. 

Förberedelse pågår för dynamisk hantering av säkerhetslager, d.v.s. ett rörligt säkerhetslager baserat på 

förbrukning under kortare tid. Lagerartiklar som används sällan ändras till att köpas in vid behov. Arbete för 

att optimera automatgenererade inköpsförslag i verksamhetssystemet Sesam 2 påbörjas under våren 2022. 

Hittills uppnådd besparing under året uppgår till 170 tkr. 
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Andelen hjälpmedel som upphandlats har ökat och under året har kostnaderna sänkts med  

134 tkr, vilket främst avser hälskydd och glidlakan. Flera upphandlingar pågår eller kommer att startas.  

Tre försäljningshjälpmedel (dyna Contur, duschpall Kulan och toaförhöjning StaplaLätt) lämnas tillbaka 

till HMC, rekonditioneras och återanvänds. Uppnådd nettobesparing under januari-april uppgår till 159 

tkr. 

Investeringar - bokslut 2022-01-01 – 2022-04-30, belopp i tkr 
Tekniska hjälpmedel 
varav: 

202201 – 202204 
ack inköp under 

perioden 

Bokslut 2021 Budget 
2022 

Helår  
Prognos inköp 2022 

utifrån budget 2021/2022 

Förflyttning 3 457 11 935 13 051 11 500 

Kommunikation/kognition 1 201 3 670 4 013 3 698 

Behandling 3 652 8 173 8 937 10 900 

Insulinpumpar 1 752 4 394 4 805 5 300 

MBH 938 3 318 3 628 3 628 

Övriga hjälpmedel 1 318 5 364 5 866 5 400 

Övriga maskiner och 
inventarier 

107 0 495 2 402 

Bilar och transportmedel 0 0 0 0 

Datorutrustning 0 125 0 0 

Summa 12 425 36 979 40 795 42 828 

Resultat, analys 

Från 2021 års investeringsbudget har outnyttjad del på 19 639 tkr överförts till 2022, varav 1 800 tkr avser 

kabinettdesinfektor för rengöring av återlämnade hjälpmedel. Den är beställd och installationen är 

beräknad till september 2022. En golvmonterad fräs har köpts in för 107 tkr och resterande del beräknas 

användas till hjälpmedel. 

Inköp av en mobil komprimator till ett beräknat anskaffningspris på 195 tkr beräknas ske i oktober. 

Upprustning av tork-, tvätt- och spolutrymme beräknas vara klart i december och investeringen uppgå till 

300 tkr. 

Hittills har inte några investeringar relaterade till covid-19 gjorts i år och i nuläget finns inget kommande 

behov. 

Färre rullstolar, både manuella och eldrivna, har utrangerats vilket medför minskat investeringsbehov. 

Samtidigt har en leverantör av manuella rullstolar leveranssvårigheter vilket medför lägre investeringstakt. 
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Förskrivning av antidecubitusmadrasser ökar och därmed ökar även inköpsbehovet av dessa. Träningscyklar 

till sittande patienter, MOTOmed, har ökat med 760 tkr, vilket är en fördubbling jämfört med föregående 

år. TENS har ökat 100 tkr hittills i år vilket kan vara en följd av förändrat regelverk med möjlighet till 

långtidsförskrivning. Samtidigt fortsätter investeringar i tyngdtäcken att minska, 600 tkr jämfört med 

samma period förra året. 

Insulinpumpar är inne i ett generationsskifte och investeringarna fortsätter att öka jämfört med föregående 

år. En utredning för att förbättra diabetesvården och ge förslag till en optimerad hantering av hjälpmedel 

till en kvalitetssäkrad, patientsäker och kostnadseffektiv hantering av diabeteshjälpmedel genomfördes 

2021. Den ledde till att ett projekt för samordning av diabeteshjälpmedel inom Region Västmanland 

kommer att startas under försommaren 2022. 

Inköpen av MBH är lågt första tertialet 2022 vilket beror på att leverantörerna har leveranssvårigheter av 

CPAP-apparater. Det medför att ett uppdämt behov successivt ökar tills leveranssvårigheterna upphör. När 

det sker är omöjligt att förutsäga. 

Returer av sängar till följd av att kommuner köper sängar i stället för att hyra medför lägre inköpsbehov. 

Flera leverantörer har leveranssvårigheter av olika orsaker vilket medför lägre investeringstakt. 

Åtgärd 
Arbetet med lageroptimering fortsätter vilket förväntas ge fortsatt effekt på investeringstakten. 
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FRAMTIDSBEDÖMNING 

Framtidsbedömning  
Hjälpmedelscentrum har en mycket viktig roll i vårdkedjan för att möjliggöra medicinsk teknik/hjälpmedel 

till patientens egenvård och för närstående. De är vitala för arbetsmiljön vid vård i hemmet. Att hjälpmedel 

är tillgängliga är en förutsättning för utskrivning från slutenvården.  

Från flera delar av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer önskemål om att Hjälpmedelscentrums 

uppdrag utökas. De medicinska behandlingshjälpmedlen kommer att öka och därmed möjliggöra ytterligare 

egenvård och vård i hemmet.  

Hjälpmedelscentrums leveranssäkerhet kommer fortsätta att påverkas av pandemin och säkerhetsläget i 

Europa. De åtgärder som vidtagits för att leverera patientsäkra hjälpmedel med utökad rekonditionering för 

att bibehålla sortiment under längre tid minskar tillfälligt inköpskostnaderna. Det är troligt att fler 

leverantörer kommer avisera ökade priser under pågående avtal och att nya avtal medför ökade 

inköpspriser. Sammantaget medför det en risk för ett ekonomiskt bakslag då inleveranserna normaliseras 

och att investeringsramen måste bibehållas trots nuvarande inköpskostnader.  

Det nya arbetet med informationssäkerhet i enlighet med lagstiftning och arbetet med att följa MDR6 och 

genomföra analyser om patientsäkerhet kopplat till produkters livslängd kommer ta ökade resurser i 

anspråk. Resurser som medför att 2023 års budget måste utökas.  

Bemanningsförstärkningar måste fortgå för att möjliggöra en ökad rekonditionering så att 

Hjälpmedelscentrum kan leverera patientsäkra hjälpmedel i enlighet med behoven. Hjälpmedelscentrum 

ska fortsätta att utveckla sin spetskompetens och verka för utveckling av nya arbetssätt i verksamheten, 

tillsammans med samarbetspartners, bland annat med stöd av digital utveckling.   

Vikten av att den sammanhållande funktionen för hjälpmedelshanteringen fortsätter att ske med 

helhetssyn och med ett hälsoekonomiskt perspektiv betonas i Strategiska kundrådet. Medvetenheten är 

hög om vikten av hjälpmedel för både patient, närstående och arbetsmiljön, liksom kunskapen om att 

hjälpmedel minskar kostnader för personellt stöd.  

 

 
Intern referens: Denna rapport behandlas av Hjälpmedelsnämnden 2022-06-10. 

Diarienummer: RV  

1. Resultatrapport  

2. Investeringsbilaga 

 

 
6 Det nya regelverket, förordning om medicintekniska produkter (MDR) började gälla maj 2021.  
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Resultatrapport Nära vård
RapportID: Resultatrapport 2020 - HMC  (DUVA0003)
Uppdaterad: 2022-05-06
Sida: 1/2

Rapportinformation Detaljer

Detaljer öppen

Försäljning av tjänster 12 661 12 083 49 457 48 332 1 125 144 997 144 997 12 211 49 511 136 864

Regionersättning 195 0 272 0 272 0 77 0 0 487

Övriga intäkter 239 42 415 168 247 504 565 170 585 1 702

Intäkter 13 095 12 125 50 144 48 500 1 644 145 501 145 639 12 381 50 097 139 053

Summa  Intäkter 13 095 12 125 50 144 48 500 1 644 145 501 145 639 12 381 50 097 139 053

Löner -2 907 -2 741 -10 978 -11 124 145 -32 250 -32 250 -2 777 -10 762 -30 324

Sociala avgifter -1 264 -1 265 -4 770 -5 134 363 -14 882 -14 545 -1 251 -4 857 -13 594
Övriga kostnader i kkl
4 -72 -68 -226 -271 45 -813 -813 -95 -230 -694

Personalkostnader -4 244 -4 074 -15 975 -16 528 554 -47 945 -47 608 -4 122 -15 849 -44 612
Ankomstregistrerade
fakturor 19 0 -791 0 -791 0 0 385 -510 0

Labtjänster 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0
Sjukvårdsartiklar/
medicinskt material -3 -13 -25 -52 27 -155 -155 -12 -51 -108

Tekniska hjälpmedel -2 793 -2 921 -9 987 -11 683 1 696 -35 048 -35 048 -3 845 -12 364 -38 883
Övriga kostnader i kkl
5 -10 -15 -42 -60 18 -180 -180 -11 -40 -118
Kostnader för
material, varor och
tjänster -2 787 -2 949 -10 845 -11 794 949 -35 383 -35 383 -3 483 -12 965 -39 109

Lokalkostnader -723 -786 -2 875 -3 143 268 -9 428 -9 443 -696 -2 776 -8 972
Övriga kostnader i kkl
6 -414 -389 -1 497 -1 554 57 -4 663 -4 659 -323 -1 352 -4 380

Avskrivningar -2 726 -2 780 -10 834 -11 119 285 -33 356 -33 273 -2 674 -10 689 -32 149

År månad: 202204 Förvaltning:

Månadens
utfall

Månadens
budget

Ackumulerat
utfall

Ackumulerad
budget

Ackumulerad
avvikelse Årsbudget Prognos

Periodens
utfall föreg år

Ackumulerat
utfall föreg år

Bokslut föreg
år

Analys: Ej Uppdragsprojekt D1 HMC
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Resultatrapport Nära vård
RapportID: Resultatrapport 2020 - HMC  (DUVA0003)
Uppdaterad: 2022-05-06
Sida: 2/2

Rapportinformation Detaljer

Detaljer öppen

Övriga kostnader i kkl
7-8 -784 -1 227 -3 144 -4 909 1 765 -14 726 -14 735 -749 -3 259 -9 831
Övriga
verksamhetskostnad
er -4 647 -5 181 -18 349 -20 724 2 375 -62 173 -62 110 -4 442 -18 076 -55 332

Summa  Kostnader -11 677 -12 203 -45 169 -49 047 3 878 -145 501 -145 101 -12 047 -46 890 -139 053

År månad: 202204 Förvaltning:

Resultat: 1 417 -78 4 975 -547 5 521 0 538 333 3 207 0

Månadens
utfall

Månadens
budget

Ackumulerat
utfall

Ackumulerad
budget

Ackumulerad
avvikelse Årsbudget Prognos

Periodens
utfall föreg år

Ackumulerat
utfall föreg år

Bokslut föreg
år

Analys: Ej Uppdragsprojekt D1 HMC

Kommentar:
<Skriv din kommentar här...> 1H5W den 2022-05-06
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Förvaltning/verksamhet: HSF/Hjälpmedelscentrum

Investeringar 

Bokslut 2022-01-01  -  2022 -04 - 30

Belopp i tkr

Inköp Inköp Inköp Bokslut Budget Prognos Prognos Prognos

Perioden utifrån 

budget 2020          

(2 års regeln)

Perioden 

utifrån budget 

2021 (1 års 

regeln)

Perioden 

utifrån budget 

2022 2021 2022

perioden inköp 

2022 utifrån 

budget 2020

perioden inköp 

2022 utifrån 

budget 2021

perioden 

inköp 2022 

utifrån budget 

2022

Avvikelse 

budget - 

utfall 2022

Investeringsutgifter

Immateriella anläggningstillg 0

Datorutrustning 125 0

Medicinsk apparatur 0

Utrustning Bygg (byggin) 0

Bilar och transportmedel 0

Leasingavtal 0

Övriga maskiner och inv 107 495 1907 495 0

Tekniska hjälpmedel 12 318 0 36 854 40 300 17 732 22 694 17 606

Summa 0 12 425 0 36 979 40 795 0 19 639 23 189 17 606

Konst
0

Byggnader                               
(endast Fastighet) 0

Totalsumma 0 12 425 0 36 979 40 795 0 19 639 23 189 17 606

2022-01-01 - 2022-04-30 Helår
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2-års regel Specifikaktion* (Gäller ej bygg och fastighetsinv)

Anläggning Investerigsid Saldo

0

* Här redovisas enskilt objekt fr 2020  enl 2-års regeln under förutsättning  att outnyttjat

utrymme finns från år 2020-2021
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§ 194 Delårsrapport per den 30 april 2022 - 
Räddningstjänsten Mälardalen RTMD 
Diarienummer KS 2022/321 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige noterar rapporten. 

Sammanfattning 
Räddningstjänsten Mälardalen har inkommit med tertialrapport för perioden 
1 januari – 30 april 2022. Prognostiserat resultat för året är 200 tkr. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Tertialrapport 2022-01-01 - 2022-04-30 

Skickas till 
Räddningstjänsten Mälardalen 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-09-26 
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Vår handläggare 
sara.jonsson@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Delårsrapport per den 30 april 2022 - 
Räddningstjänsten Mälardalen RTMD 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens överlämnar rapporten till Kommunfullmäktige.  

Sammanfattning 
Räddningstjänsten Mälardalen har inkommit med tertialrapport för perioden 
1 januari – 30 april 2022. Prognostiserat resultat för året är 200 tkr. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Tertialrapport 2022-01-01 - 2022-04-30 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

Skickas till 
Räddningstjänsten Mälardalen 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-09-12 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/321 
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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Förvaltningsberättelse 

Kommunfullmäktige i Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Surahammar och Västerås beslutade 
under 2020 att de två befintliga räddningstjänstorganisationerna Västra Mälardalens Räddningstjänst 
och Mälardalens brand- och räddningsförbund skulle bilda ett gemensamt räddningstjänstförbund med 
start den 1 januari 2021, Räddningstjänsten Mälardalen. Ändamålet är att kommunalförbundet ska 
upprätthålla en för medlemskommunerna gemensam organisation för räddningstjänst och andra 
uppgifter. Förbundet har sex medlemskommuner med cirka 233 000 innevånare. Kommunerna har en 
total geografiska yta av ca 2976 kvadratkilometer. Organisationen har totalt ca 279 anställda och består 
av tre heltidsstationer och åtta deltidstationer och ett räddningsvärn. Total budgetomslutning för 
förbundet är ca 170 mnkr.   
  
Resultatet tom april 2022 uppgick till 2 042 tkr vilket är 1 975 tkr högre än budgeterat. Avvikelsen mellan 
utfall och budget beror på ökade bidrag, minskade pensionskostnader samt lägre kostnader för 
lokalhyror och avskrivningar. En jämförelse på totalen med 2021 års resultat visar att förbundet går 490 
tkr bättre än 2022. Det beror främst på att det uppstod en del engångskostnader i uppstarten av det nya 
förbundet som inte finns nu under 2022.  
  
Budgeterat helårsresultat för 2022 är 200 tkr. Prognosen för helåret är svår att bedöma då det finns 
vissa faktorer som i dag anses vara osäkra och därmed kalkylerar förbundet att prognosen ska läggas på 
budget, 200 tkr. I den senaste prognosen från KPA bedöms avsättningarna för pensionerna minska 
kraftigt. Det beror bland annat på att den totala pensionsskulden minskat då det är individer som valt 
att avsluta sin tjänst och därmed minskar SAP-R skulden. Räntebelopps- och basbeloppsuppräkning har 
gjorts med den ökade inflationen vilket påverkar årets avsättningar. Den påverkan innebär även att 
intjänande av FÅP inte kommer att öka skulden för 2022. Individer som antas gå i pension senare delen 
av 2022 innebär också att årets utbetalningar kommer att öka och sänker därmed den utgående skulden 
på pensionsavsättningarna. Många osäkerhetsfaktorer finns i KPAs prognos men beräkningarna just nu 
visar på en minskad kostnad för 2022 emedan prognosen för 2023 kalkyleras att öka med miljonbelopp 
då inflationsuppräkningen ger högre pensionsavsättningar samt att 2023 får ett nytt pensionsavtal 
AKAP-KR vilket i sig ger högre kostnader. 
  
Intäkter för tillsyner och kursverksamhet har en negativ budgetavvikelse per sista april på 712 tkr men 
förväntas komma i gång under året efter att pandemin kraftigt dragit ned på dessa intäkter tidigare år. 
Intäkterna för dessa verksamheter justeras därför ned i helårsprognosen men tillsynerna bedöms kunna 
hämtas hem. Årsavgifter för automatlarm ligger i nivå med budget per sista april emedan intäkterna för 
onödiga automatlarm har en positiv budgetavvikelse på 382 tkr.  
  
Lönekostnaderna är totalt 489 tkr högre än budgeterat vilket främst beror på ökade övertids- och 
beredskapsersättningar som avviker med 600 tkr på fyra månader. Även kostnader för nyrekrytering har 
ökat. 
  
Kostnader för utbildningar har en negativ budgetavvikelse på ca 400 tkr på fyra månader. Satsningar på 
bland annat ledarskapsutbildningar är sådant som inte var med i budget. Kostnader för IT avviker 
negativt med 160 tkr jämfört med budget då en ökad kostnad uppstått i samband med övergången av IT 
till VMKF. Framförallt är det kostnader för IT-konsulter som ökat.   
  
Avskrivningskostnaderna är 252 tkr lägre än budget och förväntas bli lägre i prognosen då vissa projekt 
inte blivit färdiga och därmed förväntas aktiveringarna av dem att senareläggas under 2022. Prognosen 
för investeringarna förväntas bli i nivå med budget. Det råder osäkerhet kring hur mycket investeringar i 
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projektet Eriksberg som kommer att genomföras 2022 då finansiering och upphandling är försenade.  
  
  
I nedanstående tabell görs en jämförelse mellan år 2021 och år 2022 avseende utfall, budget och 
prognos. 
              
Resultaträkning Bokslut Utfall april Utfall april Budget Prognos Prognos 
Tkr 2021 2021 2022 2022 2021 2022 
              
Verksamhetens intäkter 16 593 4 215 5 386 16 658 12 800 16 124 
varav jämförelsestörande poster 174 -474 -305 0 -900 0 
Verksamhetens kostnader -162 830 -53 472 -53 098 -162 640 -161 040 -163 564 
varav jämförelsestörande poster 1 100 0 0 0 0 0 
Avskrivningar -5 742 -1 750 -1 938 -6 568 -6 700 -5 862 
varav jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0 0 
Verksamhetens nettokostnader -151 979 -51 007 -49 650 -152 550 -154 940 -153 302 
              
Kommunbidrag 146 050 48 683 49 609 148 826 146 050 148 826 
Övriga kommunbidrag 11 316 4 248 2 784 5 900 10 000 6 313 
varav jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0 0 
Verksamhetens resultat 5 387 1 924 2 743 2 176 1 110 1 837 
              
Finansiella intäkter 1 1 0 1 1 1 
Finansiella kostnader -1 102 -373 -701 -1 977 -1 111 -1 638 
varav jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0 0 
Resultat efter finansiella poster 4 286 1 552 2 042 200  0 200 
              
Extraordinära poster 0 0 0 0 0 0 
Periodens resultat 4 286 1 552 2 042 200 0 200 
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Översikt över förbundets utveckling 

Utöver normal förvaltning så har årets första fyra månader präglats av världsläget men också fortsatt 
anpassning till ett gemensamt förbund. Ekonomiskt så har vi följt budget och prognosen pekar på ett 
positivt resultat på 200 tkr för året. Hittills i år har en mängd aktiviteter genomförts där några kan 
nämnas enligt följande.  
  
Precis som övriga samhället och världen har förbundet påverkats av pandemin men också ett förändrat 
världsläge som påverkar förbundet på kort och lång sikt i olika avseenden. En stabsorganisation har 
startats upp för att följa omvärldsutvecklingen men också behovet av anpassning av egen organisation. 
RTMD har deltagit i det nationella arbetet för att påbörja planering av ett nytt civilt försvar.   
  
Inriktningsbeslutet om RTMD 10 år framåt innebär att förbundet har en tioårig plan om hur utvecklingen 
ska ske. Planen måste hela tiden anpassas utifrån de förändringar som sker i samhället. Slutsatsen är att 
en revidering bör göras där det tydligt framgår vilka åtgärder som planeras och hur de ska finansieras. 
En reviderad plan ska tas fram till direktionsmötet den 8 juni.   
  
För projekt Eriksberg och ny station Köping behöver RTMD låna 250 000 tkr för att finansiera bägge 
projekten som är kalkylerade till ca 280 000 tkr. I dialogen med kommunerna bör lånet ske via en 
kommun troligtvis Västerås stad och att övriga kommuner ska borga för lånet. Eftersom borgensbeslutet 
sedan ska hanteras i respektive fullmäktige i varje kommun så kommer detta inte att hinnas med innan 
sommaren. Troligtvis är besluten på plats i september-oktober. Parallellt med beslutsprocessen så 
kommer vår egen planering att fortsätta men upphandlingen kan inte starta för än beslutet om 
finansieringen är klar. Självklart kommer detta att påverka tidplanen för färdigställandet främst för 
Eriksberg men kanske också nya Köpingsstationen. En trolig realistisk tidplan är att Eriksberg ska kunna 
vara i gång våren 2024 samt ny station Köping hösten 2025 alternativt våren 2026.         
  
Arbetet med att byta systemledning till Räddningscentral Mitt är i gång. Eftersom övergången måste ske 
tillsammans med Räddningsregion Mälardalen, SOS Alarm och Storstockholms brandförsvar så är i 
nuläget inte ett fast datum satt men det ska ske någon gång under perioden slutet av december till 
mitten av januari.   
  
Utöver ovanstående har förbundet startat upp ett nytt lönesystem samt migrerat till en ny IT-plattform 
vilket skapar en långsiktighet och en trygghet i samarbete med VMKF. 
  
Perioden har inneburet ett stort arbete med att få kontroll på olika processer och projekt. I det arbetet 
har alla bidragit på ett bra sätt vilket gjort att verksamheten börjar få en stabilitet men mycket återstår. 
Gemensamt ska vi fortsätta ge en god service för de som bor, verkar och vistas i våra 
medlemskommuner. Vi ser nu fram emot ett fortsatt arbete mot en modern, framtidsinriktad och 
effektiv räddningstjänst som kan möta nuvarande och framtida utmaningar.  
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Förebyggandeavdelningen 
Under första tertialen genomfördes färre tillsyner än planerat, ca 37 gentemot de 50 prognostiserade. 
Det är dock inget som bör påverka målet om 150 under 2022. Antalet tillståndsansökningar för 
hantering av brandfarlig eller explosiv vara har varit något färre än prognosticerat. Övriga aktiviteter i 
enlighet med verksamhetsplan löper på som planerat, bland annat ska vi skicka ut särskild förebyggande 
brandinformation till boende dit RTMD har långa insatstider.   
  
Avtalet med sotningsentreprenörerna i Hallstahammar, Surahammar och Västerås har förlängts i 
enlighet med den option som fanns inskriven i avtalet och gäller nu till och med 2027.   
  
I samband med Rysslands invasion av Ukraina så startade RTMD upp en stab för att kunna hantera 
frågor kopplade till kommunernas flyktingmottagande och tillfälliga boenden. Sedan dess har det varit få 
frågor som inkommit men de har kunnat hanterats skyndsamt och professionellt.   
  
Projektet med att införa en interaktiv webbaserad brandskyddsutbildning föll väl ut och samtliga 
kommuner som deltog vill fortsätta med den lösningen. Under våren har RTMD fått hjälp av 
Hallstahammars kommun med att ta fram upphandlingsunderlag. Upphandlingen kommer att läggas ut 
under maj med förhoppningen att det ska finnas ett treårigt avtal på plats i augusti. RTMD har även köpt 
in ett bokningssystem för externa utbildningar som ska levereras under maj samt ett nytt 
utbildningssläp för de praktiska utbildningarna. RTMD har genomfört några få utbildningar i 
släckkunskap samt HLR men inte i den omfattningen som var planerad. Detta beror mycket på att 
förfrågningarna har varit relativt få under första tertialen.   
  

Operativa avdelningen 
Även tertial 1 har präglats av covid-19 och dess följdeffekter. Det har inte minst inneburit stor påverkan 
på vår dykorganisation, då dykpersonal smittad av Covid-19 har lång återhämtningstid innan de kan 
driftsättas igen. Det här är en huvudsaklig anledning till att övertidskostnaderna är väldigt höga under 
årets första månader.       
  
Samtliga tre distriktschefstjänster är nu tillsatta och arbetet med att ta fram målbild, riktlinjer och 
rutiner, för bland annat kompetensutveckling, rekrytering och bemanning är under framtagande.   
Under första tertialet 2022 har förbundet genomfört utbildningar för nya rökdykare (RD1) och vår sista 
omgång kvartalsövningar genomförs på fågelbacken innan övningsfältet tas ur bruk för rökdykningar. 
Semesterplaneringen har tagit mycket av resurserna på den operativa avdelningen. Utifrån tuffa 
förutsättningar har personalplanerare och distriktschefer, genom oerhört hårt arbete och engagemang, 
lyckats få till en väl tillämpad semesterplanering för verksamheten. Det har dessutom företagits 
aktiviteter för att öka insatsledarnas kännedom om särskilda riskobjekt inom våra kommuner. Det här 
med anledning av den nära förestående sammanslagning av insatsledarfunktioner inom förbundet.  
Styrkeledare och insatsledare har också fått utbildning inom SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete).   
  
Rekryteringsarbetet på våra RIB-stationer pågår för fullt, vi har nu en positiv trend där vi lyckats 
rekrytera ett flertal till våra stationer i förbundet. Det här innebär nu att vi har en stor utmaning att 
utbilda och kompetenssäkra de nyanställda så att de så snart som möjligt gå i full drift.    
  
Under perioden har det varit några operativa händelser som sticker ut; en explosion i en lägenhet samt 
en omfattande radhusbrand i Västerås som fick stora konsekvenser. Under perioden har totalt fyra 
personer omkommit till följd av dödsbränder inom förbundet.    
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Nedanstående tabell visar verksamhetsstatistik per 30/4 får åren 2018 - 2022 från den operativa 
verksamheten.  
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Drift- och teknikavdelningen 
Avdelningens rutiner och arbetssätt börjar sätta sig i det dagliga arbetet. Fortfarande är inte alla 
kontaktytor gentemot andra avdelningar klargjorda men detta arbete pågår. Den nya 
Insatsledarorganisationen påverkar avdelningen främst kvartal 3 och 4 då det är tänkt att Insatsledare 
resurserna är ska kliva ur drift- och teknikavdelningen. Förberedelser för detta pågår för fullt. 
Avdelningen har sammanlagt rekryterat externa resurser till nivån av två nya medarbetare med 
specialkompetens för sina respektive roller. Vi kan se mycket positiva effekter inom vår del av 
organisationen då vi tidigare rekryterat internt och haft ett mycket mindre urval. Vår sårbarhet inom 
framför allt fordonssidan är mycket mindre nu med de nya fordonsteknikerna vi rekryterat. 
Vårt mål är att kunna hantera alla akuta åtgärder på framför allt våra utryckande fordon själva då 
ledtiden hos en del av våra externa samarbetspartners oftast är långa.   
  
Inom fastighetssidan kan vi också se att våra externa rekryteringar bär frukt. Vi tar ordentliga kliv i att 
styra upp och kontrollera underhållet av främst våra egenägda fastigheter likväl som att öka 
kravställandet på våra hyresvärdar. Framför allt på våra hyrda fastigheter kan vi se ett ganska stort 
behov av underhåll både på våra deltidsstationer och våra heltidsstationer. Vi har en tät dialog om de 
miljökrav som ställs från respektive kommuns miljökontor och som oftast ska bekostas och utföras av 
våra hyresvärdar. Vallbystationen börjar närma sig klarställande av de säkerhetsrelaterade 
åtgärderna för omställning till skyddsobjekt. Andra rutiner och miljöåtgärder som inom kort ska 
färdigställas är rutiner kring våra oljeavskiljare, installation av avgasutsug på våra heltidsstationer och en 
fungerande rapportering av miljöfarligt avfall till naturvårdsverket.   
  
Vi har även lagt en hel del tid under denna period av detta år att säkerställa att våra VMA-anläggningar 
fungerar som de ska och att vi har uppdaterad information om detta i våra system. Detta har främst 
varit ett problem inom KAK-delen av vårt nya förbund. Nu är även dessa införlivade i det 
uppföljningssystem som fanns upparbetat inom MBR innan samgåendet med VMKF.  
  
De projekt som är av större karaktär och för närvarande är aktiva inom avdelning är byggnation av 
nytt övningsfält/station i Hallstahammar, delombyggnad av station på Vallby och anpassning av fastighet 
där det även ingår att låta SOS ta över en del av våra befintliga lokalytor som idag ligger i anslutning till 
de befintliga SOS-lokaliteterna. Renovering av sovrum på station Vallby är nu slutförd.  
  

Administrativa avdelningen 
Administrativa avdelningen ansvarar för ekonomi, lön, HR, kommunikation, diariet, sekreterarskapet i 
direktionen samt arkiv. Avdelningen består av sex medarbetare och en chef med placering på Vallby. Vi 
har även en inhyrd konsult för fakturahantering detta pga. längre tids sjukskrivning av en medarbetare.  
  
I vår ambition att bli mer digitala har vi sedan i höstas ett nytt system för lönehanteringen och vi arbetar 
med att fastställa arbetssätt och rutiner, samt titta på gränsdragningarna för ett bra samarbete mellan 
RTMD och VMKF som är vår leverantör av systemet  
  
Vår hemsida har tillgänglighetsanpassats efter de riktlinjer som finns och har även fått ett nytt 
utseende.   
  
Inom HR området har uppstarten med vår nya företagshälsovård Avonova varit i fokus med arbetssätt, 
rutiner och stöttning till cheferna. Hela RTMD har också arbetat med resultaten av vår OSA-enkät 
(Organisatorisk och Social Arbetsmiljö) där HR har stöttat chefer i organisationen. Vi har också påbörjat 
en ledarskapsutbildning för samtliga chefer för att ha en gemensam plattform att arbeta med ledarskap 
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och medarbetarskapsutveckling.  
  

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Pensionsförpliktelser 
Förbundet har ett eget kapital som överstiger de återlånade medlen (pensioner). Förbundet bär alla 
kostnader för pensioner förutom SAP-R. I den senaste prognosen från KPA 2022-04-03 beräknas 
avsättningarna för pensionerna 2022 att minska. Det beror bland annat på att den upparbetade skulden 
minskar då en individ valt att avsluta sin tjänst. Ingen FÅP kommer att intjänas under 2022 samt att 
utbetalningarna för personer kommer att öka då fler personer prognostiseras gå i pension under den 
senare delen av 2022. Den ökade inflationen ger en effekt då ränteuppräkningar och 
prisbasbeloppsuppräkningar ger ökade kostnader. 
  
De totala pensionsförpliktelserna inklusive avsättningar för pensioner och löneskatt uppgick 2022-04-30 
till 104 611 tkr (2021-04-30, 97 967 tkr).  
  

Händelser av väsentlig betydelse 

Corona-19 pandemin 
Pandemin har krävt mycket tid och haft stor påverkan på verksamheten även under 2022. Medarbetare 
har insjuknat och det har vart en utmaning för att upprätthålla vår dykarkompetens. Grundläggande 
läkargenomgångar krävs för att kunna återgå till dykning efter insjuknande at Corona. 
  

Upphandlingar 
Det pågår ett arbete med att förbereda att upphandla kommunikationsutrustning. Efter sommaren 
planeras det att upphandlingen ska kunna genomföras. Upphandling av två nya fordon pågår som 
beräknas bli klar under 2022. 
  

Omstrukturering av verksamhet 
Räddningstjänsten Mälardalen fortsätter att under 2022 arbeta med att överföra IT till VMKF. Arbete 
med att förbereda byte av räddningscentral från Eskilstuna pågår där målsättningen är att den nya 
centralen i Stockholm ska vara i drift i december. 
 

Väsentliga personalförhållanden 

Ibland är det lagar och regler som styr men ofta är det en fråga om omdöme och inställning. RTMD:s 
ledord är ett stöd för hur vi alla ska utföra vårt arbete oavsett befattning, arbetsuppgifter eller placering 
i organisationen. Ledorden talar om för oss alla hur vi ska vara mot varandra och andra, en grund för att 
stärka gemenskapen. Varje medarbetares engagemang och arbetsinsats är av avgörande betydelse för 
förbundets framgång.  
 

RTMD:s ledord/värdeord 
Arbetet med värdegrunden är nu påbörjad och hela organisationen ska i en workshop arbeta fram tre 
värdeord. Förbundets värdegrund ska prägla all verksamhet och alla relationer såväl inom som utanför 
förbundet.  Vi arbetar också efter ”aktiv nolltolerans”, vilket innebär att vi aktivt reagerar och agerar på 
kränkande och oprofessionellt beteende.   
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Personalsammansättning 
Räddningstjänsten Mälardalen hade 2022-04-30 279 antal tillsvidareanställda medarbetare varav 159 
med anställning som RIB (Räddningstjänstpersonal i beredskap). Jämfört med 2021-04-30 innebär det en 
ökning med 15 personer. 
  
Nedanstående tabeller visar medelantalet anställda omräknat till årsarbetare samt sjukfrånvaro.  
  
Medelantal anställda 2022 2021 

  
Medelantal 

anställda Varav män 
Medelantal 

anställda Varav män 
Tillsvidareanställda 164 149 161 144 
Visstidsanställda 8 7 5 4 
Timanställda 5 4 18 15 
Medelantalet anställda 177 160 184 163 
 
         
Sjukfrånvaro 2022* 2021 
Total sjukfrånvaro 4,86% 3,28% 
- långtidssjukfrånvaro*  15,49% 19,0% 
- sjukfrånvaro för män 4,26% 3,37% 
- sjukfrånvaro för kvinnor 8,94% 2,55% 
- anställda -29 år 7,74% 2,32% 
- anställda 30 - 49 år 3,81% 2,08% 
- anställda 50 år - 5,69% 5,44% 
  
* Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. I siffrorna 
ingår nu även Köping, Arboga och Kungsör från och med 2021. 
 
Sjukfrånvaron avser både tillsvidare- och visstidsanställda. Den totala sjukfrånvaron är högre än 
föregående år med totalt 1,58 %. Den ökade sjukfrånvaro beror på bland annat planerad sjukfrånvaro 
som operationer samt att vi tidigt på året drabbades av större covid-19 smitta.  
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Räddningstjänsten Mälardalens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkning med tilläggsupplysningar. 
  

Driftsredovisning 

Tabellen nedan visar en sammanställning över det ekonomiska resultatet per verksamhet. 
  
Driftredovisning (tkr) Utfall Budget Avvikelse Budget 
  2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022 
Förbundsdirektör 43 285 42 337 948 127 010 
Strategisk stab -12 -755 743 -2 266 
Administrativ avdelning -2 693 -3 404 711 -10 211 
Förebyggande avdelning -2 693 -2 357 -336 -7 070 
Drift - och teknikavdelning -11 216 -10 516 -700 -31 549 
Operativ avdelning -1 705 -1 658 -47 -4 974 
Larm- och ledningsavdelning -224 214 -438 642 
Distrikt 1 -6 823 -7 481 658 -22 442 
Distrikt 2 -7 711 -7 761 50 -23 284 
Distrikt 3 -8 166 -8 552 386 -25 656 
Summa 2 042 67 1 975 200 
          
Från och med 2022 har den ekonomiska redovisningen upprättats efter den nya strukturen. Det innebär 
att en jämförelse mellan år 2022 och 2021 per avdelning blir missvisande då avdelningarnas innehåll 
inte är detsamma. Tabellen ovan visar hur det ekonomiska resultatet fördelar sig mellan avdelningarna.  
  
De negativa budgetavvikelserna hos förebyggandeavdelningen beror främst på minskade intäkter för 
tillsyner, tillstånd samt kursverksamhet. Beredskapsersättningar samt övertidskostnader belastar även 
förebyggandeavdelningen samt drift- och teknikavdelningen vilket innebär att det blir en negativ 
avvikelse. Drift- och teknikavdelningen har även ökade drivmedelskostnader samt elkostnader som 
avviker från budget.  
  
Under förbundsdirektören ligger alla intäkter samt pensionskostnader. Det beror främst på de minskade 
pensionskostnaderna samt de ökade bidragen som ger den positiva budgetavvikelsen. Under strategiska 
staben finns en reserv på 1 200 tkr som inte är utfördelad eller utnyttjad som ska vara till för 
extraordinära kostnader som eventuellt uppstår under året. Administrativa avdelningen har en positiv 
avvikelse som uppkommit på grund av sjukskrivning samt minskade kostnader på konsulttjänster, 
representation samt sjuk- och hälsovård. 
  
Den operativa verksamheten ligger totalt på en positiv budgetavvikelse. Det finns en felbudgetering 
gällande fördelningen av beredskapsersättning, jour och OB mellan distrikten och larm- och 
ledningsavdelningen då det var osäkert vilka belopp respektive avdelning skulle ha i den nya strukturen. 
Det innebär att avvikelser uppstår i utfallet på dessa fyra avdelningar. 
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Investeringsredovisning 

Investeringar motsvarande 7 508 tkr har gjorts under verksamhetsåret 2022. Under 2021 gjordes 
investeringar motsvarande 11 993 tkr varav projekt som överförts till 2022 motsvarar 5 247 tkr. 
Förbundet förbehåller sig möjligheten att disponera om investeringsbehovet inom ramen för budget 
2022 om så krävs för verksamheten och det inte medför att en ökning av avskrivningskostnader blir av 
större omfattning i förhållande till budget 2022.   
  

Investeringsbenämning 
Utfall 

2022-04 
Budget 

2022 
Avvikelse 

2022 
Utfall 
2021 

Budget 
2021 Kommentarer 

              
Investeringar 2022             
Inventarier 105 1 300 1 195 0 0 Ombyggnation Vallby 
Övningsfält/Brandstation 
Eriksberg 6 338 60 000 53 662 0 0 Utfall 3 792 tkr 2021 
Majaskeka 50 500 450 0 0 Utfall 50 tkr 2021 
Basbil Köping 5 909 5 300 -609 0 0 Utfall 1 339 tkr 2021 
Kommunikationsutrustning 87 3 700 3 613 0 0 Utfall 66 tkr 2021 
Fordon, 2 st. 23 2 500 2 477 0 0 Pågår 
Säkerhetsutrustning Vallby 243 1 000 757 0 0 Pågår 
Övrigt 0 480 480 0 0 Pågår 
              
Investeringar 2021             
Övertagna inventarier KAK 0 0 0 4 530 0 Klar 
Övningsfält Eriksberg 0 0 0 3 792 9 792 Projektering pågår 
Majaskeka 0 0 0 50 0 Projektering pågår 
Insatsledarbil Köping 0 0 0 1 215  1 000 Klar 
Ombyggnad Vallby 0 0 0 0 1 500 Flyttad till hyresvärd 
Kommunikationsutrustning 0 0 0 66 2 200 Flyttas till 2022 
Basbil Köping 0 0 0 1 339 5 300 Levereras Q1 2022 
Övrigt 0 0 0 1 001 2 370 Pågår 
              
Summa 12 755 74 780 62 025 11 993 22 162   
              
Budget 2022 för investeringar är 74 780 tkr. Prognosen för investeringar bedöms följa budget på alla 
projekt med undantag för Eriksbergsprojektet. I dagsläget råder det osäkerheter kring finansieringen 
samt bedömningen av hur mycket av projektet som hinner upparbetats per 2022-12-31. I dagsläget 
ligger prognosen på 60 000 tkr för 2022 men en bättre bedömning kommer att ske i tertial 2. 
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Resultaträkning 

Tkr 

Not 
1 

2022-01-01 
-2022-04-30 

2021-01-01 
-2021-04-30   

  

 

 
Verksamhetens intäkter 2 5 386   16 593   
Verksamhetens kostnader 3 -53 098   -162 830   
Avskrivningar 4 -1 938   -5 741   
Verksamhetens nettokostnader   -49 650   -151 979   
            
Kommunbidrag 5 49 609   146 050   
Övriga kommunbidrag 6 2 784   11 316   
Verksamhetens resultat   2 743   5 387   
            
Finansiella intäkter 7 0   1   
Finansiella kostnader 8 -701   -1 102   
Resultat efter finansiella poster   2 042   4 286   
            
Resultat 9 2 042   4 286   
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Balansräkning 

Tkr 

Not 
1 

2022-04-30 2021-04-30 

  
  

 

 
TILLGÅNGAR           
            
Anläggningstillgångar           
            
Materiella anläggningstillgångar           
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 23 213   20 757   
Maskiner och inventarier 11 32 954   29 898   
            
Finansiella anläggningstillgångar 12 75 250   74 368   
Summa anläggningstillgångar   131 417   125 024   
            
Omsättningstillgångar           
Fordringar 13 15 741   5 480   
Kassa och bank   69 326   49 512   
Summa omsättningstillgångar   85 066   54 992   
            
SUMMA TILLGÅNGAR   216 483   180 016   
            
            
            
            
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER           
            
Eget kapital           
Årets resultat   2 042   4 286   
Eget kapital   50 178   45 892   
Summa eget kapital   52 220   50 178   
            
Avsättningar           
Avsättningar för pensioner 14 104 611   103 955   
            
Skulder           
Kortfristiga skulder 15 59 653   25 882   
            
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   216 483   180 016   
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Tilläggsupplysningar 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer 
från Rådet för kommunal redovisning vilket bl.a. innebär att redovisningsprinciperna är oförändrade 
jämfört med föregående år. 
  
  

Not 2 Verksamhetens intäkter 
  2022-01-01 2021-01-01   
  -2022-04-30 2021-04-30   
        
Taxor och avgifter 2 100 1 888   
Försäljning av verksamhet 2 582 1 929   
Övriga intäkter 704 398   
Summa verksamhetens intäkter 5 386 4 215   
        
  

Not 3 Verksamhetens kostnader 
  2022-01-01 2021-01-01   
  -2022-04-30 2021-04-30   
        
Lönekostnader -27 049 -26 256   
Kostnader för naturaförmåner 28 31   
Kostnadsersättningar -181 -173   
Sociala kostnader -9 480 -9 821   
Pensionskostnader -2 903 -4 636   
Personalsociala kostnader -991 -1 006   
Hyreskostnader -3 373 -3 386   
Bränsle, energi och vatten -1 435 -1 053   
Förbrukningsinventarier och material -1 714 -1 392   
Kontorsmaterial och trycksaker -135 -168   
Reparation och underhåll -1 361 -1 257   
Främmande tjänster -2 389 -2 184   
Tele, data och post -1 719 -1 704   
Transporter och resor -25 -9   
Annonser, reklam och information -16 -106   
Försäkringsavgifter och riskkostnader -255 -206   
Diverse kostnader -100 -146   
Summa verksamhetens kostnader -53 098 -53 472   
        
  

Not 4 Avskrivningar 
  2022-01-01 2021-01-01   
  -2022-04-30 2021-04-30   
        
Fastigheter och byggnader -267 -267   
Inventarier och maskiner -1 671 -1 483   
Summa avskrivningar -1 938 -1 750   
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Not 5 Kommunbidrag 
  2022-01-01 2021-01-01   
  -2022-04-30 2021-04-30   
        
Västerås Stad 31 407 30 750   
Hallstahammars kommun 3 313 3 267   
Surahammars kommun 2 039 2 017   
Köpings kommun 6 874 6 783   
Arboga kommun 3 682 3 633   
Kungsörs kommun 2 294 2 233   
Summa kommunbidrag 49 609 48 683   
        
  

Not 6 Övriga kommunbidrag 
  2022-01-01 2021-01-01   
  -2022-04-30 2021-04-30   
        
Ersättning från medlemskommunerna 2 784 4 248   
Summa övriga kommunbidrag 2 784 4 248   
        
  

Not 7 Finansiella intäkter 
  2022-01-01 2021-01-01   
  -2022-04-30 2021-04-30   
        
Ränteintäkter 0 1   
Summa finansiella intäkter 0 1   
        
  

Not 8 Finansiella kostnader 
  2022-01-01 2021-01-01   
  -2022-04-30 2021-04-30   
        
Finansiella kostnader pensioner -692 -368   
Övriga finansiella kostnader -9 -5   
Summa finansiella kostnader -701 -373   
        
  

Not 9 Jämförelsestörande poster 
  2022-01-01 2021-01-01   
  -2022-04-30 2021-04-30   
        
Tappade intäkter pga Corona 0 540   
Reavinst -4 0   
Ersättning från försäkringskassan sjuklön/Corona -301 -66   
Summa jämförelsestörande poster -305 474   
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Not 10 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 
  2022-04-30 2021-04-30   
        
Ingående anskaffningsvärden 36 653 32 861   
Investeringar 0 18   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 36 653 32 879   
        
Ingående avskrivningar -16 401 -15 599   
Årets avskrivningar -267 -267   
Utgående ackumulerade avskrivningar -16 668 -15 866   
        
Pågående nyanläggningar       
Ingående balans 505 0   
Utgifter under året 2 723 0   
Utgående balans 3 228 0   
        
Utgående redovisat värde 23 213 17 013   
        

Not 11 Maskiner och inventarier 
  2022-04-30 2021-04-30   
        
Ingående anskaffningsvärden 93 287 87 139   
Investeringar 126 4 529   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 93 413 91 668   
        
Ingående avskrivningar -64 728 -59 788   
Försäljningar/utrangeringar   0   
Årets avskrivningar -1 670 -1 483   
Utgående ackumulerade avskrivningar -66 398 -61 271   
        
Pågående nyanläggningar       
Ingående balans 1 339 0   
Utgifter under året 4 600 0   
Utgående balans 5 939 0   
        
Utgående redovisat värde 32 954 30 397   
        

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar 
Fordran särskild avtalspension 
  2022-04-30 2021-04-30   
        
Västerås Stad 47 501 44 824   
Surahammars kommun 4 153 3 980   
Hallstahammars kommun 4 980 4 697   
Köpings kommun 10 479 9 571   
Arbogas kommun 5 564 5 783   
Kungsörs kommun 2 573 2 424   
Redovisat värde vid årets slut 75 250 71 279   
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Not 13 Fordringar 
  2022-04-30 2021-04-30   
        
Kundfordringar 7 679 5 890   
Skattefordringar 4 259 1 272   
Övriga kortfristiga fordringar 3 0   
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 3 800 3 655   
Redovisat värde vid årets slut 15 741 10 817   
        
  

Not 14 Avsättningar för pensioner i enl. med RKR:s rekommendationer 
  
  2022-04-30 2021-04-30   
Avsatt till pensioner       
Ingående avsättning 83 663 76 742   
        
Nya förpliktelser under året       
Nyintjänad pension 2 131 3 456   
Särskild avtalspension 86 68   
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 652 345   
Regl. återföring avsättning SAP kvarstår i tjänst -180 -43   
Övrigt -381 -35   
Årets utbetalningar -1 780 -1 703   
Löneskatt 20 420 19 134   
Utgående avsättning 104 611 97 964   
        
  

Not 15 Kortfristiga skulder 
  2022-04-30 2021-04-30   
        
Förskott från kunder 2 600 0   
Leverantörsskulder 8 170 6 677   
Moms och punktskatter 1 207 1 099   
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 3 743 3 643   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 43 933 44 433   
Summa kortfristiga skulder 59 653 55 852   
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§ 237 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - 
Räddningstjänsten Mälardalen RTMD 
Diarienummer KS 2022/426 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till Kommunfullmäktige.  

Sammanfattning 
RTMD har inkommit med tertialrapport. I ett bokslutsmissiv presenteras 
budgetavvikelserna. Resultatet per 31 augusti 2022 uppgår till 6 410 tkr, 
vilket är 6 276 tkr högre än budgeterat. Revisorerna bedömer i sitt utlåtande 
om delårsrapporten att den i allt väsentligt är upprättad enligt lagens krav 
och god redovisningssed samt att det prognostiserade resultatet är förenligt 
med det finansiella målet. Revisorerna säger vidare att det inte går att 
bedöma måluppfyllelsen eftersom verksamhetsmålen följs upp först i 
samband med årsbokslutet. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
RTMD 2022-09-20 Tertialrapport 2 för TRMD per sista augusti 2022 med 
helårsprognos 
Granskning av god ekonomisk hushållning 2022 - Räddningstjänsten 
Mälardalen, RTMD 
Granskning av delårsrapport 2022 - Räddningstjänsten Mälardalen, RTMD 
Utlåtande avseende delårsrapport 2022 - Räddningstjänsten Mälardalen 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-31 
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Vår handläggare 
sara.jonsson@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - 
Räddningstjänsten Mälardalen RTMD 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till Kommunfullmäktige.  

Sammanfattning 
RTMD har inkommit med tertialrapport. I ett bokslutsmissiv presenteras 
budgetavvikelserna. Resultatet per 31 augusti 2022 uppgår till 6 410 tkr, 
vilket är 6 276 tkr högre än budgeterat. Revisorerna bedömer i sitt utlåtande 
om delårsrapporten att den i allt väsentligt är upprättad enligt lagens krav 
och god redovisningssed samt att det prognostiserade resultatet är förenligt 
med det finansiella målet. Revisorerna säger vidare att det inte går att 
bedöma måluppfyllelsen eftersom verksamhetsmålen följs upp först i 
samband med årsbokslutet. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
RTMD 2022-09-20 Tertialrapport 2 för TRMD per sista augusti 2022 med 
helårsprognos 
Granskning av god ekonomisk hushållning 2022 - Räddningstjänsten 
Mälardalen, RTMD 
Granskning av delårsrapport 2022 - Räddningstjänsten Mälardalen, RTMD 
Utlåtande avseende delårsrapport 2022 - Räddningstjänsten Mälardalen 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-10-13 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/426 
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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§ 236 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - 
Kungsörs Grus AB 
Diarienummer KS 2022/54 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige godkänner rapporten.  

Sammanfattning 
Kungsörs Grus AB har inkommit med en ekonomisk rapport för perioden 
januari till augusti 2022. Bolaget nämner i rapporten att högre energipriser 
påverkar resultatet. Framtidsutsikterna är beroende av byggindustrins 
utveckling. Resultatet uppgår till 4 703 tkr per den 31 augusti. Det är 1 196 
tkr lägre än för samma period förra året. Årets budgeterade resultat uppgår 
till 3 600 tkr.  

Beslutsunderlag 
Delårsrapport augusti 2022 Kungsörs grus 
KSF tjänsteskrivelse 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-31 
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Vår handläggare 
sara.jonsson@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - 
Kungsörs Grus AB 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige godkänner rapporten.  

Sammanfattning 
Kungsörs Grus AB har inkommit med en ekonomisk rapport för perioden 
januari till augusti 2022. Bolaget nämner i rapporten att högre energipriser 
påverkar resultatet. Framtidsutsikterna är beroende av byggindustrins 
utveckling. Resultatet uppgår till 4 703 tkr per den 31 augusti. Det är 1 196 
tkr lägre än för samma period förra året. Årets budgeterade resultat uppgår 
till 3 600 tkr.  

Beslutsunderlag 
Delårsrapport augusti 2022 Kungsörs grus 
KSF tjänsteskrivelse 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-10-14 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/54 
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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SAMMANFATTNING 
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ÖVERSIKT AV VERKSAMHETENS 
UTVECKLING 
Verksamhetsfakta 

5-årig verksamhetsöversikt Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
 2022 

Prognos 
2022 

Före skatt 8061 6396 6958 9839 4703  

       

Kommentarer:  

Ej aktuellt 

Viktiga förhållanden för resultat och ställning 
Kommentarer: Högre energipriser el och diesel påverkar oss. 

 

Händelser av väsentlig betydelse 
Kommentarer: Se ovan 

 

Övriga händelser av betydelse 
Kommentarer:  

 

Förväntad utveckling 
Kommentarer: Viktigt att byggindustrin fortsätter i samma takt, lågkonjunktur kan komma och 
även cementkris om inte problemet löses på Gotland. 
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MÅLUPPFÖLJNING 
Verksamhet 
Text: Kungsörs Grus AB har långa tillstånd för sin verksamhet. 

Bedömning 

 

Medarbetare 
Text: Medarbetarsamtal och aven riskbedömningar med personalen i fokus. 

Bedömning 

 

Ekonomi 
Text: Budget – Ekonomi följs upp kontinuerligt. 

Bedömning 
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VÄSENTLIGA RISKER OCH 
OSÄKERHETSFAKTORER 
Riskhantering 
Kommentarer: Riskbedömning görs årligen i Kungsörs Grus AB:s KMA-arbete. 

 

Betydande tvister 
Kommentarer: Inga tvister 

 

Internkontrollplan 
Granskningsområde
/rutin/process 

Kontrollmoment Riskvärde Åtgärder/Aktiviteter 

    

    

    

    

Kommentarer:  Bolaget har X internkontrollpunkter i den internkontrollplan som antagits för 
2022. Kontroll har gjorts av X av punkterna till och med augusti. Resterande X punkter kontrolleras 
under hösten. De X kontroller som genomförts har inte visat någon avvikelse/visar följande 
avvikelse ………….         . 
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EKONOMISK UPPFÖLJNING  
Resultat och budgetavvikelse efter finansiella 
poster 

Mkr 2022 Totalt 2021 Totalt 

Resultat efter finansiella poster tom augusti 4703 5899 

Budget tom augusti   

Budgetavvikelse tom augusti   

Resultat efter finansiella poster prognos/helårsutfall   

Helårsbudget 3600 3650 

Budgetavvikelse utfall/prognos   

Kommentarer:  

 

Investeringsredovisning 
Verksamhet (mkr) Utfall 

tom aug 
Budget 2022 Prognos 

helår 
Avvikelse 

helår 

     

     

Summa     

Kommentarer: Ej aktuellt 

 

Uppföljning av ekonomiska mål i ägardirektiven 
Ägardirektiv Utfall augusti Prognos helår 

   

   

   

Kommentarer:  
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§ 234 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 - 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund, VMMF 
Diarienummer KS 2022/51 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 

1. Under förutsättning av likalydande beslut i Arboga kommun beviljas 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) ett ägartillskott på 
640 tkr som motsvarar Kungsörs kommuns andel av underskottet i 
verksamheten för år 2022.  

2. Ägartillskottet finansieras genom kommunstyrelsens oförutsedda 
medel år 2022. 

Sammanfattning 
VMMF har upprättat en delårsrapport för perioden 1 januari – 31 augusti 
2022, där prognosen innebär att lagens krav på en ekonomi i balans inte 
kommer att uppnås för 2022. Det prognostiserade balanskravsresultatet är 
negativt och uppgår till -800 tkr. Efter delårsrapportens överlämnande har 
prognosen kraftigt försämrats och det beräknade underskottet uppgår istället 
till -1 600 tkr. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Delårsrapport januari-augusti 2022 
Rapport granskning av delårsrapport samt revisorernas bedömning 

Skickas till 
VMMF 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-31 
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§ 229 Biblioteksplan 2022-2024 
Diarienummer KS 2021/381 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta den nya 
reviderade biblioteksplanen 2022-2024  

Sammanfattning 
Biblioteksplanen har varit på remiss vilket resulterade i åtgärdsförslag från 
Socialnämnd och Barn- och utbildningsnämnd. Synpunkterna är här bemötta 
genom ett förslag på en helt ny biblioteksplan. 
Alla kommuner ska ha en biblioteksplan enligt bibliotekslagen. 
Biblioteksplan för Kungsörs kommun 2022-2024 ska ersätta Biblioteksplan 
2019-2021. Biblioteksplanen ska vara en utvecklingsplan på kort sikt och 
visa på en hållbar struktur för kommunens samlade biblioteksverksamhet. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
017b Biblioteksplan 2022-2024 
SN 2022-04-26, § 34 Remiss av Biblioteksplan 2022-2024 
BUN 2022-04-27, § 26 Remiss av Biblioteksplan 2022-2024 

Skickas till 
Mikael Nilsson 
Ulla Solsmo 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-31 
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Vår handläggare 
ulla.solsmo@kungsor.se 
  
  

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Biblioteksplan 2022-2024 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta den nya 
reviderade biblioteksplanen 2022-2024  

Sammanfattning 
Biblioteksplanen har varit på remiss vilket resulterade i åtgärdsförslag från 
Socialnämnd och Barn- och utbildningsnämnd. Synpunkterna är här bemötta 
genom ett förslag på en helt ny biblioteksplan. 
Alla kommuner ska ha en biblioteksplan enligt bibliotekslagen. 
Biblioteksplan för Kungsörs kommun 2022-2024 ska ersätta Biblioteksplan 
2019-2021. Biblioteksplanen ska vara en utvecklingsplan på kort sikt och 
visa på en hållbar struktur för kommunens samlade biblioteksverksamhet. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
017b Biblioteksplan 2022-2024 
SN 2022-04-26, § 34 Remiss av Biblioteksplan 2022-2024 
BUN 2022-04-27, § 26 Remiss av Biblioteksplan 2022-2024 

Ulla Solsmo 
 Bibliotekschef 

  
  

Skickas till 
Mikael Nilsson 
Ulla Solsmo 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-09-26 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/381 
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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Biblioteksplan för Kungsörs kommun 
2022-2025 

 
 

 
 
 
 

Kungsör 
Kommunen där människor som bor och verkar ges möjlighet att växa hela livet.  
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1. Inledning 

Kungsörs bibliotek sorterar under Kommunstyrelsens förvaltning. Huvudbiblioteket finns i 
centrala Kungsör. Biblioteksplanen tar hänsyn till följande styrdokument: 

 
 

1.1 Styrdokument 
 

Verksamheten vid Kungsörs bibliotek regleras av: 
• Bibliotekslagen SFS 2013:801 
• UNESCO:s folkbiblioteksmanifest  
• UNESCO:s skolbiblioteksmanifest  
• Kungsörs kommuns övergripande vision och styrdokument 
• Kungsörs kommuns Kultur- och fritidspolitisk plan 2022-2025  
• Regional biblioteksplan Västmanland 2019-2022 och efterföljande 
• FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) 2018 
• Agenda 2030 

 
Biblioteksplanen ska ligga till grund för biblioteksverksamheten i kommunen åren 2022 - 
2026. Mer detaljerat handlingsprogram för olika områden och grupper upprättas varje år i 
bibliotekets verksamhetsplan. 
 

1.2 Bibliotekets uppdrag 
 

Kungsörs bibliotek ska vara en öppen arena och tillgänglig för alla. Biblioteket ska ge sina 
besökare tillgång till medier för information och studier samt kulturella upplevelser och 
förströelser.  
 
Bibliotekslagen lyfter fram bibliotekets betydelse för det demokratiska samhällets utveckling 
och dess roll för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Betydelsen av att främja 
litteraturens ställning är också tydliggjord. 
 
Bibliotekslagen pekar på folkbibliotekets uppdrag att prioritera personer med 
funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska och nationella minoriteter. 
Folkbiblioteket har också det förstärkta uppdraget att ägna särskild uppmärksamhet åt barn 
och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning.  
 
Biblioteket har uppdraget för Konsumentvägledningsverksamheten i kommunen. 
 
Biblioteket har uppdraget att samverka med kommunens kultursamordnare och Kungsörs 
Konstförening angående konstområdet. Handhavandet av kommunens konstdatabas ansvarar 
biblioteket för. 

 
”I samverkan får vi saker att hända i ett Kungsör där både människor och företag växer. I 
ett kreativt klimat skapar vi engagemang och framåtanda. Långsiktiga lösningar, i takt med 
omvärldens förändring, bidrar vi till kommunens hållbara utveckling. Här tar vi tillvara 
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idéer och kompetenser i en innovativ miljö som skapar fördelar och framgång.” ur Kungsörs 
kommuns vision 2025 
 

 
 

2. Folkbibliotek 

I bibliotekslagen (SFS 2013:801 7§) sägs att folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och 
tillgång till litteratur, samt vidare, (SFS 2013:801 8§) att folkbiblioteken ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till 
läsning.  

 
Biblioteksverksamheten i Kungsörs kommun ska bedrivas med användaren i fokus. 
Biblioteket ska ha en öppen dialog med besökare för att kunna utveckla idéer och önskemål 
samt tillgodose behov. Biblioteket bör även arbeta med att nå grupper som idag inte 
använder bibliotekets utbud och tjänster.  
 
Målsättningen med all verksamhet vid Kungsörs bibliotek ska vara att väcka nyfikenheten 
och lusten hos lokalbefolkningen att förkovra sig på sina egna villkor genom att locka, 
stimulera och uppmuntra till läsning och till delaktighet i lokalsamhället. Det vill säga att 
levandegöra demokratitanken och därigenom möjliggöra Kungsörsbornas livslånga lärande.  

 
 

2.1 Tillgänglighet och öppettider 
Genom Meröppet möjliggörs generösa öppettider till bibliotekslokalen. Lokalerna ska vara 
anpassade så att personer med olika funktionsnedsättningar kan nyttja de tjänster som 
erbjuds. Tillgängligheten förstärks med det digitala biblioteket med dess digitala medier och 
tjänster.  
 
De som inte själva har möjlighet att komma till biblioteket erbjuds uppsökande verksamhet 
men även olika lösningar för att kunna nyttja bibliotekets tjänster både fysiskt och digitalt 
och på andra tider än då biblioteket är bemannat. En bokbusstur körs till kommunens mindre 
ort Valskog en gång i veckan. Biblioteksverksamheten ska vara synliggjord runt om i 
kommunen. 

 
Den fysiska bibliotekslokalen ska vara inbjudande och funktionell samt anpassad för olika 
målgrupper och verksamheter. Vid förändringar i lokalen måste alltid tillgänglighetsaspekten 
finnas med. 
 
Biblioteket håller öppet och bemannat minst 34 timmar per vecka, måndag till och med 
lördag, med fullservice under vinterhalvåret. I övrigt är Kungsörs bibliotek Meröppet vilket 
innebär att biblioteket är öppet vissa timmar utan bemanning. Det betyder att biblioteket 
totalt sett är öppet 84 timmar per vecka.  

 
Under sommarmånaderna och vid storhelger reduceras öppethållandet. Därutöver 
förekommer extra öppet vid olika kommunövergripande arrangemang och för olika 
målgrupper t ex skolklasser.  
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Kungsörs bibliotek finns virtuellt på folkbibliotek i Västmanlands gemensamma webbplats. 
Där finns e-medier samt möjlighet att reservera och låna om fysiska medier. Det betyder att 
länets hela mediebestånd är lika lättillgängligt för alla oavsett var man bor i länet. Ett 
gemensamt transportsystem gör att länets invånare kan låna medier på ett bibliotek och 
lämna tillbaka på ett annat. 
 
 

       
2.2 Medier 

Bibliotekslagen (SFS 2013:801 7§) anger att: folkbiblioteket ska särskilt främja läsning och 
tillgång till litteratur. 
 
Kungsörs biblioteks medier som böcker, ljudböcker, film, tidskrifter med mera, oavsett 
format, ska spegla den efterfrågan som finns hos biblioteksanvändarna. Biblioteket ska 
kontinuerligt se över beståndet vad gäller inköp och gallring. Beståndet ska vara aktuellt, 
brett, mångsidigt och ska regelbundet förnyas och uppdateras för att hela tiden vara aktuellt. 
Biblioteket ska köpa in aktuell litteratur och media av god kvalitet i ämnen som efterfrågas 
och används av våra besökare. Inköpsförslag från besökare prioriteras.  
 
Litteratur som biblioteket själv inte kan tillhandahålla fjärrlånas från andra bibliotek. 
Fjärrlånesamarbetet är ett viktigt sätt att garantera jämlik litteraturförsörjning mellan 
medborgare i hela landet. 
 
Biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoritetsgrupperna till 
exempel genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, 
meänkieli, romani chib och samiska enligt språklagen (SFS 2009:600) och lagen om 
nationella minoriteteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724).  

 
Särskild uppmärksamhet ägnas också för alla med annat modersmål än svenska (SFS 
2013:801 5§) bland annat genom att erbjuda litteratur på för användaren relevanta språk, 
inklusive det svenska teckenspråket, men även tillhandahålla material på lättläst svenska. 
 
Kungsörs bibliotek tillhandahåller om så är möjligt litteratur på alla språk som efterfrågas. I 
bibliotekets bestånd finns litteratur i skolspråken samt de språk där efterfrågan finns.  
 
Ett större medieutbud nås av flera medborgare på lika villkor genom regional 
bibliotekssamverkan i Västmanland och den gemensamma bibliotekskatalogen.  
Bibliotekssystemet och den gemensamma webbplatsen förvaltas av de 10 
kommunbiblioteken i länet.  
 

 
2.3 Tillgänglig media 

I bibliotekslagen (SFS 2013:801 4§) sägs att: biblioteksväsendet ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras 
olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta 
del av information. 
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Kungsörs bibliotek ska erbjuda, tillgängliggöra och förmedla information om anpassade 
medier för personer med särskilda behov, till exempel äldre eller personer med 
läsnedsättning. I biblioteket ska tillgänglig media vara lätt åtkomligt placerad.  

 
 

2.4 Bibliotek som arena 
Biblioteket är en arena där man träffas, umgås, delar med sig, samskapar och lär sig saker. 
Kungsörs bibliotek ska fortsätta ordna aktiviteter för barn och för vuxna både i egen regi och 
i samarbete med externa aktörer.  
 
Evenemangen som arrangeras bör vara av skiftande karaktär och innehåll att så många 
smakriktningar som möjligt kan tillgodoses. Det samarbete som sker ska i möjligaste mån 
vara med studieförbund, privatpersoner eller ideella föreningar.  
 
 

2.5 Det digitala biblioteket 
Folkbibliotekets demokratiska uppdrag är allas lika tillgång till information och att minska 
den digitala klyftan. Kungsörs bibliotek ska aktivt erbjuda digitala medier och tjänster och 
sträva efter att bli en digitalt mogen verksamhet i sin helhet för att kunna fungera som ett 
levande, relevant och aktuellt bibliotek i den digitala värld vi lever i. Biblioteket ska erbjuda 
trådlöst nätverk och publika datorer och plattor. Kungsörs bibliotek är ett nav i kommunen 
för att minska den digitala klyftan.  
 
Biblioteket har en nyckelroll för att öka invånarnas kunskap om digitala samhällstjänster. För att 
kunna fungera som en självständig medborgare behöver alla en viss digital kunskap för att 
navigera i samhället men också för att kunna möjliggöra det livslånga lärandet. 
 

 
2.6 Samarbeten och samskapande 

Genom samarbete kan kreativiteten och kvalitén på verksamheten öka. Vid samarbete kan 
även fler medborgare nås. Kungsörs bibliotek samarbetar idag med många olika aktörer, 
både kommunala och offentliga verksamheter och med studieförbund. Målsättningen för 
framtiden är att samarbetspartnerna ska bli fler och att samarbetet med de vi redan har skall 
fördjupas för att bland annat öka kulturlivet i Kungsör. 

 
Verksamheten på biblioteket ska alltmer underlätta och uppmuntra samskapande med och 
mellan lokalbefolkningen fysiskt och digitalt.  
 
Bibliotekets besökare är välkomna att lämna synpunkter på verksamheten. Det kan ske 
digitalt, via telefon eller personligt möte, och biblioteket ska i möjligaste mån beakta dessa. 
Vartannat år ska bibliotekets besökare ha möjlighet att lämna synpunkter på 
biblioteksverksamheten i en enkätundersökning. 
 

 
2.7 Social verksamhet 

Bibliotekets verksamhet riktad mot äldre och personer med funktionsnedsättning är högt 
prioriterad. Socialbibliotekarien har huvudansvar för denna verksamhet. Äldre och 
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funktionsnedsatta som själva inte kan besöka biblioteket ska få biblioteksservice i hemmet. 
Serviceinrättningar och äldreboenden ska servas vad gäller litteratur samt att vi ska 
samarbeta och stötta personalen på området.  
 
Läsfrämjande verksamhet samt kulturarrangemang för prioriterade grupper är också en del 
av verksamheten, där samarbete med externa aktörer som till exempel studieförbund ingår.  
 
Målsättningen är att fler medborgare som är berättigad till denna form av verksamhet skall 
nås. 
 
 

2.8 Barn- och ungdomsverksamhet 
Kungsörs biblioteks barn- och ungdomsverksamhet är prioriterad och ska aktivt stimulera 
läs- och språkutveckling. Mötet med språket och läsningen ska vara fyllt av glädje, väcka 
nyfikenhet och lust. Det vill säga möjliggöra lustläsning, det som sker utanför skolans ram 
och på så sätt vara en del i det livslånga lärandet. Biblioteken ska stötta och inspirera barns 
och ungdomars eget skapande. Barn- och ungdomsbibliotekarierna har huvudansvar för 
denna verksamhet. Det läsfrämjande och uppsökande arbetet är en stor del av barn- och 
ungdomsverksamheten. Biblioteket arrangerar olika kulturevenemang för barn och unga. 
 
 

2.9 Kvalitet - bemötande - service 
Kungsörs biblioteksverksamhet ska präglas av professionalism och hög kvalitet – både i det 
fysiska och digitala biblioteket. Verksamheten ska präglas av personalens höga kompetens, 
arbetsglädje och serviceanda. Bibliotekets medarbetare borgar för kvaliteten och är 
nyckelpersoner i mötet mellan boken/informationen å ena sidan och besökaren å andra sidan. 
Biblioteksanvändarna ska betygsätta personalens kompetens i brukarenkäter. Betyget ska 
ligga på lägst 4,5 av 5 möjliga poäng. 
 
Mötet med besökaren ska genomsyras av en positiv människosyn, respekt och lyhördhet – 
alla besökare ska känna sig sedda och väl bemötta. Biblioteksbesökarna ska betygsätta 
personalens bemötande i brukarenkäter. Betyget ska ligga på lägst 4,5 av 5 möjliga poäng. 
 
 

3. Skolbibliotek 

Skolbibliotek är skolans ansvar enligt bibliotekslagen: Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801 
10§) ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek.  
 
Varje rektor har ansvar för den egna skolans biblioteksverksamhet. 

 
 

4. Konsumentvägledning 

I Kungsörs kommun har biblioteket sedan 2016-01-01 fått uppdraget för 
konsumentvägledning i kommunen. Biblioteket garanterar fyra timmars telefontid per vecka 
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samt besökstid utifrån kommuninvånarnas behov och efterfrågan. Biblioteket svarar 
dessutom på konsumentfrågor som kommer in som mejl. Under sommaren är 
konsumentvägledningstjänsten begränsad. 
 
 

5. Konstuppdraget 
Biblioteket har uppdraget att samverka med kommunens kultursamordnare och Kungsörs 
konstförening angående konstområdet. Det innebär bland annat att biblioteket upplåter 
utställningslokalen vissa tider under året till Kungsörs konstförening för konstarrangemang. 
Biblioteket förvaltar kommunens konstdatabas. 
 
 
 

6. Övergripande mål 

• Ett övergripande mål för Kungsörs bibliotek är att fortsätta utvecklas för att vara en 
digitalt mogen verksamhet, ett Kungsörs bibliotek 3.0 vilket bland annat innebär att 
vara ett digifysiskt bibliotek. (Det som är bäst fysiskt ska vara fysiskt det som är bäst 
digitalt ska vara digitalt, ibland är flera sätt bra samtidigt. Det som kan vara en 
blandning av fysiskt och digitalt ska vara en blandning.) Allt detta med ett bra 
innehåll i åtanke.  
 

• Kungsörs bibliotek ska alltmer vara en plattform för mer samskapande och 
interaktivitet, för och tillsammans med dom vi är till för  –  alla, men främst för 
Kungsörsborna.  

•  
Hitta fler enkla lösningar för medier och tjänster som biblioteket erbjuder så att de 
biblioteksanvändare som önskar, klarar sig på egen hand. Samtidigt ska biblioteket 
fortsätta att vara den unika verksamhet den är, genom att stötta de ovan nämnda 
prioriterade grupperna alltmer. Vi arbetar med läsfrämjande för alla men har fokus 
på barn. Vi har fokus på äldre för att minska den digitala klyftan. 

 
• För att kunna vara en plats för ”alla” att vistas på fysiskt ska vi fortsätta lobba för ett 

klimatsmart allaktivitetshus eller kalla det kulturhus med tillhörande 
användarvänliga utomhusmiljöer i Kungsörs kommun. 

 
 

7. Årliga verksamhetsplaner 
Denna plan visar på styrdokuments riktlinjer för biblioteksverksamheten och vad vi har som 
grund för att utveckla verksamheten och jobba framåtsyftande. Planen har en öppenhet för 
samhällets utveckling i stort vilket möjliggör att snabbare anpassa bibliotekets verksamhet 
till vår dynamiska omvärld.  
 
För varje år då planen gäller upprättar vi årliga verksamhetsplaner, dessa blir mer konkreta 
och där visar vi på hur denna övergripande plan nås, år från år.  
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__________ 

Planen ersätter tidigare plan antagen av kommunfullmäktige 2019-05-27, § 79 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 34 Remiss av Biblioteksplan 2022-2024 
Diarienummer SN 2022/68 

Beslut 
Socialnämnden önskar framföra att det är en bra genomarbetad plan och att 
det som skrivs i avsnittet "Äldre personer" ger en bra service och täcker 
behovet. Följande faktafel bör dock ändras:  

· I avsnittet "Äldre personer": Två boende former finns - Misteln är ett 
trygghetsboende och Södergården är ett särskilt boende. Vid 
Tallåsgården finns en öppen mötesplats 

· I avsnittet "Biblioteksservice inom vård och omsorg" bör det ändras 
till att det finns sju gruppbostäder och en servicebostad, fyra 
avdelningar på det särskilda boendet och ett trygghets boende. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har remitterat ett förslag till biblioteksplan 2022-2024 till 
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Sista dag att lämna 
yttrande är den 15 maj 2022. 
Alla kommuner ska ha en biblioteksplan enligt bibliotekslagen. 
Biblioteksplan Kungsörs kommun 2022-2024 ska ersätta Biblioteksplan 
2019-2021. Biblioteksplanen ska vara en utvecklingsplan på kort och lång 
sikt och visa på en hållbar struktur för kommunens samlade biblioteksverk-
samhet. 

Beslutsunderlag 
Remiss inkl. förslag till biblioteksplan 2022-2024 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-04-26 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 26 Remiss av Biblioteksplan 2022-2024 
Diarienummer BUN 2022/52 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta svaret till remiss av 
biblioteksplanens som sitt och översända det till kommunstyrelsen med 
tillägget att det är önskvärt att planen får en mer visionär framställan och 
faktafel på sidan 9 ändras. Antal förskolor ändras till 8 och antalet barn 
ändras till 478. 

Sammanfattning 
Enligt Bibliotekslagen ska alla kommuner ha en biblioteksplan. 
Kommunstyrelsen önskar socialnämndens och barn- och 
utbildningsnämndens yttrande gällande föreslagen biblioteksplan som ska 
gälla för 2022-2024. 
Att alla skolor ska ha ett bemannat skolbibliotek är ett önskvärt läge. Det 
finns också ett lagförslag som innebär att skolorna ska ha bemannade 
skolbibliotek. Enligt den information som för tillfället finns pågår det också 
en nationell diskussion om hur det ska finansernas. 
I det nuvarande regelverket finns det inte något krav på bemanning i 
skolbiblioteken. 
För att biblioteksplanen ska överensstämma med både nuläge och ambition i 
Kungsörs kommun föreslås att barn- och utbildningsnämndens ekonomiska 
ram utökas så att det är möjligt att anställa skolbibliotekarier eller att 
formuleringarna i biblioteksplanen ändras så att det framgår att skollagens 
krav kan tillgodoses genom samarbete mellan skolorna och 
folkbiblioteket.     
Under mötet lyfter Angelica Stigenberg (S) att på sidan 9 finns faktafel som 
bör rättas till antal barn och antal förskolor samt att planen saknar en 
visions. 

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2022-04-19 Remiss av Biblioteksplan 2022-2024 
Remiss av Biblioteksplan 2022-2024 
KS 2022-03-28 § 56 Biblioteksplan 2022-2024 (2) 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-04-27 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 238 Gatubelysning, utbyte av armaturer 
högtrycksnatrium till LED - Tidigareläggning av 
investering  
Diarienummer KS 2022/441 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att bevilja 
tidigareläggning av beviljad investering. 

Sammanfattning 
Enligt tidigare beslut har Kommunfullmäktige beslutat om utbyte av 
högtrycksnatrium gatubelysningsarmaturerna till LED armaturer. 
Anledningen till att utbytet skulle ske, var att tillverkning av 
högtrycksarmaturer upphör och att en kostnadsbesparing på driftsidan 
kommer som en pluseffekt. Utbytestakten enligt tidigare förslag, var satt till 
en tio års period med ett årligt investeringsbehov om 800 000kr.  
En följd av det planerade utbytet är att kostnaderna för elen vid genomfört 
utbyte mer än halveras. Nuvarande förbrukning ligger på 681 712 kWh för 
år 2021 och skulle vid fullt genomfört utbyte att ligga på 259 050 kWh, det 
vill säga, kostnads besparingen kommer att hamna på strax över 60 %. Hur 
stor besparingen i kronor kommer att bli, styrs helt av elpriset. Vid ett elpris 
om 1 kr så blir det 422 662kr årligen i minskade kostnader. Vid ett högre 
elpris så kommer kostnadsökningen att kunna hållas tillbaka relativt, men 
naturligtvis bli högre i verkligheten. 
För att motverka förväntade kostnadsökningar, så föreslår KKTAB att 
utbytet tidigareläggs. Återstående armaturer uppgår till 1330 st enligt en 
nyligen gjord inventering. Dessa bör bytas ut under slutet av 2022 eller 
början av 2023 och styckekostnaden beräknas till 3240kr. Detta ger ett 
investeringsbehov om 4 309 200 för år 2022 vilket inkluderar material och 
montering. Tillkommer under år 2023 styrenheter som i dagsläget inte finns 
tillgängliga på marknaden. Kompletteringen av dessa enheter inklusive 
montering kräver ett investeringsbehov om 798 000kr.  
Totalt återstående investeringar uppgår till 5 107 200kr vilket med redan 
utförda arbeten, slutar på en totalkostnad för projektet på 6 707 200kr. Detta 
är 107 200kr mer än ursprungligt yrkat belopp. Denna merkostnad kan 
förklaras med ökade komponentpriser. 
Genomförs inte tidigareläggandet, så kommer ytterligare prisökningar att 
fördyra projektet med nuvarande prisutveckling. 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-31 
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Dokumenttyp Sida 
Protokollsutdrag 2 (2) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-31 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Tidigareläggning - Gatubelysning, utbyte av armaturer högtrycksnatrium till 
LED 

Skickas till 
Sara Jonsson ekonomichef  
KKTAB drift 
Rune Larsen Tk Chef 
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Vår handläggare 
ronnie.bjorkrot@kungsor.se 
Tekniska kontoret 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Tidigareläggning av investering - 
Gatubelysning, utbyte av armaturer 
högtrycksnatrium till LED 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja tidigareläggning av beviljad 
investering. 

Sammanfattning 
KKTAB föreslår att en tidigareläggning av beslutad investering sker, för att 
begränsa dom skenande kostnaderna för elektriciteten. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Tidigareläggning - Gatubelysning, utbyte av armaturer högtrycksnatrium till 
LED 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Ronnie Björkrot 
Driftchef 
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Ärendebeskrivning 
Enligt tidigare beslut har Kommunfullmäktige beslutat om utbyte av 
högtrycksnatrium gatubelysningsarmaturerna till LED armaturer. 
Anledningen till att utbytet skulle ske, var att tillverkning av 
högtrycksarmaturer upphör och att en kostnadsbesparing på driftsidan 
kommer som en pluseffekt. Utbytestakten enligt tidigare förslag, var satt till 
en tio års period med ett årligt investeringsbehov om 800 000kr.  
En följd av det planerade utbytet är att kostnaderna för elen vid genomfört 
utbyte mer än halveras. Nuvarande förbrukning ligger på 681 712 kWh för 
år 2021 och skulle vid fullt genomfört utbyte att ligga på 259 050 kWh, det 
vill säga, kostnads besparingen kommer att hamna på strax över 60 %. Hur 
stor besparingen i kronor kommer att bli, styrs helt av elpriset. Vid ett elpris 
om 1 kr så blir det 422 662kr årligen i minskade kostnader. Vid ett högre 
elpris så kommer kostnadsökningen att kunna hållas tillbaka relativt, men 
naturligtvis bli högre i verkligheten. 
För att motverka förväntade kostnadsökningar, så föreslår KKTAB att 
utbytet tidigareläggs. Återstående armaturer uppgår till 1330 st enligt en 
nyligen gjord inventering. Dessa bör bytas ut under slutet av 2022 eller 
början av 2023 och styckekostnaden beräknas till 3240kr. Detta ger ett 
investeringsbehov om 4 309 200 för år 2022 vilket inkluderar material och 
montering. Tillkommer under år 2023 styrenheter som i dagsläget inte finns 
tillgängliga på marknaden. Kompletteringen av dessa enheter inklusive 
montering kräver ett investeringsbehov om 798 000kr.  
Totalt återstående investeringar uppgår till 5 107 200kr vilket med redan 
utförda arbeten, slutar på en totalkostnad för projektet på 6 707 200kr. Detta 
är 107 200kr mer än ursprungligt yrkat belopp. Denna merkostnad kan 
förklaras med ökade komponentpriser. 
Genomförs inte tidigareläggandet, så kommer ytterligare prisökningar att 
fördyra projektet med nuvarande prisutveckling. 
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§ 239 Gemensamt driftbolag med Arboga för 
VA-verksamheten 
Diarienummer KS 2021/421 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med  
Arboga vatten och avlopp AB, Arboga kommun och Kungsörs  
vatten AB att bilda ett gemensamt driftsbolag. 
2. Aktieägaravtal enligt bilaga 1 godkännes. 
3. Bolagsordning för driftsbolaget enligt bilaga 2 godkännes. 
4. Reviderad bolagsordning för Kungsörs Vatten AB enligt bilaga 3  
godkännes. 
5. Utse tre styrelseledamöter och en suppleant. 
6. Utse en lekmannarevisor och en suppleant. 
7. Utse ett stämmoombud, med instruktion att fatta erforderliga beslut  
för bildandet.  
Beslutet gäller under förutsättning att Arboga kommun fattar likalydande 
beslut.  

Sammanfattning 
VA-verksamheten står inför stora utmaningar, bland annat 
klimatförändringar, mer  
omfattande myndighetskrav, ett stort investeringsbehov och 
kompetensförsörjning.  
Ett allt vanligare sätt att möta dessa utmaningar är genom kommunal 
samverkan  
för VA-verksamheten. Detta för att skapa en mer robust verksamhet och på 
ett mer  
effektivt sätt svara upp mot de ökande kraven på VA-verksamheten. 
Med bakgrund i ovan har under 2021 och 2022 ett arbete med att förbereda  
bildandet av ett gemensamt driftsbolag genomförts tillsammans med en 
politisk  
styrgrupp med representanter från Arboga och Kungsör. Förslag till  
bolagshandlingar redovisas här för antagande: 
• Aktieägaravtal. 
• Bolagsordning för det nya driftsbolaget, VMVA. 
• Reviderad bolagsordning för KVAB. 
Förslaget innebär i huvudsak att: 
• Ägandet av VMVA delas jämnt mellan Arboga och Kungsör. 
• Arboga och Kungsör utser vardera tre ordinarie styrelseledamöter  

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-31 
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plus en suppleant. 
• Arboga och Kungsör utser vardera ett stämmoombud. 
• KVAB överför 250 000 kr i aktiekapital till VMVA. 
• Arboga och Kungsör turas om att inneha ordförandeskapet i  
bolagsstyrelsen för VMVA. 
• Uppsägningstiden för samarbetet är tre år och kan sägas upp tidigast  
till 2028. 
• Ägandet av kommunernas VA-anläggningar fortsatt är hos  
respektive kommun.  
• Kostnaderna för VA-verksamheten särredovisas och finansieras  
fortsatt av respektive kommuns VA-taxa som fastställs av respektive  
fullmäktige. 
• Bolagets verksamhet omfattas av offentlighetsprincipen, som bland  
annat, innebär att bolagets handlingar enligt huvudregeln är  
offentliga. Ägarna är överens om att ovanstående  
sekretessbestämmelse inte är avsedd att hindra att verksamheten ska  
ha den öppenhet som präglar kommunal verksamhet. 
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Vår handläggare 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

  

 

Uppdrag att bilda ett gemensamt VA driftsbolag 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med 
Arboga vatten och avlopp AB, Arboga kommun och Kungsörs 
vatten AB att bilda ett gemensamt driftsbolag. 

2. Aktieägaravtal enligt bilaga 1 godkännes. 
3. Bolagsordning för driftsbolaget enligt bilaga 2 godkännes. 
4. Reviderad bolagsordning för Kungsörs Vatten AB enligt bilaga 3 

godkännes. 
5. Utse tre styrelseledamöter och en suppleant. 
6. Utse en lekmannarevisor och en suppleant. 
7. Utse ett stämmoombud, med instruktion att fatta erforderliga beslut 

för bildandet. 

Sammanfattning  
VA-verksamheten står inför stora utmaningar, bland annat klimatförändringar, mer 
omfattande myndighetskrav, ett stort investeringsbehov och kompetensförsörjning. 
Ett allt vanligare sätt att möta dessa utmaningar är genom kommunal samverkan 
för VA-verksamheten. Detta för att skapa en mer robust verksamhet och på ett mer 
effektivt sätt svara upp mot de ökande kraven på VA-verksamheten. 

Med bakgrund i ovan har under 2021 och 2022 ett arbete med att förbereda 
bildandet av ett gemensamt driftsbolag genomförts tillsammans med en politisk 
styrgrupp med representanter från Arboga och Kungsör. Förslag till 
bolagshandlingar redovisas här för antagande: 

• Aktieägaravtal. 
• Bolagsordning för det nya driftsbolaget, VMVA. 
• Reviderad bolagsordning för KVAB. 

Förslaget innebär i huvudsak att: 

• Ägandet av VMVA delas jämnt mellan Arboga och Kungsör. 
• Arboga och Kungsör utser vardera tre ordinarie styrelseledamöter 

plus en suppleant. 
• Arboga och Kungsör utser vardera ett stämmoombud. 
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• KVAB överför 250 000 kr i aktiekapital till VMVA. 
• Arboga och Kungsör turas om att inneha ordförandeskapet i 

bolagsstyrelsen för VMVA. 
• Uppsägningstiden för samarbetet är tre år och kan sägas upp tidigast 

till 2028. 
• Ägandet av kommunernas VA-anläggningar fortsatt är hos 

respektive kommun.  
• Kostnaderna för VA-verksamheten särredovisas och finansieras 

fortsatt av respektive kommuns VA-taxa som fastställs av respektive 
fullmäktige. 

• Bolagets verksamhet omfattas av offentlighetsprincipen, som bland 
annat, innebär att bolagets handlingar enligt huvudregeln är 
offentliga. Ägarna är överens om att ovanstående 
sekretessbestämmelse inte är avsedd att hindra att verksamheten ska 
ha den öppenhet som präglar kommunal verksamhet. 

Bakgrund 
VA-verksamheten står inför stora utmaningar, bland annat klimatförändringar, 
hårdare myndighetskrav, ett stort investeringsbehov och kompetensförsörjning för 
att nämna några. Ett sätt att möta dessa utmaningar är genom kommunal 
samverkan för VA-verksamheten. Flertalet utredningar, bland annat 
branschorganisationen Svenskt Vattens rapport Investeringsbehov och framtida 
kostnader för kommunalt vatten och avlopp, har visat att samverkan inom VA ger 
kommunerna bättre förutsättningar att sköta VA-verksamheten. Det här skriver 
Svenskt Vatten i ovan rapport: 

”När en organisation utökas och förstärks innebär det oftast en kostnadsökning på 
grund av fler anställda, men framförallt innebär den förstärkta organisationen att 
man kan genomföra fler investeringsprojekt vilket är en av målsättningen med 
förändringen. Det leder till stigande kostnader, men är också nödvändigt och hela 
motivet till förändringen. 

För 15 till 20 år sedan fanns en förväntan att synergierna skulle leda till lägre 
taxor, men vanligen behöver de snarare höjas efter att en flerägd organisation 
bildats. Det innebär dock inte att verksamheten blivit mindre effektiv. Det har 
skapats en organisation som kan genomföra nödvändiga investeringar och därmed 
går kostnader och taxenivåer upp. Genomförs samma förbättringar och 
investeringar i egen regi hade höjningarna förmodligen blivit ännu större eftersom 
den organisation som behövs hade fått bäras av en enskild kommun och inte en 
flerägd organisation. En större VA-organisation kan även genomföra 
investeringsprojekten mer effektivt. 

Den korrekta, men omöjliga, jämförelsen skulle utgå ifrån vad taxan hade blivit om 
samma förbättringar och investeringar genomförts med VA i egen regi. Den 
korrekta och intressanta jämförelsen är inte taxenivå idag och taxenivåer vid 
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samverkan utan skillnaden mellan vad det skulle innebära att genomföra 
nödvändiga förändringar och investeringar var och en för sig eller i samverkan. 
Organisationsformen i sig påverkar egentligen inte kostnaden, men en mer kraftfull 
organisation har större möjlighet att göra de investeringar som krävs. Det är dock 
rimligt att anta att en samverkande organisation – rätt utformad – kan arbeta mer 
kostnadseffektivt än om samma investeringar görs av flera separata 
organisationer.” 

Ett gemensamt driftsbolag kommer därför ge en mer robust verksamhet som bättre 
kan svara upp mot utmaningarna. Det är viktigt att poängtera att ett gemensamt 
driftsbolag inte genomförs för att få lägre kostnader jämfört med dagsläget, utan 
för att kunna möta utmaningarna på ett mer effektivt sätt jämfört med VA-
verksamhet i egen regi. De viktigaste effektiviseringarna är: 

• Ökad förmåga att genomföra nödvändiga investeringar. 
• Bättre förutsättningar att göra rätt underhållsåtgärder vid rätt 

tidpunkt. 
• Möjlighet att rekrytera nödvändiga personalresurser som 

projektledare, miljöingenjör och säkerhetsansvarig genom att de kan 
samutnyttjas. 

• Högre kompetens och utökade resurser att göra mer genomarbetade 
förfrågningsunderlag som ger effektivare upphandlingar. 

• Ökad förmåga att möta framtida myndighetskrav på VA-
verksamheten. 

Ärendet 
Under 2016 tecknade Arboga, Kungsör och Köping en avsiktsförklaring där 
kommunerna erbjöd sig att fungera som ett nationellt pilotområde för att utveckla 
samverkan mellan kommunerna. I samband med att avsiktsförklaringen tecknades 
gjordes en översiktlig utredning som i rapporten rekommenderade kommunerna att 
gå vidare och fördjupa tanken kring samverkan avseende VA-frågorna. 

2017 fick tekniska cheferna i Köping, Arboga och Kungsör kommun uppdraget att 
göra en fördjupad utredning med inriktning mot en gemensam organisation med 
utgångspunkt från den översiktliga utredningen. 

2018 var utredningen klar och slutsatsen var densamma som i den översiktliga 
utredningen och Svenskt Vattens beskrivning: 

Va-verksamheten står inför stora utmaningar de kommande åren. Miljö- och 
klimatförändringar, anpassning till ny teknik, hårdare lag/ miljö/ och 
säkerhetskrav, ökade krav från EU på harmonisering etc. kommer medföra stora 
investeringar i verksamheten och ställer krav på förmåga att strategiskt planera. 
Till detta kommer ett ökat behov av reinvesteringar inom VA-verksamheten. 

Detta innebär i sin tur att kraven på kompetens kommer öka. Det finns inom 
branschen förslag om att samverkan är ett måste för att minska sårbarheten och 
personberoendet. 
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Köping kommun valde att införliva hela sin tekniska förvaltning inklusive VA i 
Västra Mälardalens Energi och Miljö AB den 1 januari 2020. 

Kommunstyrelsen beslutade 25 oktober 2021 (KS 2021/421 §203) att ge berörda 
förvaltningar och bolag i Arboga och Kungsör, i uppdrag att i samverkan utreda 
förutsättningarna för att bilda ett gemensamt driftsbolag för de två kommunerna 
med planerad start 1 januari 2023. Utredningen visar att förutsättningarna är goda. 

Kommunstyrelsen beslutade 28 mars 2022 (KS 2021/421 §58) att: 

• Fortsätta förbereda bildandet av ett gemensamt driftsbolag  

• Att utse en politisk styrgrupp enligt förslag i sammanfattningen  

• Att ta fram en ekonomisk konsekvensanalys  

Ovanstående redovisas till kommunstyrelsen innan ärendet går 
vidare för framtagande av aktieägaravtal och övriga underlag. 

 
Den ekonomiska konsekvensanalysen redovisades för kommunstyrelsen 30 maj 
(KS 2021/421 §99). Informationen gavs av Christian Roos VA-chef Kungsör 
Vatten AB, Ulf Zackrisson, VD Arboga vatten och avlopp AB samt Pascal 
Karlsson och Robert Gladh, konsulter från WSP group. 

Arbetet har sedan dess genomförts av en projektgrupp bestående av en bred grupp 
tjänstepersoner i förvaltningen. Projektgruppen har rapporterat löpande till den 
politiskt sammansatta styrgruppen och har arbetat fram förslag för hur ett 
gemensamt ägt bolag ska formas och drivas. Styrgruppen har bestått av tre 
politiker från respektive kommun där Kungsör har ordförandeposten. I styrgruppen 
har respektive ordförande i kommunstyrelsen, 1:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen samt ordförande i respektive VA-bolag ingått. 

Förslag 
Förslag till bolagshandlingar redovisas här för antagande: 

• Aktieägaravtal. 
• Bolagsordning för det nya driftsbolaget, VMVA. 
• Reviderad bolagsordning för KVAB. 

Handlingarna innebär i huvudsak att: 

• Ägandet av VMVA delas jämnt mellan Arboga och Kungsör. 
• Arboga och Kungsör utser vardera tre ordinarie styrelseledamöter 

plus en suppleant. 
• Arboga och Kungsör utser vardera ett stämmoombud. 
• KVAB överför 250 000 kr i aktiekapital till VMVA. 
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• Arboga och Kungsör turas om att inneha ordförandeskapet i 
bolagsstyrelsen för VMVA. 

• Uppsägningstiden för samarbetet är tre år och kan sägas upp tidigast 
till 2028. 

• Ägandet av kommunernas VA-anläggningar fortsatt är hos 
respektive kommun.  

• Kostnaderna för VA-verksamheten särredovisas och finansieras 
fortsatt av respektive kommuns VA-taxa som fastställs av respektive 
fullmäktige. 

• Bolagets verksamhet omfattas av offentlighetsprincipen, som bland 
annat, innebär att bolagets handlingar enligt huvudregeln är 
offentliga. ägarna är överens om att ovanstående 
sekretessbestämmelse inte är avsedd att hindra att verksamheten ska 
ha den öppenhet som präglar kommunal verksamhet. 

Arbetet med bolagsbildandet börjar 1 januari 2023 med att ta fram underlag för hur 
bolaget ska förberedas för driftsättning. Bolaget har tills första bolagsstämman är 
genomförd en intermistisk styrelse som kan ta inriktningsbeslut. Förberedelserna är 
viktiga och kommer pågå under 2023 för att så långt möjligt förenkla 
övergångsprocessen. Bolaget bildas formellt den 1 mars 2023 för att kunna göra 
beställningar av till exempel programvaror och tjänster. Bolaget blir operativt 
samtidigt som personalen går över till det nya bolaget den 1 januari 2024. 

Risk- och konsekvenshantering 
Risk- och konsekvensbedömningar inför ändring av verksamheten har påbörjats 
och ska fortsatt genomföras i grupper utifrån planerade ändringar med Arboga 
Vatten och avlopp AB:s medarbetare, Kungsörs vatten AB:s medarbetare och 
skyddsombud. Riskbedömningarna ska upprättas utifrån den redovisade 
organisationsskissen samt arbetsmiljöverkets ABC för riskbedömning inför 
ändringar i verksamheten. Processen ser ut enligt nedan: 

• MBL-förhandling § 11 har genomförts den 18 mars med Vision och 
den 21 mars 2022 med Kommunal inför beslut om att förbereda 
bildandet av ett gemensamt driftsbolag. 

• Riskanalys inför bildande av driftsbolag har genomförts för AVAAB 
och KVAB den 29 september.  

• MBL-förhandling § 11 genomförs gemensamt den 25 oktober 2022.  

 

 
Claes-Urban Boström           Rune Larsen         
Kommundirektör                  VD/Teknisk chef 

 
                  Christian Roos, 
                  VA-chef 
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Skickas till: 
Kungsörs Vatten AB 
Kommunstyrelsen 
Diariet  
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AKTIEÄGARAVTAL 

 
Västra Mälardalens VA AB 

 

[org.nr] 
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Nedanstående parter som är ägare av Västra Mälardalens VA AB, [org.nr], (”Bolaget”) har denna dag 

tecknat nedanstående aktieägaravtal (”Avtalet”), vilket reglerar ägandet av Bolaget. 

 

 

1. Parter 

 

A. Kungsörs Vatten AB, 559048-6956 

 

B. Arboga Vatten och Avlopp AB, 559210-6347 

 

Ovanstående parter benämns var och en som ”Ägare” och gemensamt som ”Ägarna”.  

 

 

2. Bakgrund och syfte 

Kungsörs kommun och Arboga kommun har kommit överens om att samarbeta kring förvaltning och 

drift av de två kommunernas allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Som en följd av detta avser 

kommunerna bilda Västra Mälardalens VA AB, nedan ”Bolaget”, som ska ägas till hälften var av 

Kungsör Vatten AB och Arboga Vatten och Avlopp AB. 

Kungsör Vatten AB och Arboga Vatten och Avlopp AB är ägare av respektive kommuns allmänna  

va-anläggning och är därmed huvudman i respektive kommun enligt lagen (2006:412) om allmänna 

vattentjänster. 

Syftet med bildandet av det gemensamt ägda Bolaget är att upprätthålla en långsiktigt hållbar lösning 

för va-verksamheten och trygga vattenförsörjningen och hanteringen av avlopp inom kommunerna. 

Genom samarbetet förbättras förutsättningarna att uppfylla ökade krav avseende exempelvis 

leveranssäkerhet, service och hänsyn till miljö, genom en organisation där arbetet kan genomföras på 

ett effektivare sätt och med minskad sårbarhet. 

 

Med avsikt att trygga Bolagets fortsatta fortbestånd, utveckling och konsolidering samt tillvarata 

Ägarnas intressen, har Ägarna reglerat sitt ägande av Bolaget, enligt vad som närmare anges i detta 

Avtal. 
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3. Bolagets verksamhet 

Bolaget ska med en gemensam organisation upprätthålla en långsiktigt hållbar va-verksamhet. 

Bolaget ska utföra alla de åligganden som åligger huvudmannaskapet enligt lagen om vattentjänster 

samt Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen 

(ABVA). Detta innefattar förvaltning, drift, underhåll och förnyelse av Ägarnas va-anläggningar, 

vilket innefattar vattenproduktion och distribution, avledning av dagvatten, avledning och behandling 

av spillvatten samt omhändertagande av slam. Bolaget ska svara för planering av underhåll och 

utbyggnad, samt projektgenomförande. Bolaget ska ha hand om va-verksamheternas administration, 

information, kundtjänst, abonnent- och taxefrågor, debitering av avgifter och liknande. 

 

Bolaget ska ta fram erforderliga underlag för Ägarnas beslut som huvudmän avseende bland annat 

taxor, investeringsbudget, verksamhetsområden och ABVA. 

 

Verksamheten ska bedrivas inom för vardera Ägare skilda verksamhetsområden, för vilka respektive 

kommuns va-taxa och ABVA-bestämmelser ska tillämpas. 

 

4. Ägande 

Bolaget ska ha ett aktiekapital om 500 000 kronor. Bolagets aktier ska ägas enligt följande: 

 

 Andel  

Kungsörs Vatten AB 50 % 

Arboga Vatten och Avlopp AB 50 % 

Summa: 100 % 

 

5.  Bolagets firma 

Bolagets firma ska vara ”Västra Mälardalens VA AB”. 

 

6. Bolagsordning 

Bolagets bolagsordning ska ha det innehåll som framgår av Bilaga 1. 

 

Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i bolagsordningen och Avtalet ska Avtalets 

bestämmelser ha företräde. 
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7. Bolagets lokalisering 

Styrelsen ska ha sitt säte i Arboga. Bolagets huvudkontor ska vara placerat i Arboga. 

 

8. Bolagets styrelse 

Bolagets styrelse ska bestå av sex styrelseledamöter, varav respektive Ägare utser tre vardera. Ägarna 

ska även utse var sin suppleant, som endast får inträda istället för ledamot vald av samma Ägare. 

Respektive Ägares ledamöter samt eventuell suppleant utses av respektive kommunfullmäktige. 

 

Styrelsen ska inom sig utse en ordförande och en vice ordförande. Dessa poster ska växla årsvis 

mellan Ägarnas representanter. För den första perioden fram till utgången av årsstämman våren 2025 

utses ordförandeposten av Kungsörs Vatten AB:s ledamöter och posten som vice ordförande av 

Arboga Vatten och Avlopp AB:s ledamöter. Ordföranden ska inte ha någon utslagsröst. 

 

Vid styrelsemöten har även suppleanter rätt att närvara och yttra sig. 

 

9. Bolagets revisorer och lekmannarevisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning väljs av årsstämman en eller två kvalificerade revisorer. Årsstämman kan även 

välja en revisorssuppleant. Revisorns – och i förekommande fall suppleantens – uppdrag gäller till 

slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor/revisorer ska kommunfullmäktige i Kungsörs 

respektive Arboga kommun utse vardera en lekmannarevisor med suppleant. 

 

10. Beslut 

Beslut på styrelsesammanträde och vid bolagsstämma fattas med enkel majoritet om inte lag, 

bolagsordning eller detta Avtal föreskriver annorlunda. 

 

Inträde av ny delägare kräver enhälligt beslut av Ägarna. 

 

Enligt 10 kap 3 § kommunallagen (2017:725) ska respektive kommunfullmäktige få ta ställning till 

sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de 

fattas. 
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11. Ägarsamråd  

Ägarna ska bilda ett Ägarsamråd bestående av två representanter för varje kommun. Ägarsamrådets 

syfte är att skapa en god ägarstyrning och ska vara respektive kommuns forum för diskussioner och 

samråd inför erforderligt beslut i respektive Ägares beslutande organ samt vid bolagsstämman och i 

styrelsen, avseende för Bolaget väsentliga frågor såsom ägardirektiv, Bolagets policys, 

verksamhetsinriktning och finansiering. Ägarsamrådet ska föra en kontinuerlig dialog med Bolaget. 

Ägarnas och Ägarsamrådets styrning av Bolaget ska ske genom formella beslut på bolagsstämman. 

 

Ägarsamrådet ska sammanträda regelbundet, dock minst två gånger per år. Målsättningen är att 

ordinarie Ägarsamråd ska ske 1-2 månader före årsstämman. 

 

12. Finansiering och kostnadsfördelning 

Respektive Ägares va-verksamheter ska särredovisas ekonomiskt. 

 

Finansiering av Bolagets verksamhet ska ske genom avgifterna för respektive va-verksamhet. 

Därutöver kan Bolaget ha intäkter som avser ersättning för mottagande av va-slam från enskilda 

anläggningar, vilka intäkter fördelas utifrån vilken anläggning som tar emot slammet. 

 

Bolagets verksamhetsspecifika kostnader ska så långt det är möjligt fördelas på den va-verksamhet 

som kostnaden hänför sig till. Det gäller exempelvis driftkostnader, underhållskostnader och kostnader 

för driftpersonal. 

 

Bolagets övriga kostnader, som är gemensamma för de två va-verksamheterna och som inte kan 

fördelas enligt föregående stycke, ska istället fördelas efter särskilda fördelningsnycklar som fastställs 

av Bolaget. Fördelningsnycklarna ska ge en rättvis och skälig fördelning mellan de båda va-

verksamheterna. 

 

13. Investeringar, planering, taxor  

Bolaget ska, så långt det är möjligt, fastställa en gemensam standard för tekniska system och 

förvaltningsmodell. 

 

Varje kommuns va-kollektiv ska bära sina egna kostnader. Beslut om va-taxa fattas inom respektive 

kommun efter av Bolaget upprättat förslag. Ägarna ska medverka till en enhetlig taxekonstruktion för 

båda kommunerna. Taxenivån i varje kommun ska tillåta utveckling av verksamheten. 
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14. Policys, riktlinjer, arkivering m.m. 

Bolaget ska verka för sådan samordning med respektive kommun och dess koncerner som är till fördel 

för Bolaget. Sådan samordning kan exempelvis gälla användande av kommuns policy och riktlinjer. 

 

Parterna är överens om att kommunstyrelsen i Arboga kommun i egenskap av arkivmyndighet ska 

tillse att Bolaget fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen. Bolaget ska följa Arboga kommuns 

arkivreglemente. 

 

15. Försäkringar 

Som va-huvudmän inom sina respektive kommuner samt ägare av de allmänna va-anläggningarna 

åligger det respektive Ägare att i erforderlig utsträckning hålla sina anläggningar försäkrade samt ha 

erforderlig ansvarsförsäkring för skyldigheter som ankommer på respektive Ägare. Om så är lämpligt 

ska Bolaget vara medförsäkrat i Ägares försäkring. 

 

16. Sekretess 

Ägarna förbinder sig att inte för utomstående avslöja eller för egen del utnyttja information och 

kunskap om Bolaget eller Ägare, såsom affärsförhållanden, avtal, ekonomiska och tekniska uppgifter, 

om inte informationen:  

 A. blivit allmänt känd på annat sätt än genom brott mot Avtalet, eller  

 B. ska lämnas ut med stöd av tvingande lag.  

 

Ovanstående sekretessförbindelse gäller under avtalstiden och två (2) år efter det att Ägare upphört att 

vara aktieägare i Bolaget eller, om Ägare fortfarande är aktieägare, två (2) år efter det att Avtalet 

upphört att gälla.  

 

17. Överlåtelse av avtalet 

Ägares rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Avtal får inte överlåtas utan samtidig överlåtelse 

av de aktier som omfattas av Avtalet och inte utan den andra Ägarens skriftliga godkännande. 

 

18. Förändring av ägandet av Bolaget 

Överlåtelse av Ägares aktier eller inträde av ny delägare i Bolaget, får endast ske om Ägarna är 

överens om sådan förändring. 
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19. Förbindelse att följa avtalet 

Ägarna förbinder sig att på bolagsstämma utöva sin rösträtt i överensstämmelse med de åtaganden och 

intentioner som anges i Avtalet och tillse att av Ägare utsedda styrelseledamöter vid 

styrelsesammanträden rösta i enlighet med Avtalet.  

 

Ägarna förbinder sig att på bolagsstämman, i styrelsen och i övrigt verka för Bolagets bästa och för att 

bestämmelserna i Avtalet respekteras. 

 

20. Avtalstid 

Detta Avtal träder i kraft vid tidpunkten för dess undertecknande och gäller tills vidare med tre (3) års 

uppsägningstid. Avtalet är dock möjligt att säga upp tidigast till den 31 december 2028. Uppsägning 

ska vara skriftlig. 

 

21. Ändringar 

Ändringar av och tillägg till Avtalet ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och 

undertecknade av Ägarna. 

 

22. Tvist 

Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras av allmän domstol med tillämpning 

av svensk rätt. 

 

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

 

Detta Avtal har upprättats i två original, varav Ägarna tagit var sitt. 

 

[Ort] den [Datum]. 

 

 

Kungsörs Vatten AB Arboga Vatten och Avlopp AB 

 

 

____________________________ ____________________________

     

 

____________________________ ____________________________ 

    

Sida 596 (645)



      2022-09-16 

BOLAGSORDNING 

Västra Mälardalens VA AB 

[org.nr] 

 

 

§ 1  Bolagets firma 

Bolagets firma är Västra Mälardalens VA AB. 

 

§ 2 Styrelsens säte 

Styrelsen har sitt säte i Arboga kommun. 

 

§ 3   Föremålet för bolagets verksamhet 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att ansvara för förvaltning och drift av delägarnas allmänna 

vatten- och avloppsanläggningar, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även utföra 

uppgifter inom administration, ekonomi, information, abonnent- och taxefrågor, debitering av avgifter 

inom den allmänna VA-försörjningen samt planering och projektgenomförande inom VA-

verksamheten. 

 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna 

enligt kommunallagen samt vad som stadgas i lagen om allmänna vattentjänster och miljöbalken, 

upprätthålla en långsiktigt hållbar lösning för VA-verksamheten och trygga vattenförsörjningen och 

hanteringen av avlopp inom ägarkommunerna. 

 

För det fall bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla ägarna i förhållande till ägarnas 

respektive aktieinnehav. 

 

§ 5  Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst trehundratusen (300 000) kronor och högst enmiljontvåhundratusen (1 

200 000) kronor. 

 

§ 6  Antal aktier 

Aktiernas antal ska vara lägst [antal] och högst [antal] stycken. 
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§ 7  Styrelse 

Styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter. 

Kommunfullmäktige i Kungsör respektive Arboga utser vardera tre styrelseledamöter och en 

styrelsesuppleant. 

 

Uppdrag som styrelseledamot och styrelsesuppleant gäller från den årsstämma som följer närmast efter 

det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter 

nästföljande val till kommunfullmäktige. 

 

Styrelsens ordförande och vice ordförande utses av styrelsen. 

 

Styrelsesuppleant får endast tjänstgöra som ersättare för ledamot som utsetts av samma aktieägare som 

suppleanten. 

 

§ 8  Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning väljs av årsstämman en eller två revisorer. Årsstämman kan även välja en 

revisorssuppleant. 

 

Revisorns och, i förkommande fall, suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 

under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 

§ 9 Lekmannarevisor 

Kommunfullmäktige i Kungsör respektive Arboga utser vardera en lekmannarevisor med suppleant. 

Uppdraget gäller för samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor/revisorer. 

 

§ 10 Kallelse till bolagsstämma och årsstämma 

Kallelse till bolagsstämma och årsstämma ska ske tidigast sex veckor före och senast två veckor före 

stämman. Kallelse får skickas med e-post, om inte aktiebolagslagen föreskriver att kallelsen ska 

skickas med post. 

 

§ 11  Ärenden på årsstämma 

På årsstämma ska följande ärenden behandlas. 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Val av en eller två justeringsmän 

5. Prövande om stämman blivit behörigen sammankallad 

6. Godkännande av dagordningen 
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7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas 

granskningsrapport 

8. Beslut om följande 

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 

b) Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9. Redovisning av de val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer 

som förrättats av kommunfullmäktige i Kungsör respektive Arboga. 

10. Val av revisor/revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleant 

11. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

 

§ 12 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 

 

§ 13 Firmateckning 

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant 

bemyndigande får endast avse minst två personer i förening. 

 

Verkställande direktören har dock rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådana löpande 

förvaltningsåtgärder som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktör. 

 

§ 14 Inspektionsrätt 

Kommunstyrelserna i Kungsör respektive Arboga har rätt at ta del av bolagets handlingar och 

räkenskapsinformation samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast 

i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

 

§ 15 Fullmäktiges rätt att ta ställning 

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Kungsör och Arboga möjlighet att ta ställning innan sådana 

beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 

 

§ 16 Ändring av bolagsordningen 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Kungsör och Arboga. 

 

 

---------------------------------- 
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Bolagsordning för Kungsörs Vatten AB 
 

Antagen av kommunfullmäktige 2016-04-11, § 48 (verksamhetsövergång 2016-05-01) 

Reviderad av kommunfullmäktige 2018-09-17, § 90 (digital kallelse) 

Reviderad av kommunfullmäktige 2019-11-11, § 154 (digital kallelse) 

Reviderad av kommunfullmäktige [**] 

 
 

§ 1 Bolagets firma 

Bolagets firma är Kungsörs Vatten Aktiebolag. 
 

§ 2 Styrelsens säte 

Styrelsen ska ha sitt säte i Kungsörs kommun, Västmanlands län. 

 

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, i egen regi eller genom ägande och 

förvaltning av aktier i bolag, producera och distribuera dricksvatten, omhänderta och rena 

avloppsvatten och dagvatten samt driva annan därmed förenlig verksam- het i enlighet med 

av kommunfullmäktige i Kungsörs kommun antagna ägardirektiv. 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten 

ska bedrivas i ägarens ställe. 
 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Bolagets ändamål är, inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal verksamhet 

enligt kommunallagen, att på ett miljövänligt och ekonomiskt sätt handha alla frågor som 

berör VA-verksamhet samt vad som stadgas i lagen (2006:412) om allmänna 

vattentjänster och miljöbalken, upprätthålla en långsiktigt hållbar lösning för VA-

verksamheten och trygga vattenförsörjningen och hanteringen av avlopp. 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kungsörs kommun till att till den 

del ej motsvaras av tillskjutet kapital användas till det ändamål för vars främjande bolaget 

bildats. 
 

§ 5 Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. 
 

§ 6 Antal aktier 

Antalet aktier skall vara lägst 10 000 och högst 40 000. 
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§ 7 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst lika många suppleanter. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kungsörs kommun för tiden från den årsstämma 

som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den års- 

stämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets 

styrelse. 

 

§ 8 Revisorer och årsredovisning 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verk- 

ställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med eller utan  

suppleant. 

Revisorns och, i förekommande fall suppleantens, uppdrag gäller till slutet av den 

årsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 st. ABL som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter 

revisorsvalet. 
 

§ 9 Lekmannarevisor 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i 

Kungsörs kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 

§ 10 Kallelse till årsstämma 

Kallelse till årsstämma ska ske i digital försändelse som mail via den kommunala 

e-postadress som tilldelats, till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor 

före årsstämman. 
 

§ 11 Ärenden på årsstämma 

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Val av en eller två justeringsmän 

5. Godkännande av dagordning 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport 

8. Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen 
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b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans- 

räkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 

10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) 

11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolags- 

ordningen 

 
§ 12 Räkenskapsår 

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 

 

§ 13 Firmateckning 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna 

bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger 

verkställande direktören rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande 

förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören. 

 

§ 14 Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Kungsörs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och  

räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 

den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

 

§ 15 Fullmäktiges rätt att ta ställning 

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Kungsörs kommun möjlighet att ta ställning 

innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 

vikt fattas. 

 

§ 16 Offentlighet 

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för 

allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. 

Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes 

bestämmande. Vägran att utlämna handling skall på sökandes begäran prövas av styrelsen. 
 

§ 17 Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Kungsörs 

kommun. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 58 Gemensamt driftbolag med Arboga för VA-
verksamheten 
Diarienummer KS 2021/421 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar ge uppdrag till Kommunstyrelseförvaltningen att 
tillsammans med Arboga vatten och avlopp AB, Kungsörs kommun och 
Kungsörs vatten AB 

· fortsätta förbereda bildandet av ett gemensamt driftsbolag 
· Att utse en politisk styrgrupp enligt förslag i sammanfattningen 
· Att ta fram en ekonomisk konsekvensanalys  

Ovanstående redovisas till kommunstyrelsen innan ärendet går vidare för 
framtagande av aktieägaravtal och övriga underlag. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade att ge i samverkan med berörda förvaltningar 
och bolag i Arboga och Kungsör, i uppdrag att utreda förutsättningarna för 
att bilda ett gemensamt driftbolag för de två kommunerna med planerad 
start 1 januari 2023. Utredningen visar att förutsättningarna är goda, därför 
är förslaget att förvaltningar och bolag i kommunerna arbetar vidare med att 
förbereda bildandet av ett gemensamt driftbolag. 
Det finns flera syften med ett gemensamt driftbolag; bland annat att få våra 
VA taxor att räcka till mer och att klara av ökade krav och utmaningar i 
framtiden. 
För det fortsatta arbetet föreslås en politiskt sammansatt styrgrupp med tre 
politiker från respektive kommun där Kungsör har ordförandeposten. De 
som föreslås ingå i styrgruppen är respektive ordförande i 
kommunstyrelsen, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen samt ordförande i 
respektive VA-bolag. 
Risk- och konsekvensbedömningar inför ändring av verksamheten ska 
genomföras i grupper utifrån planerade ändringar med Kungsörs Vatten 
AB:s medarbetare och skyddsombud. Riskbedömningarna ska upprättats 
utifrån den redovisade organisationsskissen samt arbetsmiljöverkets ABC 
för riskbedömning inför ändringar i verksamheten. 
Inledande MBL-förhandling § 11 har genomförts  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Kungsörs Vatten AB 

Dokumenttyp 
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KS protokoll 2021-10-25 § 203 Gemensamt driftbolag med Arboga för VA-
verksamheten 
Gemensamt VA-bolag Arboga Kungsör -Utredning 20220311 

Skickas till 
Kungsörs Vatten AB 
Kommunstyrelsen 
Arboga kommun 
 
 

Sida 604 (645)



Sida 
1 (1) 
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§ 243 Beslut gällande Köping kommuns 
återtagande av krisberedskap från Västra 
Mälardalens kommunalförbund, VMKF  
Diarienummer KS 2022/296 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
Köpings återtagande av krisberedskapsverksamheten från VMKF från den 1 
januari mot att Köping betalar 158 tkr per år under två år till Arboga 
kommun och 98 tkr per år under två år till Kungsörs kommun. 

Sammanfattning 
Köpings kommun har i Kommunfullmäktige beslutat den 30 maj § 45  
följande: 
· Köpings kommun återtar krisbereskapsverksamheten från Västra  
Mälardalens Kommunalförbund, från och med den 1 januari 2023. 
· Överenskommelsen mellan Västra Mälardalens Kommunalförbund,  
Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun gällande  
verksamhetsområdet krisberedskap sägs upp och upphör att gälla per den  
31 december 2022.  

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
KF 2022-05-30 KF §45 Återtagande av krisberedskap från Västra  
Mälardalens kommunalförbund 
Översyn av grunduppdrag 

Dokumenttyp 
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Kommunstyrelsen 
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Vår handläggare 
claes-urban.bostrom@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Återtagande av krisberedskap från Västra 
Mälardalens kommunalförbund - Köpings 
kommun 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
Köpings återtagande av krisberedskapsverksamheten från VMKF från den 1 
januari mot att Köping betalar 158 tkr per år under två år till Arboga 
kommun och 98 tkr per år under två år till Kungsörs kommun. 

Sammanfattning 
Köpings kommun har i Kommunfullmäktige beslutat den 30 maj § 45 
följande: 

·  Köpings kommun återtar krisbereskapsverksamheten från Västra 
Mälardalens Kommunalförbund, från och med den 1 januari 2023. 

· Överenskommelsen mellan Västra Mälardalens Kommunalförbund, 
Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun gällande 
verksamhetsområdet krisberedskap sägs upp och upphör att gälla per den 
31 december 2022.  

 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
KF 2022-05-30 KF §45 Återtagande av krisberedskap från Västra 
Mälardalens kommunalförbund 
Översyn av grunduppdrag 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

  
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-10-31 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/296 
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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Skickas till 
Arboga kommun 
Köpings kommun 
Surahammars kommun 
Sara Jonsson 
VMKF 
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Diarienummer 
KS 2022/296 
Er beteckning 
 

 

Ärendebeskrivning 
 
I samband med vårt gemensamma arbete med fördjupad samverkan mellan 
våra kommuner i KAK har det diskuterats om man ska kunna vara med som 
fullvärdig medlem och ha direktionsplatser om man inte är med inom 
samtliga områden. Här har Surahammar tidigare då inte varit en del av den 
fördjupade samverkan men liksom Köping varit fullvärdig medlem med 
direktionsplatser utan att vara en part inom samtliga verksamhetsområden 
inom VMKF. 
Så i den översyn som gjorts utifrån en rapport från KPMG där vi bestämde 
oss för att gå vidare att titta närmre på fyra områden tillsammans (detta har 
redovisats i respektive kommun som en delrapport och slutrapport) så var 
”Översyn av grunduppdraget” en del som biläggs detta ärende. 
I översynen av grunduppdraget har vi enats om att vissa områden ska vara 
och kommer vara obligatoriska och för att kunna få vara fullvärdig medlem 
med samma antal direktionsplatser så måste man delta fullt ut inom dessa 
områden från samtliga fyra kommuner. Surahammar har nu beslutat att bli 
fullvärdiga medlemmar och ingå i samtliga områden som blir obligatoriska 
samt säkerhets- och beredskapssamordning. 
När vi nu gör om så kommer Säkerhetssamordningen och 
Beredskapssamordningen vara en frivillig del men det får konsekvenser i en 
övergång. 
Köping har inte tidigare deltagit i Säkerhetssamordningen utan haft egen 
tjänst för detta och vill nu dra sig ur även Beredskapssamordningen (se KF 
beslut som bifogats) innebär kostnadsökningar för Kungsör och Arboga i en 
övergång. 
Alternativt att Köping blir kvar i nuvarande organisation under de 
kommande två åren för att sedan kunna kliva ur och skapa sig en egen 
organisation. 
2022   2023   Kostnadsökning 

Köping (53,4 %) 1176 Köping: - -      

Arboga (28,7 %) 632 Arboga (61,6 %) 790 -158    

Kungsör (17,9 %) 394 Kungsör (38,4 %) 492 -98    

Surahammar ej samverkan 
idag 0 Surahammar  -     

 

Total 2202   1282      
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Fördyring med ca 256 tkr årligen för Arboga och Kungsör         
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Justerarnas signaturer   
   

 

§ 45 Återtagande av krisberedskap från Västra 
Mälardalens kommunalförbund 
Diarienummer: KS 2022/356 

Beslut 
· Köpings kommun återtar krisbereskapsverksamheten från Västra 

Mälardalens Kommunalförbund, från och med den 1 januari 2023. 
· Överenskommelsen mellan Västra Mälardalens Kommunalförbund, 

Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun gällande 
verksamhetsområdet krisberedskap sägs upp och upphör att gälla per den 
31 december 2022.  

Ärendebeskrivning 
2008 flyttades verksamhetsområdet krisberedskap över till Västra Mälardalens 
Kommunalförbund (VMKF) via en överenskommelse mellan Västra Mälardalens 
kommunalförbund, Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun. 
Verksamhetsområdet innefattar två heltidstjänster där Köpings kommun 
finansierar en heltidstjänst.  

Krisberedskapssamordnaren har till uppgift att övergripande driva och samordna 
krisberedskapsfrågorna i respektive medlemskommun och mellan dessa 
kommuner. 

I Köpings kommun pågår nu ett arbete med att etablera en säkerhetsavdelning. 
Kommunen behöver stärka upp och minska sårbarheten i arbetet med 
säkerhetsfrågor och ser därför fördelar att samla kris- och säkerhet i kommunens 
egen organisation för att kunna utveckla dessa aktuella frågor lokalt. Samverkan 
med övriga kommuner kommer att ske fortsättningsvis men i andra former. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-04-19 
Överenskommelse krisberedskap 
Protokollsutdrag KS 2022-05-19 §75 
  

Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Mötesdatum 
2022-05-30 

Mötets diarienummer 
KS 2022/115 
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Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Mötesdatum 
2022-05-30 
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Mötets diarienummer 
KS 2022/115 

 

Justerarnas signaturer   
   

 

Förslag till beslut 
· Köpings kommun återtar krisbereskapsverksamheten från Västra 

Mälardalens Kommunalförbund, från och med den 1 januari 2023. 
· Överenskommelsen mellan Västra Mälardalens Kommunalförbund, 

Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun gällande 
verksamhetsområdet krisberedskap sägs upp och upphör att gälla per den 
31 december 2022.  

Yttranden 
Annika Duan (S), kommunstyrelsens ordförande, yttrar sig i ärendet.  

Yrkanden 
Annika Duan (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsordning 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt och finner att kommunfullmäktige 
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kopia till 
Västra Mälardalens Kommunalförbund 
Arboga kommun 
Kungsörs kommun 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 4 Val av kommunstyrelse 
Diarienummer KS 2022/77 

Beslut 
Kommunfullmäktiges valberednings förslag:  
Kommunfullmäktige utser följande ledamöter och ersättare till 
kommunstyrelsen 2022-12-01 – 2026-11-30: 

Ledamöter: Ersättare: 

Mikael Peterson (S) 
Stallmästaregatan 12 
736 32 Kungsör 

Marita Pettersson (S) 
Stallmästaregatan 12 
736 32 Kungsör 

Linda Söder-Jonsson (S) 
Källgatan 5 
736 30 Kungsör 

Amir Hebib (S) 
Parkgatan 8 
736 36 Kungsör 

Angelica Stigenberg (S) 
Lockmora 122 
736 91 Kungsör 

Per Strengbom (S) 
Solrosvägen 14 
736 32 Kungsör 

Marie Norin Junttila (S) 
Granhammar 105 
736 91 Kungsör 

AnneMarie Andersson (C) 
Karlavägen 10 
736 33 Kungsör 

Madelene Fager (C) 
Skäggdoppingvägen 11 
736 92 Kungsör 

Sofia Granerfeldt (C) 
Skäftruna 300 
736 91 Kungsör 

Christer Henriksson (V) 
Himmelsbergavägen 48 
736 92 Kungsör 

Mattias Söderlund (V) 
Drottninggatan 33B 
736 31 Kungsör 

Stellan Lund (M) 
Gesällgatan 3 
736 32 Kungsör 

Hans Carlsson (M) 
Rönnstigen 31 
731 60 Valskog 

Bo Granudd (M) 
Storgatan 35 
736 32 Kungsör 

Yrjö Björkqvist (M) 
Långtäby 105 
731 97 Köping 

Roland Jansson (SD) 
Berga 202 
736 92 Kungsör 

Anita Roots (SD) 
Ringvägen 14 
736 33 Kungsör 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kungsör Kommunfullmäktiges valberedning 
Sammanträdesdatum 
2022-11-03 
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Anders Frödin (SD) 
Alngatan 15 
736 32 Kungsör  

Per Haldin (SD) 
Villagatan 4A 
731 60 Valskog 

Claes Wolinder (L) 
Sjövägen 12 
736 92 Kungsör 

Annette Åbrink Jagerholm (KD) 
Ekuddsvägen 10 
736 32 Kungsör 

  
Mikael Pettersson (S) utses till ordförande, Madelene Fager (C) till 1:e vice 
ordförande och Stellan Lund (M) till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen 
för tiden 2022-12-01 – 2026-11-30. 
 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska välja kommunstyrelse för tiden 2022-12-01 – 
2026-11-30. Elva ledamöter och lika många ersättare ska väljas. En 
ordförande och två vice ordförande ska utses. 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 8 Val av kommunalråd och oppositionsråd 
Diarienummer KS 2022/113 

Beslut 
Kommunfullmäktiges valberednings förslag:  
Kommunfullmäktige utser följande kommunal- och oppositionsråd för tiden 
2022-12-01 – 2026-11-30: 

Kommunstyrelsens ordförande 
Mikael Peterson (S) 

Kommunalråd 100 % 
Ersättning: 90 % av 
riksdagsmannaarvodet 

Kommunstyrelsen 1:e vice 
ordförande Madelene Fager (C) 

Kommunalråd minst 50 % 
Ersättning: 50 % av 
riksdagsmannaarvodet 

Barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Angelica Stigenberg (S) 

Kommunalråd 50 %  
Ersättning: 40 % av 
riksdagsmannaarvodet 

Socialnämndens ordförande Linda 
Söder Jonsson (S) 

Kommunalråd 50 %  
Ersättning 50 % av 
riksdagsmannaarvodet 

Stellan Lund (M) Oppositionsråd 50 % 
Ersättning 40 % av 
riksdagsmannaarvodet 

  
 
 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen ska den som fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid 
eller betydande del av heltid ha titeln kommunalråd, borgarråd, 
oppositionsråd eller annan benämning som kommunfullmäktige bestämmer. 
I Kungsör har råd tidigare år valts för perioden 1 december valåret till 30 
november året efter nästkommande val. 
De uppdrag som har omfattningen av minst 40 procent tjänstgöringsgrad är: 

· Kommunstyrelsens ordförande 100 % 
· Kommunstyrelsens förste vice ordförande ≥ 50 % 
· Barn- och utbildningsnämndens ordförande 50 % 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
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Kungsör Kommunfullmäktiges valberedning 
Sammanträdesdatum 
2022-11-03 

Sida 614 (645)



 

Dokumenttyp Sida 
Protokollsutdrag 2 (2) 
Beslutande organ 
Kungsör Kommunfullmäktiges valberedning 
Sammanträdesdatum 
2022-11-03 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

· Socialnämndens ordförande 50 % 
· Oppositionsråd 50 % 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 

Sida 615 (645)



Sida 
1 (2) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 5 Val av barn- och utbildningsnämnd 
Diarienummer KS 2022/120 

Beslut 
Kommunfullmäktiges valberednings förslag:  
Kommunfullmäktige utser följande ledamöter och ersättare till barn- och 
utbildningsnämnden 2023-01-01 – 2026-12-31: 

Ledamöter: Ersättare: 

Angelica Stigenberg (S) 
Lockmora 122 
736 91 Kungsör 

Åse Verner (S) 
Bygatan 7 
736 36 Kungsör 

Inger Grindelid (S) 
Södra Kyrkogatan 6 
736 31 Kungsör 

Lise-Lott Eriksson (S) 
Bygatan 21 
736 36 Kungsör 

Elisabeth Strengbom (S) 
Solrosvägen 14 
736 36 Kungsör 

Annmarie Wikholm (S) 
Trädgårdsgatan 15 
736 32 Kungsör 

Lina Johansson (C) 
Solrosvägen 31 
736 33 Kungsör 

Pamela Lundin (C) 
Slokärrsvägen 3 
736 91 Kungsör 

Mirjam Hansson (V) 
Drottninggatan 40B 
736 31 Kungsör 

Fridha Haglind Eriksson (V) 
Gärdesgatan 5 
736 30 Kungsör 

Bo Granudd (M)  
Storgatan 35 
736 32 Kungsör 

Anita Roots (SD) 
Ringvägen 14 
736 33 Kungsör 

Yrjö Björkqvist (M) 
Långtäby 105 
731 97 Kungsör 

Assrar Hamid (SD) 
Domherregatan 8 
736 35 Kungsör 

Björn Eriksson (SD) 
Runnavägen 40 
736 35 Kungsör 

Jenny Andersson (KD) 
Runnavägen 67 
736 35 Kungsör  

Susanne Söderström (SD) 
Västra Säbygatan 16 
736 92 Kungsör 

Gunilla Wolinder (L) 
Sjövägen 12 
736 92 Kungsör 

  

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kungsör Kommunfullmäktiges valberedning 
Sammanträdesdatum 
2022-11-03 

Sida 616 (645)



 

Dokumenttyp Sida 
Protokollsutdrag 2 (2) 
Beslutande organ 
Kungsör Kommunfullmäktiges valberedning 
Sammanträdesdatum 
2022-11-03 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Angelica Stigenberg (S) utses till ordförande, Lina Johansson (C) till 1:e 
vice ordförande och Bo Granudd (M) till 2:e vice ord-förande. 
  
Som personliga ersättare för dessa vid presidieberedning utses Inger 
Grindelid (S) för ordföranden, Pamela Lundin (C) för 1:e vice ordföranden 
och Yrjö Björkqvist (M) för 2:e vice ordföranden. 
 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska välja barn- och utbildningsnämnd för tiden 2023-
01-01 – 2026-12-31. Nio ledamöter och lika många ersättare ska väljas. En 
ordförande och två vice ordföranden ska utses. 
Nämndens ärenden bereds vid presidieberedning där nämndens ordförande 
och två vice ordförandena deltar.  

Skickas till 
Kommunfullmäktige 

Sida 617 (645)



Sida 
1 (2) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 6 Val av socialnämnd  
Diarienummer KS 2022/126 

Beslut 
Kommunfullmäktiges valberednings förslag:  
Kommunfullmäktige utser följande ledamöter och ersättare till 
socialnämnden 2023-01-01 – 2026-12-31: 

Ledamöter: Ersättare: 

Linda Söder-Jonsson (S) 
Källgatan 5 
736 30 Kungsör 

Monica Lindgren (S) 
Ringvägen 15 
736 33 Kungsör 

Marita Pettersson (S) 
Virkesgatan 5 
736 32 Kungsör 

Ann-Catrin Cederlund (S) 
Magasingatan 21 
736 35 Kungsör 

Per Strengbom (S) 
Solrosvägen 14 
736 32 Kungsör 

Lianne Björling Burton (S) 
Vallgatan 1A 
736 30 Kungsör 

Eleonor Westlund (C) 
Ängsvägen 35 
736 32 Kungsör  

Anna Rosén (C) 
Östtuna 131 
731 97 Köping 

Mattias Söderlund (V) 
Drottninggatan 33B 
736 31 Kungsör 

Marcus Andersson (V) 
Drottninggatan 35F 
736 31 Kungsör 

Ronja Lund Wall (M) 
Blåmesgatan 3C 
736 35 Kungsör 

Marita Björkqvist (M) 
Långtäby 105 
731 97 Kungsör 

Jennie Ström (M) 
Bergsgatan 18 
731 60 Valskog 

Robert Redenkvist (SD) 
Sågvägen 2 
736 32 Kungsör 

Anders Frödin (SD) 
Alngatan 15 
736 32 Kungsör 

Per Haldin (SD) 
Villagatan 4A 
731 60 Valskog 

Anette Åbrink Jagerholm (KD) 
Ekuddsvägen 10 
736 32 Kungsör 

Ulla Berg (L) 
Vikvägen 12 
736 92 Kungsör 
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Linda Söder Jonsson (S) utses till ordförande, Marita Pettersson (S) till 1:e 
vice ordförande och Ronja Lund Wall (M) till 2:e vice ordförande. 
Som personliga ersättare för dessa vid presidieberedning utses Monica 
Lindgren (S) för ordföranden, Ann-Catrin Cederlund (S) för 1:e vice 
ordföranden och Jennie Ström (M) för 2:e vice ordföranden. 
 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska välja socialnämnd för tiden 2023-01-01 – 2026-
12-31. Nio ledamöter och lika många ersättare ska väljas. En ordförande och 
två vice ordföranden ska utses. 
Nämndens ärenden bereds vid presidieberedning där nämndens ordförande 
och två vice ordförandena deltar. Enligt beslut i kommunfullmäktige ska 
personliga ersättare för dessa utses. 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 7 Val av valnämnd 
Diarienummer KS 2022/127 

Beslut 
Kommunfullmäktiges valberednings förslag:  
Kommunfullmäktige utser följande ledamöter och ersättare till valnämnden 
2023-01-01 – 2026-12-31: 

Ledamöter: Ersättare: 

Inger Grindelid (S) 
Södra Kyrkogatan 6 
736 31 Kungsör 

Ann-Catrin Cederlund (S) 
Magasingatan 21 
736 35 Kungsör 

Maija-Liisa Åsenbrygg (S) 
Eddavägen 20 
736 36 Kungsör 

Gunilla Lindström (S) 
Kvarnbacken 3 
736 35 Kungsör 

Gunnar Karlsson (C) 
Vallby 131  
736 92 Kungsör 

Lina Johansson (C) 
Solrosvägen 31 
736 33 Kungsör 

Marita Tingström (V) 
Föreningsgatan 2A 
736 33 Kungsör 

Mirjam Hansson (V) 
Drottninggatan 40B 
736 31 Kungsör 

Hans Carlsson (M) 
Rönnstigen 31 
731 60 Valskog 

Ewa Granudd (M) 
Storgatan 35 
736 32 Kungsör 

Magnus Vidin (SD) 
Kungsgatan 105 
736 33 Kungsör 

Anita Roots (SD) 
Ringvägen 14 
736 33 Kungsör 

Anette Åbrink Jagerholm (KD) 
Ekuddsvägen 10 
736 32 Kungsör 

Claes Wolinder (L) 
Sjövägen 12 
736 92 Kungsör 

  
Kommunfullmäktige utser Inger Grindelid (S) till ordförande, Gunnar 
Karlsson (C) till 1:e vice ordförande och Hans Carlsson (M) till 2:e vice 
ordförande i valnämnden för tiden 2019-01-01 – 2022-12-31. 
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Skickas till 
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Sida 
1 (2) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 9 Val av krisledningsnämnd 
Diarienummer KS 2022/109 

Beslut 
Kommunfullmäktiges valberednings förslag:  
Kommunfullmäktige utser följande ledamöter och ersättare till 
krisledningsnämnden 2023-01-01 – 2026-12-31: 

Ledamöter: Ersättare: 

Mikael Peterson (S) 
Stallmästaregatan 12 
736 32 Kungsör 

Marie Norin Junttila (S) 
Granhammar 105 
736 91 Kungsör 

Linda Söder-Jonsson (S) 
Källgatan 5 
736 30 Kungsör 

Angelica Stigenberg (S) 
Lockmora 122 
736 91 Kungsör 

Madelene Fager (C) 
Skäggdoppingvägen 11 
736 92 Kungsör 

Christer Henriksson (V) 
Himmelsbergavägen 48 
736 92 Kungsör 

Stellan Lund (M) 
Gesällgatan 3 
736 32 Kungsör 

Bo Granudd (M)  
Storgatan 35 
736 32 Kungsör 

Roland Jansson (SD) 
Berga 202 
736 92 Kungsör 

Anders Frödin (SD) 
Alngatan 15 
736 32 Kungsör 

  
Mikael Peterson (S) utses till ordförande, Linda Söder Jonsson (S) till 1:e 
vice ordförande och Stellan Lund (M) till 2:e vice ordförande i 
krisledningsnämnden för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31. 
 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska välja krisledningsnämnd för tiden 2023-01-01 – 
2026-12-31. Fem ledamöter och lika många ersättare ska väljas. En 
ordförande och två vice ordförande ska utses. 
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 18 juni 2018, § 74 ska ledamöter 
och ersättare hämtas bland kommunstyrelsens ordinarie ledamöter. 
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§ 16 Val till Västra Mälardalens 
överförmyndarnämnd 
Diarienummer KS 2022/128 

Beslut 
Kommunfullmäktiges valberednings förslag:  
Kommunfullmäktige utser följande ledamot och ersättare till Västra 
Mälardalens överförmyndarnämnd 2023-01-01 – 2026-12-31: 

Ledamöter: Ersättare: 

Gunilla A Aurusell (S) 
Åsgatan 22 
736 31 Kungsör 

Gunilla Lindström (S) 
Kvarnbacken 3 
736 35 Kungsör 

  
 
 

Sammanfattning 
Enligt 5 § i reglemente för Västra Mälardalens överförmyndarnämnd består 
nämnden av fem ledamöter och fem ersättare. En ledamot och en ersättare 
väljs av var och en av de samverkande kommunerna. 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 26 Val till gemensam hjälpmedelsnämnd  
Diarienummer KS 2022/134 

Beslut 
Kommunfullmäktiges valberednings förslag:  
Kommunfullmäktige utser följande ledamot och ersättare till den 
gemensamma hjälpmedelsnämnden 2023-01-01 – 2026-12-31: 

Ledamot: Ersättare: 

Linda Söder-Jonsson (S) 
Källgatan 5 
736 30 Kungsör 

Monica Lindgren (S) 
Ringvägen 15 
736 33 Kungsör 

  
 
 

Sammanfattning 
Enligt reglemente för gemensam hjälpmedelsnämnd 5 § ska nämnden bestå 
av 15 ledamöter och lika många ersättare. Kungsörs kommun utser en 
ledamot och en ersättare. 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 18 Val av representanter till Mälardalsrådet 
Diarienummer KS 2022/112 

Beslut 
Kommunfullmäktiges valberednings förslag:  
Kommunfullmäktige utser följande ledamöter och ersättare till 
Mälardalsrådet 2023-01-01 – 2026-12-31: 

Ledamöter: Ersättare: 

Mikael Peterson (S) 
Stallmästaregatan 12 
736 32 Kungsör 

Lina Johansson (C) 
Solrosvägen 31 
736 33 Kungsör 

Gert Viebke (SD) 
Åkholmen 113 
736 92 Kungsör 

Sören Dreifaldt (M) 
Aspa 226 
731 97 Köping 

  
 
 

Sammanfattning 
Enligt Mälardalsrådets stadgar 6 § utövar medlemmarna sin rätt vid 
rådsmöten. Kungsörs kommun utser två ledamöter och kan utse två 
ersättare. 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 12 Val av parlamentarisk kommitté för översyn 
av den politiska organisationen och arvoden till 
förtroendevalda 
Diarienummer KS 2022/132 

Beslut 
Kommunfullmäktiges valberednings förslag:  
Kommunfullmäktige utser följande ledamöter till den parlamentariska 
kommittén för översyn av den politiska organisationen och arvoden till 
förtroendevalda 2023-01-01 – 2026-12-31: 

Mikael Peterson (S) 
Stallmästaregatan 12 
736 32 Kungsör 

Roland Jansson (SD) 
Berga 202 
736 92 Kungsör 

Linda Söder-Jonsson (S) 
Källgatan 5 
736 30 Kungsör 

Stellan Lund (M) 
Gesällgatan 3 
736 32 Kungsör 

Madelene Fager (C) 
Skäggdoppingvägen 11 
736 92 Kungsör 

Jenny Andersson (KD) 
Runnavägen 67 
736 35 Kungsör  

Christer Henriksson (V) 
Himmelsbergavägen 48 
736 92 Kungsör 

Claes Wolinder (L) 
Sjövägen 12 
736 92 Kungsör 

  
Mikael Peterson (S) utses som sammankallande i kommittén. 
 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige tillsatte hösten 2005 en parlamentarisk kommitté för 
översyn av den politiska organisationen och arvoden till de förtroendevalda. 
Nytt beslut om sammansättning tas inför varje mandatperiod. 
Nuvarande kommitté består av en ledamot från varje parti (det största partiet 
har dock två platser), varav en sammankallande. 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 14 Val av parlamentarisk kommitté för kultur, 
fritid, miljö, jämställdhet m.m. 
Diarienummer KS 2022/114 

Beslut 
Kommunfullmäktiges valberednings förslag:  
Kommunfullmäktige utser följande ledamöter och ersättare till 
parlamentarisk kommitté för kultur, fritid, miljö, jämställdhet m.m. 2023-
01-01 – 2026-12-31: 

Madelene Fager (C) 
Skäggdoppingvägen 11 
736 92 Kungsör 

Anita Roots (SD) 
Ringvägen 14 
736 33 Kungsör 

Mikael Peterson (S) 
Stallmästaregatan 12 
736 32 Kungsör 

Hans Carlsson (M) 
Rönnstigen 31 
731 60 Valskog 

Erik Vestholm (C) 
Malmberga 121 
736 92 Kungsör 

Magnus Vidin (SD) 
Kungsgatan 105 
736 33 Kungsör 

Rebecca Nilsson-Wallin (V) 
Odengatan 7 
736 30 Kungsör 

Gunilla Wolinder (L) 
Sjövägen 12 
736 92 Kungsör 

 
Madelene Fager (C) utses som sammankallande i kommittén. 
 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige inrättade den 12 november 2018 en parlamentarisk 
kommitté för kultur, fritid, miljö, jämställdhet m.m. 
Kommitté ska bestå av en ledamot från varje parti (det största partiet har 
dock två platser), varav en sammankallande. 

Överläggning 
Under överläggningen föreslås Kristdemokraterna ge upp sin plats i den 
parlamentariska styrgruppen till Sverigedemokraterna. 
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§ 13 Val av parlamentarisk styrgrupp för 
ortsutveckling 
Diarienummer KS 2022/115 

Beslut 
Kommunfullmäktiges valberednings förslag:  
Kommunfullmäktige utser följande ledamöter till den parlamentariska 
styrgruppen för ortsutveckling 2023-01-01 – 2026-12-31: 

Mikael Peterson (S) 
Stallmästaregatan 12 
736 32 Kungsör 

Anders Frödin (SD) 
Alngatan 15 
736 32 Kungsör 

Linda Söder-Jonsson (S) 
Källgatan 5 
736 30 Kungsör 

Stellan Lund (M) 
Gesällgatan 3 
736 32 Kungsör 

Rasmus Olsson (C) 
Östersäby 111 
736 92 Kungsör 

Ewa Granudd (M) 
Runnavägen 67 
736 35 Kungsör  

Fridha Haglind Eriksson (V) 
Gärdesgatan 5 
736 30 Kungsör 

Tor Berggrund (L) 
Sjövägen 32 
736 92 Kungsör 

  
Mikael Peterson (S) utses som sammankallande i kommittén. 
 
 

Sammanfattning 
Nuvarande kommitté består av en ledamot från varje parti (det största partiet 
har dock två platser), varav en sammankallande. 

Överläggning 
Under överläggningen föreslås Kristdemokraterna ge upp sin plats i den 
parlamentariska styrgruppen till Moderaterna. 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 19 Val till kommunalförbundet VafabMiljö 
Diarienummer KS 2022/117 

Beslut 
Kommunfullmäktiges valberednings förslag:  
Kommunfullmäktige utser följande ledamot och ersättare till 
förbundsdirektionen för kommunalförbundet VafabMiljö 2023-01-01 – 
2026-12-31: 

Ledamot: Ersättare: 

Per Strengbom (S) 
Solrosvägen 14 
736 32 Kungsör 

Sören Dreifaldt (M) 
Aspa 226 
731 97 Köping 

  
 
 

Sammanfattning 
Enligt förbundsordningens 5 § ska förbundsdirektionen bestå av tolv (elva 
om Enköping väljer att stå utanför) ledamöter och lika många ersättare. 
Kungsörs kommun utser en ledamot och en ersättare. 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 15 Val av ombud till Västmanlands Kommuner 
Diarienummer KS 2022/118 

Beslut 
Kommunfullmäktiges valberednings förslag:  
Kommunfullmäktige utser följande ombud och ersättare till Västmanlands 
Kommuner 2023-01-01 – 2026-12-31: 

Ombud: Ersättare: 

Mikael Peterson (S) 
Stallmästaregatan 12 
736 32 Kungsör 

Linda Söder-Jonsson (S) 
Källgatan 5 
736 30 Kungsör 

Christer Henriksson (V) 
Himmelsbergavägen 48 
736 92 Kungsör 

Madelene Fager (C) 
Skäggdoppingvägen 11 
736 92 Kungsör 

Sören Dreifaldt (M) 
Aspa 226 
731 97 Köping 

Roland Jansson (SD) 
Berga 202 
736 92 Kungsör 

  
 
 

Sammanfattning 
Enligt Västmanlands Kommuners stadgar ska varje medlemskommun utse 
ett ombud per påbörjat 4000-tal invånare. För varje ombud ska en ersättare 
utses. 
Ombuden och ersättarna väljs för perioden fr.o.m. ordinarie förbundsmöte 
året efter det att allmänna val till kommunfullmäktige förrättats och fram till 
det ordinarie förbundsmöte som sker närmast efter nästföljande allmänna 
val. 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 20 Val till Västra Mälardalens 
Kommunalförbunds direktion 
Diarienummer KS 2022/119 

Beslut 
Kommunfullmäktiges valberednings förslag för nuvarande förutsättningar:  
Kommunfullmäktige utser följande ledamöter och ersättare till 
förbundsdirektionen för Västra Mälardalens Kommunalförbund 2023-01-01 
– 2026-12-31: 

Ledamöter: Ersättare: 

Linda Söder-Jonsson (S) 
Källgatan 5 
736 30 Kungsör 

Angelica Stigenberg (S) 
Lockmora 122 
736 91 Kungsör 

Madelene Fager (C) 
Skäggdoppingvägen 11 
736 92 Kungsör 

Christer Henriksson (V) 
Himmelsbergavägen 48 
736 92 Kungsör 

Stellan Lund (M) 
Gesällgatan 3 
736 32 Kungsör 

Magnus Vidin (SD) 
Kungsgatan 105 
736 33 Kungsör 

  
Kommunfullmäktiges valberednings förslag om antalet ledamöter och 
ersättare minskas till två: 
Kommunfullmäktige utser följande ledamöter och ersättare till 
förbundsdirektionen för Västra Mälardalens Kommunalförbund 2023-01-01 
– 2026-12-31: 

Ledamöter: Ersättare: 

Linda Söder-Jonsson (S) 
Källgatan 5 
736 30 Kungsör 

Madelene Fager (C) 
Skäggdoppingvägen 11 
736 92 Kungsör 

Stellan Lund (M) 
Gesällgatan 3 
736 32 Kungsör 

Magnus Vidin (SD) 
Kungsgatan 105 
736 33 Kungsör 
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Sammanfattning 
Enligt förbundsordningens 7 § ska förbundsdirektionen bestå av tio 
ledamöter och lika många ersättare. Kungsörs kommun utser tre ledamöter 
och tre ersättare. 
Ett förslag till ny förbundsordning med tillämpning från och med den 1 
januari 2023 är under bearbetning av VMKF och medlemskommunerna. Det 
beror främst på att Surahammar ingår som medlemmar i VMKF:s 
obligatoriska verksamheter på samma villkor som övriga 
medlemskommuner. Detta innebär sannolikt att fördelningen av ledamöter i 
direktionen kommer förändras till att varje medlemskommun får två 
ledamotsplatser och två ersättarplatser var.  
Med anledning av detta presenterar kommunfullmäktiges valberedning två 
förslag baserat på nuvarande förutsättningar samt framtida förutsättningar. 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 10 Nominering av begravningsombud 
Diarienummer KS 2022/130 

Beslut 
Kommunfullmäktiges valberednings förslag:  
Kommunfullmäktige föreslår att Länsstyrelsen utser Lars Wigström (S), 
Hogsta 207, 736 91 Kungsör, som begravningsombud i Kungsör för tiden 
2023-01-01 – 2026-12-31: 

Sammanfattning 
Enligt begravningslagens 10 kapitel, 1 § ska länsstyrelsen förordna ett eller 
flera begravningsombud att granska hur församlingen tar till vara de 
personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Detta gäller när en 
församling är huvudman för begravningsverk-samheten. 
Begravningsombud utses för en tid av fyra år från den 1 januari året efter 
det att val ägt rum i landet. 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 11 Val av borgerliga begravningsförrättare 
Diarienummer KS 2022/131 

Beslut 
Kommunfullmäktiges valberednings förslag:  
Kommunfullmäktige utser Marie Norin Junttila (S) till borgerlig 
begravningsförrättare för 2023-01-01 – 2026-12-31. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2013 att kommunen ska erbjuda 
kommunal borgerlig begravningsförrättare. Enligt de fastställda reglerna ska 
två borgerliga kommunala begravningsförrättare – en kvinna och en man – 
utses för Kungsörs kommun bland kommunfullmäktiges ledamöter efter 
nominering av partierna.  
Uppdragstiden för borgerliga begravningsförrättare är detsamma som 
mandatperioden för nämnder, dvs. fyra år från och med årsskifte efter det att 
allmänna val hållits. 

Överläggning 
Efter överläggning har valberedningen inget förslag till manlig 
begravningsförrättare, varför platsen lämnas vakant. 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 25 Val till samordningsförbundet i Västra 
Mälardalen inom rehabiliteringsområdet 
Diarienummer KS 2022/133 

Beslut 
Kommunfullmäktiges valberednings förslag:  
Kommunfullmäktige utser följande ledamot och ersättare till 
samordningsförbundet i Mälardalen inom rehabiliteringsområdet 2023-01-
01 – 2026-12-31: 

Ledamöter: Ersättare: 

Linda Söder-Jonsson (S) 
Källgatan 5 
736 30 Kungsör 

Ann-Catrin Cederlund (S) 
Magasingatan 21 
736 35 Kungsör 

  
 
 

Sammanfattning 
Enligt förbundsordningen 5 § ska styrelsen för samordningsförbundet bestå 
av sex ledamöter och lika många ersättare. Varje medlem väljer en ledamot 
och en ersättare för denna. 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 17 Val till Västra Mälardalens 
Myndighetsförbunds direktion 
Diarienummer KS 2022/139 

Beslut 
Kommunfullmäktiges valberednings förslag:  
Kommunfullmäktige utser följande ledamöter och ersättare till Västra 
Mälardalens myndighetsförbunds direktion 2023-01-01 – 2026-12-31: 

Ledamöter: Ersättare: 

Linda Söder-Jonsson (S) 
Källgatan 5 
736 30 Kungsör 

Dan Stigenberg (S) 
Ängsvägen 47 
736 32 Kungsör 

Mattias Söderlund (V) 
Drottninggatan 33B 
736 31 Kungsör 

Elisabeth Kjellin (S) 
Alngatan 31 
736 32 Kungsör 

Bo Granudd (M)  
Storgatan 35 
736 32 Kungsör 

Marita Björkqvist (M) 
Långtäby 105 
731 97 Kungsör 

Anita Roots (SD) 
Ringvägen 14 
736 33 Kungsör 

Susanne Söderström (SD) 
Västra Säbygatan 16 
736 92 Kungsör 

  
Linda Söder-Jonsson (S) nomineras för tjänstgöring vartannat år som 
ordförande, vartannat år som vice ordförande. 
 
 

Sammanfattning 
Enligt förbundsordningens 7 § ska förbundsdirektionen bestå av åtta 
ledamöter och lika många ersättare. Kungsörs kommun utser fyra ledamöter 
och fyra ersättare. 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 23 Val av ägarombud till föreningar m.fl. 
Diarienummer KS 2022/140 

Beslut 
Kommunfullmäktiges valberednings förslag:  
Kommunfullmäktige utser följande ägarombud och ersättare till föreningar 
m.fl. 2023-01-01 – 2026-12-31: 
 

Kommuninvest ekonomisk 
förening 

  

Ombud till stämma: Ersättare: 

Mikael Peterson (S) 
Stallmästaregatan 12 
736 32 Kungsör 

Ewa Granudd (M) 
Storgatan 35 
736 32 Kungsör 

  

Västmanlands Luftvårdsförbund   

Ombud till stämma: Ersättare: 

Dan Stigenberg (S) 
Ängsvägen 47 
736 32 Kungsör 

Hans Carlsson (M) 
Rönnstigen 31 
731 60 Valskog 

  

Västmanlands tolkservice   

Ombud till stämma: Ersättare: 

Angelica Stigenberg (S) 
Lockmora 122 
736 91 Kungsör 

Ronja Lund Wall (M) 
Blåmesgatan 3C 
736 35 Kungsör 

  
  

Arbogaåns vattenförbund 

Ombud till stämma: 

Dan Stigenberg (S) 
Ängsvägen 47 
736 32 Kungsör 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kungsör Kommunfullmäktiges valberedning 
Sammanträdesdatum 
2022-11-03 

Sida 639 (645)



 

Dokumenttyp Sida 
Protokollsutdrag 2 (3) 
Beslutande organ 
Kungsör Kommunfullmäktiges valberedning 
Sammanträdesdatum 
2022-11-03 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

Arbogaåns rensningsföretag 

Ombud till stämma: 

Dan Stigenberg (S) 
Ängsvägen 47 
736 32 Kungsör 

  

Hedströmmens vattenförbund 

Ombud till stämma: 

Dan Stigenberg (S) 
Ängsvägen 47 
736 32 Kungsör 

  

Mälarens vattenvårdsförbund 

Ombud till stämma: 

Dan Stigenberg (S) 
Ängsvägen 47 
736 32 Kungsör 

  

Västmanlands Lokaltrafik AB   

Ombud till stämma, tillika 
röstombud: 

Ombud till stämma: 

Mikael Peterson (S) 
Stallmästaregatan 12 
736 32 Kungsör 

Per Strengbom (S) 
Solrosvägen 14 
736 32 Kungsör 

  Stellan Lund (M) 
Gesällgatan 3 
736 32 Kungsör 

  
 
 
 
 
 

Sida 640 (645)



 

Dokumenttyp Sida 
Protokollsutdrag 3 (3) 
Beslutande organ 
Kungsör Kommunfullmäktiges valberedning 
Sammanträdesdatum 
2022-11-03 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska välja ägarombud och ersättare för dessa till 
föreningar m.fl. för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 

Sida 641 (645)



Sida 
1 (1) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 24 Val av gode män vid lantmäteriförrättning 
Diarienummer KS 2022/141 

Beslut 
Kommunfullmäktiges valberednings förslag:  
Kommunfullmäktige utser följande gode män vid lantmäteriförrättning 
2023-01-01 – 2026-12-31: 

Gode män, tätort:   Gode män, jord- och 
skogsbruk: 

Elisabeth Kjellin (S) 
Alngatan 31 
736 32 Kungsör 

  Dan Stigenberg (S) 
Ängsvägen 47 
736 32 Kungsör 

      

Hans Carlsson (M) 
Rönnstigen 31 
731 60 Valskog 

  Hans Carlsson (M) 
Rönnstigen 31 
731 60 Valskog 

  
 
 

Sammanfattning 
Enligt fastighetsbildningslagens 4 kapitel, 2 § ska kommunfullmäktige 
förrätta val av gode män vid lantmäteriförrättningar. God man ska ha 
erfarenhet i fråga om tätortsförhållanden eller vara kunnig i jordbruks- och 
skogsbruksfrågor. 

Överläggning 
Centerpartiet och Vänsterpartiet har inget förslag till gode män under 
dagens sammanträde och uppmanas därför att presentera förslag till en god 
man för respektive område under det fullmäktigesammanträde där gode män 
vid lantmäteriförrättning ska utses. 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kungsör Kommunfullmäktiges valberedning 
Sammanträdesdatum 
2022-11-03 

Sida 642 (645)



Sida 
1 (1) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 22 Nominering till kommuninvest ekonomisk 
förenings styrelse 
Diarienummer KS 2022/145 

Beslut 
Kommunfullmäktiges valberednings förslag:  
Kommunfullmäktige avstår från att nominera till Kommuninvest ekonomisk 
förenings styrelse. 

Sammanfattning 
Kommuner som är medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening kan 
nominera kandidater till styrelsen. 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kungsör Kommunfullmäktiges valberedning 
Sammanträdesdatum 
2022-11-03 

Sida 643 (645)



Sida 
1 (1) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 27 Val av styrelserepresentant till 
Energikontoret i Mälardalen 
Diarienummer KS 2022/431 

Beslut 
Kommunfullmäktiges valberednings förslag:  
Kommunfullmäktige utser Rune Larsen som styrelserepresentant till 
Energikontoret i Mälardalen 2023-01-01 – 2026-12-31: 

Sammanfattning 
Val av styrelserepresentant ska enligt Energikontoret i Mälardalens 
bolagsordning beslutas i respektive ägarkommuns fullmäktige. 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kungsör Kommunfullmäktiges valberedning 
Sammanträdesdatum 
2022-11-03 

Sida 644 (645)



Sida 
1 (1) 

Vår handläggare 
kristoffer.nyholt@kungsor.se 
Kansli 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Kungsör kommuns medverkan i val av ombud 
till Sveriges Kommuner och Regioners 
kongress 2023 
Sammanfattning 
Vart fjärde år håller sammankallas Sveriges Kommuner och Regioners 
(SKR) kongress för att bestämma inriktningen för förbundets arbete de 
kommande fyra åren. Kongressen består av 451 ombud som väljs av och 
representerar SKR:s medlemmar. 
Ombudsvalet förrättas hos samtliga medlemmar i Sveriges Kommuner och 
Regioner. Valet förrättas av medlems nyvalda fullmäktige i anslutning till 
ett ordinarie sammanträde. 
 

Kristoffer Nyholt 
Nämndsekreterare 

 

 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-07 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/503 
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 

Sida 645 (645)
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