
 

 
KALLELSE 

Datum 
2019-11-04 

 
 

Sammanträdande organ Kommunfullmäktige 
Tid Måndagen den 11 november 2019, kl. 18.30 
Plats Matsalen på Kung Karls skola 
  

Förslag till justerare: Mikael Peterson och Niklas Magnusson 
Förslag till ersättare för justerare: Gunilla A Aurusell och Ronja Lund -Wall 
Förslag till tid och plats för justering: Onsdagen den 13 november 2019, klockan 16.00 

på kansliet 
 
 

  
Ärende Allmänhetens frågestund, informationer och 

medborgarförslag 
 

1 Allmänhetens frågestund KS 2019/29 
2 Medborgarförslag – Ny busshållplats vid gamla Transcom KS 2019/323 
3 Medborgarförslag – Stäng av trafiken på delar av Drott-

ninggatan sommartid för att möjliggöra uteserveringar 
KS 2019/321 

4 
5 

Medborgarförslag – Ledstänger till Drottningtorget 
Medborgarförslag – Nya lekredskap till förskolans uteplats 
i Valskog 

KS 2019/326 
KS 2019/370 

   
 Beredda ärenden  
6 Svar på medborgarförslag Vindskydd på Åsen KS 2019/291 
7 Svar på motion - Införande av sopsorteringsinformation vid 

varje miljöstation 
KS 2019/33 

8 Svar på motion – Torget i Valskog  KS 2019/197 
9 Svar på motion – Utökad tågtrafik i regionen KS 2019/110 
10 Svar på motion – Bullervall vid E20 KS 2019/203 
11 Svar på motion – Ombyggnation övergångsställe Bagarn´s KS 2019/35 
12 Svar på motion – Hundrastplats i Valskog KS 2019/203 
13 Svar på motion – 5 årsgrupper i förskolan KS 2019/102 
14 Svar på motion - Trafikförbättringar i centrala Kungsör KS 2018/502 
15 Bolagsordningar för Kommunföretag AB, Kungsörs 

KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten AB och Kungsörs 
Fastighetsbolag AB 

KS 2019/262 

16 Delårsbokslut Kungsörs kommun per den 31 augusti 2019 KS 2019/332, 
342,345, 
346,347,348 

17 Antagande Kaplanen 7 och 9 KS 2018/244 
18 Taxor för Västra Mälardalens myndighetsförbund 2020 KS 2018/349 
19 Krisberedskap, Civilt försvar, Säkerhet, Säkerhetsskydd 

Styrdokument 2019-2022 
KS 2018/497 

20 Samordningsförbundet Västra Mälardalen - Årsredovisning 
2018 och ansvarsfrihet 

KS 2019/328 



 

 
KALLELSE 

Datum 
2019-11-04 

 
21 Delårsrapport per den 31 augusti 2019 VMKF - 

godkännande 
KS 2019/345 

22 Delårsrapport per den 31 augusti 2019 VMMF - 
godkännande 

KS 2019/334 

23 Gemensamma ersättningar Bibliotek i Västmanland KS 2019/324 
   
 Nya motioner, interpellationer och frågor  
24 Motion – Tvålärarsystem på Kung Karl 7-9 KS 2019/373 
25 Motion – Politiska partiers tillträde till KFAB:s låsta 

entréer 
KS 2019/330 

26 Motion – Förbättrad belysning i Pinnparken KS 2019/331 
27 Motion – Ny måltidsorganisation KS 2019/358 
28 Motion – Varningssignaler i centrala Valskog när 

utryckningsfordon passerar 
KS 2019/366 

29 Motion – Utred möjligheten att planlägga och färdigställa 
tomter för byggnation på området Vilabäcken (gamla 
betongtippen)  
 

KS 2019/367 

 Valärenden  
30 Avsägelse och fyllnadsval – nämndeman i Västmanlands  

tingsrätt 
KS 2014/348, 
2019/117 

31 Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i kommunstyrelsen KS 2018/413 
32 Avsägelse och fyllnadsval – revisor i Kungsörs kommun KS 2018/412 
33 Avsägelse och fyllnadsval – ersättare för lekmannarevisor i  

Kungsörs Vatten AB 
KS 2019/128 

34 Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden 

KS 2018/415 

35 Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i socialnämnden KS 2018/416 
36 Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i Kungsörs Fastighets 

AB 
KS 2019/130 

   
 
 
 
 
Per Strengbom  Josephine Härdin 
Ordförande   Kanslichef 

 
  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-11   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Allmänhetens frågestund (KS 2019/27) 

 
 



Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
När bussen inte stannar vid torget längre föreslår jag en busshållplats vid gamla Transcom. 
Fungerar både till Köping och till Eskilstuna. Gott om plats på båda sidor och Mer centralt än 
jvg stationen

Namn
Anita Larsson

Postadress
Karlavägen 10, kungsör

Telefonnummer
0704308182

E-postadress
anikrila@hmail.com

Samtycke
2019-09-17 10.37
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.



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-11   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Medborgarförslag – Busshållplats vid gamla 
Transcom (Kungsgatan) (KS 2019/323) 

Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att en busshållplats 
ordnas vid gamla Transcom. Den fungerar både till Köping och 
Eskilstuna. Förslagsställaren menar att det är gott om plats på båda 
sidor och att det är mer centralt än järnvägsstationen.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Anita Larsson 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 



Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag 
Avstängning biltrafik centrum sommartid  
För att ge restauranger efter Drottninggatan bättre möjlighet att ha 
uteservering sommartid skulle biltrafiken ledas om via Thor Modee'n sgata/ 
hamngatan 
 
Namn 
Mervi Wallbom 
 
Postadress 
Granlidsvägen.6 
 
Telefonnummer 
0722173151 
 
Samtycke 
2019-09-14 13.24 
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. 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-11   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Medborgarförslag – Stäng av trafiken på 
delar av Drottninggatan sommartid för att 
möjliggöra uteserveringar (KS 2019/321) 

Mervi Wallbom föreslår i ett medborgarförslag att delar av Drott-
ninggatan ska stängas av sommartid för att ge restauranger efter 
Drottninggatan bättre möjlighet att ha uteservering. Förslags-
ställaren föreslår vidare att biltrafiken ska ledas om via Thor 
Modeéns gata – Hamngatan. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Mervi Wallbom 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 



Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
På Drottningtorget behövs minst 4 ledstänger i smide, ett mitt på varje trappa. Svårt för 
vingliga och lite äldre att gå nerför och uppför utan att bli yra. Stor fallrisk

Namn
Anita Larsson

Postadress
Karlavägen 10

Telefonnummer
0704308192

E-postadress
anikrila@gmail.com

Samtycke
2019-09-20 17.20
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.



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-11   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Medborgarförslag – Ledstänger på Drott-
ningtorget (KS 2019/326) 

Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att minst fyra led-
stänger i smide sätts upp på Drottningtorget – ett mitt på varje 
trappa. Förslagsställaren menar att det är svårt för vingliga och lite 
äldre att gå nerför och uppför trapporna och att det är stor fallrisk.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Anita Larsson 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 



Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Idag på förskolan s uteplats så är de väldigt gamla lekredskap och slitet, och nu är de 
generations skift här ute i valskog så är de på tiden att de rustas upp, så både personal och 
barn har glädje av nya lekredskap.Barnen är framtiden för att valskog ska leva vidare.

Namn
Jennie Ström

Postadress
Bergsgatan 18 73160 Valskog

Telefonnummer
0705785669

E-postadress
jenniestrom@spray.se

Samtycke
2019-10-31 12.58
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.



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-11   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Medborgarförslag – Nya lekredskap till för-
skolans uteplats i Valskog (KS 2019/370) 

Jennie Ström föreslår i ett medborgarförslag att förskolans uteplats 
rustas upp med nya lekredskap. Förslagsställaren menar att de 
lekredskap som finns är gamla och slitna.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Jennie Ström 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-11   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Eileen Larsson, kommunstyrelsens ekonom, 
KKTAB 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Svar på medborgarförslag – Vindskydd på 
Åsen (KS 2019/291) 

Eileen Larsson föreslår i ett medborgarförslag att bygga ett nytt 
vindskydd på Åsen där det en gång funnits ett. 
 
Kungsörs Kommunteknik AB har lämnat ett yttrande i ärendet.  
 
Under 2018 tog Kungsörs Kommunteknik AB på order av 
fritidsförvaltningen bort ett vindskydd på Åsen. Vindskyddet var i 
mycket dåligt skick och ansågs utgöra en skaderisk.  
KS föreslås besluta att medborgarförslaget bifalls och att 25000 kr 
anslås till investering av ett nytt vindskydd samt att det årligen 
avsätts 2000 kr till underhåll. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Eileen Larsson 2019-08-21 
• Remissyttrande från tekniska chefen Stig Tördahl KKTAB 

2019-09-30 
• Protokoll från kommunfullmäktige 2019-09-16 § 118 
• Protokoll från kommunstyrelsen 2019-10-21 § 143 

 
KS förslag till beslut Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget och anslår 

25 000 kr till investeringen och att 2000 kronor avsätts i årligt 
underhåll.  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-10-21  4 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Eileen Larsson 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 143 
Svar på medborgarförslag – Vindskydd på 
Åsen (KS 2019/291) 

Eileen Larsson föreslår i ett medborgarförslag att bygga ett nytt 
vindskydd på Åsen där det en gång funnits ett. 
 
Kungsörs Kommunteknik AB har lämnat ett yttrande i ärendet.  
 
Under 2018 tog Kungsörs Kommunteknik AB på order av 
fritidsförvaltningen bort ett vindskydd på Åsen. Vindskyddet var i 
mycket dåligt skick och ansågs utgöra en skaderisk.  
KS föreslås besluta att medborgarförslaget bifalls och att 25000 kr 
anslås till investering av ett nytt vindskydd samt att det årligen 
avsätts 2000 kr till underhåll. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Eileen Larsson 2019-08-21 
• Remissyttrande från tekniska chefen Stig Tördahl KKTAB 

2019-09-30 
• Protokoll från kommunfullmäktige 2019-09-16 § 118 

 
KS överläggning Tilläggsyrkande från Stellan Lund (M): 
  Investeringen ska ske år 2020. 
 

Petter Vestlund (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
vilket innebär att investeringen görs år 2019. 

 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen ställer sig bakom Stellan 
Lunds tilläggsyrkande och finner att så inte är fallet.  
 
Ordförande finner att då att kommunstyrelsen beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget och anslår 

25 000 kr till investeringen och att 2000 kronor avsätts i årligt 
underhåll.  





Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Medborgarförslag!
Bygg ett nytt vindskydd på Åsen 

Det fanns en gång ett stort vindskydd på Åsen, som förskolan Björkliden använde väldigt ofta 
samt som var tillgänglig för allmänheten.

Barnen på Björklidens förskola går fortfarande dit. Platsen heter tom Vindskyddet - fast det 
finns inget. Om det skulle finnas ett skulle barnen kunna gå dit när som helst och även kunna 
hänga upp sina fina skapelser som de gör på förskolan. 
För allmänheten vore det perfekt, då det inte finns ett vindskydd överhuvudtaget på Åsen. 
Speciellt om det regnar.

Namn
Eileen Larsson

Postadress
Karlsgatan 3, 73630 Kungsör

Telefonnummer
0722781437

E-postadress
eierleen@gmail.com

Samtycke
2019-08-21 11.31
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.



Medborgarförslag
Vindskyddet på Åsen

Karl XI:s promenad



Förslaget är:
“Att bygga upp ett vindskydd i slutet av Åsen igen - i närheten av Ullvesund”

● Promenerare/joggare kan använda det när de vill ha en kort paus eller vid dåligt

väder

● Barnen på de förskolorna som ligger i närheten har möjlighet att kunna samlas,

samtala, utforska, fika etc där vid olika väder

● Om det skulle finnas en grillplats utanför så skulle det finnas flera attraktiva

platser i Kungsörs naturområden



Bakgrunden
Kring 2009 lät Björklidens förskola bygga upp

vindskyddet på Åsen efter att de fick del av

Mälardalsmiljonen som Sparbanken Västra

Mälardalen delade ut med anledning av det arbete

som bedrevs på Friluftsförskolan Björkliden som

den hette då.

Sedan togs vindskyddet bort men byggde inte upp

ett nytt. Varför?

Barnen på Björkliden förskola går fortfarande till

detta ställe och kallar det för Vindskyddet.

För att kunna ge barnen på Björkliden ännu flera

möjligheter för att kunna uppleva ett liv i naturen

borde man bygga upp vindskyddet som Björkliden

lät bygga upp 2009 som allmänheten fick använda.

Ge de tillbaka det som de lät bygga upp som

gjorde Åsen attraktivare för så många!!!



Tack!
Kontakt:

Eileen Larsson

Karlsgatan 3, 73630 Kungsör

eierleen@gmail.com



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-09-16  4 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Eileen Larsson 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 118 
Nytt medborgarförslag – Vindskydd på Åsen 
(KS 2019/291) 

Eileen Larsson föreslår i ett medborgarförslag att bygga ett nytt 
vindskydd på Åsen där det en gång funnits ett. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Eileen Larsson 2019-08-21 

 
 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning tillsammans med det 
presentationsmaterial som Eileen Larsson sänt till kommunen.  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-11   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, motionären 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Svar på motion – Inför 
Sopsorteringsinformation vid varje 
miljöstation (KS 2019/33) 

Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att kommunen ska 
tydliggöra hur sopor skall sorteras vid miljöstationerna på flera 
språk i syfte att möjliggöra att får möjlighet att sortera rätt.  
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Tekniska chefen Stig Tördahl och VA-chefen Rune 
Larsen har lämnat ett tjänsteyttrande. Yttrandet klargör att det är 
FITAB som ansvarar för skyltning, information och städning vid 
miljöstationerna. De har under många år testat sig fram avseende 
information vid dessa och vad som fungerar bäst. Inga åtgärder 
kommer således vidtas från kommunens sida gällande skyltning. 
Med detta föreslås motionen besvarad.   
 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Jenny Andersson (KD) 
• KKTAB tjänsteskrivelse 2019-08-15 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-08 § 56 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-23 § 130 

 
KS förslag till beslut Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-09-23  4 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, motionären 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 130 
Svar på motion – Inför 
Sopsorteringsinformation vid varje 
miljöstation (KS 2019/33) 

Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att kommunen ska 
tydliggöra hur sopor skall sorteras vid miljöstationerna på flera 
språk i syfte att möjliggöra att får möjlighet att sortera rätt.  
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Tekniska chefen Stig Tördahl och VA-chefen Rune 
Larsen har lämnat ett tjänsteyttrande. Yttrandet klargör att det är 
FITAB som ansvarar för skyltning, information och städning vid 
miljöstationerna. De har under många år testat sig fram avseende 
information vid dessa och vad som fungerar bäst. Inga åtgärder 
kommer således vidtas från kommunens sida gällande skyltning. 
Med detta föreslås motionen besvarad.   
 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Jenny Andersson (KD) 
• KKTAB tjänsteskrivelse 2019-08-15 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-08 § 56 

 
KS överläggning Madelene Fager (C) om det finns möjlighet att föra dialog med 

ansvariga för stationerna även om vi inte har det formella ansvaret 
i kommunen. Kommundirektör Claes-Urban Boström svarar att 
detta sker.  

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 





Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-04-08   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Motion –  Inför sopsorteringsinformation vid 
varje miljöstation (KS 2019/33) 

Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att kommunen ska 
tydliggöra hur sopor skall sorteras vid miljöstationerna på flera 
språk i syfte att möjliggöra att får möjlighet att sortera rätt.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Jenny Andersson  
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-11   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, motionären, kommunstyrelsens ekonom, KKTAB 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Motion – Torget i Valskog (KS 2019/197) 

Lars-Gunnar Andersson (SD) föreslår i en motion att avlägsna  
kabeltrummorna på torget i Valskog och ställa en till bänkgrupp 
bredvid den redan befintliga. 
 
Kungsör Kommunteknik AB (KKTAB) har lämnat ett yttrande i 
ärendet. 
 
De konstaterar att två av trummorna stått på privat mark. Dessa är 
redan borttagna. Av de andra två trummorna är en redan borttagen 
och en bortforslad av Kungsörs Kommunteknik AB. Inga 
kabeltrummor finns för närvarande på torgytorna.  
När det gäller sittplatser så finns det i nuläget en bänkgrupp med 8 
sittplatser samt tre bänkar med 3 sittplatser vardera, totalt 17 
sittplatser på den kommunala delen av torget. Motionären föreslår 
att ytterligare en grupp med 8 sittplatser placeras på torget.  
Kungsörs KommunTeknik AB har inget att erinra mot förslaget att 
komplettera torgmiljön med ytterligare en sittgrupp, under 
förutsättning att kommunstyrelsen tillstyrker medel för detta. 
Kostnaden för sittgruppen är 13500 kr inklusive drift och skötsel.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Lars-Gunnar Andersson (SD) 2019-05-22 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-10 § 109 
• Yttrande från driftschef Ronnie Björkrot och tekniska chefen 

Stig Tördahl 2019-09-30 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-21 § 145 

 
KS förslag till beslut Kommunfullmäktige tillstyrker motionen och beviljar medel med 

13 500 för inköp av sittgrupp 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, motionären 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 145 
Motion – Torget i Valskog (KS 2019/197) 

Lars-Gunnar Andersson (SD) föreslår i en motion att avlägsna  
kabeltrummorna på torget i Valskog och ställa en till bänkgrupp 
bredvid den redan befintliga. 
 
Kungsör Kommunteknik AB (KKTAB) har lämnat ett yttrande i 
ärendet. 
 
De konstaterar att två av trummorna stått på privat mark. Dessa är 
redan borttagna. Av de andra två trummorna är en redan borttagen 
och en bortforslad av Kungsörs Kommunteknik AB. Inga 
kabeltrummor finns för närvarande på torgytorna.  
När det gäller sittplatser så finns det i nuläget en bänkgrupp med 8 
sittplatser samt tre bänkar med 3 sittplatser vardera, totalt 17 
sittplatser på den kommunala delen av torget. Motionären föreslår 
att ytterligare en grupp med 8 sittplatser placeras på torget.  
Kungsörs KommunTeknik AB har inget att erinra mot förslaget att 
komplettera torgmiljön med ytterligare en sittgrupp, under 
förutsättning att kommunstyrelsen tillstyrker medel för detta. 
Kostnaden för sittgruppen är 13500 kr inklusive drift och skötsel.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Lars-Gunnar Andersson (SD) 2019-05-22 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-10 § 109 
• Yttrande från driftschef Ronnie Björkrot och tekniska chefen 

Stig Tördahl 2019-09-30 
 

Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige tillstyrker motionen och beviljar medel med 

13 500 för inköp av sittgrupp 
 









Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 109 
Motion – Torget i Valskog (KS 2019/197) 

Lars-Gunnar Andersson (SD) föreslår i en motion att avlägsna  
kabeltrummorna på torget i Valskog och ställa en till bänkgrupp 
bredvid den redan befintliga.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Lars-Gunnar Andersson (SD) 2019-05-22 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.  

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-11   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, utvecklingsstrateg Stefan Lejerdahl, 
kommundirektören 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Motion –  Utökad tågtrafik i regionen (KS 
2019/110) 

Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny Andersson (KD) 
föreslår i en motion att Kungsörs kommun initierar ett 
kommunikationsprojekt gällande utökad tågtrafik runt inre Mälaren 
i samverkan med Eskilstuna, Västerås, Hallstahammar, Köping och 
Arboga kommun, samt regionerna.    
 
Utvecklingsstrateg Stefan Leijerdahl och kommundirektör Claes-
Urban Boström har lämnat ett yttrande. En del av det arbete som 
motionärerna efterfrågar pågår. Dock har kommunen inte tillräckligt 
med resurser för att initiera ett sådant projekt som efterfrågas. 
Däremot kan kommunen föreslå att utredningen som framgår i 
Trafikplan 2030 påbörjas i början av planperioden. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny 

Andersson (KD). 
• Protokoll från kommunfullmäktige 2019-04-08 § 59 
• Yttrande från utvecklingsstrateg Stefan Leijerdahl och 

kommmundirektör Claes-Urban Boström 2019-09-09 
• Protokoll från kommunstyrelsen 2019-10-21 § 146  
 

KS förslag till beslut Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
 Kommunstyrelsen får uppdraget att skriftligen framföra till Region 

Västmanland att Kungsörs kommun önskar att regionen och 
Trafikverket påbörjar utredning av spårförbindelse mellan Kungsör 
och Västerås och Valskogs funktion i trafiksystemet. 
 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, utvecklingsstrateg Stefan Lejerdahl, 
kommundirektören 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 146 
Motion –  Utökad tågtrafik i regionen (KS 
2019/110) 

Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny Andersson (KD) 
föreslår i en motion att Kungsörs kommun initierar ett 
kommunikationsprojekt gällande utökad tågtrafik runt inre Mälaren 
i samverkan med Eskilstuna, Västerås, Hallstahammar, Köping och 
Arboga kommun, samt regionerna.    
 
Utvecklingsstrateg Stefan Leijerdahl och kommundirektör Claes-
Urban Boström har lämnat ett yttrande.  
 
Att få till utökade möjligheter att resa mellan tätorterna i regionen är 
en mycket viktig fråga som berör kommunernas utveckling och 
konkurrenskraft. Kungsör har idag relativt goda pendlings-
möjligheter med tåg eller buss till Eskilstuna, Köping, Arboga och 
Stockholm. Den svaga länken är till Västerås. Utifrån Kungsörs 
perspektiv är det inte tillräckligt enkelt att arbets- eller studiependla 
till länets regionstad Västerås. Det har kommunen lyft fram vid 
olika tillfällen och i yttrandet för bland annat Trafikplan 2030. 
 
En del av det arbete som motionärerna efterfrågar pågår. Dock har 
kommunen inte tillräckligt med resurser för att initiera ett sådant 
projekt som efterfrågas. Däremot kan kommunen föreslå att 
utredningen som framgår i Trafikplan 2030 påbörjas i början av 
planperioden. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny 

Andersson (KD). 
• Protokoll från kommunfullmäktige 2019-04-08 § 59 
• Yttrande från utvecklingsstrateg Stefan Leijerdahl och 

kommmundirektör Claes-Urban Boström 2019-09-09 
 

KS överläggning Madelene Fager(C) yrkar bifall till motionen. 
 

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden yrkandet mot 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, utvecklingsstrateg Stefan Lejerdahl, 
kommundirektören 

Utdragsbestyrkande 

 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige avslår motionen. Kommunstyrelsen får 
uppdraget att skriftligen framföra till Region Västmanland att 
Kungsörs kommun önskar att regionen och Trafikverket påbörjar 
utredning av spårförbindelse mellan Kungsör och Västerås och 
Valskogs funktion i trafiksystemet. 
 

Reservation Mot kommunstyreslens beslut reserverar sig Madelene Fager (C) 
och Stellan Lund (M), skriftligt. 
 





 

Förslag till 
YTTRANDE Sida 1 (4) 

Datum Vår beteckning 
2019-09-09 KS 2019/110 
 Er beteckning 
  

 

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Utvecklingsstrateg Stefan Lejerdahl  
  
 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax
 Org. nummer 

736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Yttrande gällande motion om utökad tågtrafik i 
regionen 
 
Ärendet 
Stellan Lund (M), Madelene Fager (C) och Jenny Andersson (KD) 
föreslår i en motion att Kungsörs kommun initierar ett kommunikationsprojekt 
gällande utökad tågtrafik runt inre Mälaren i samverkan med kommunerna 
Eskilstuna, Västerås, Hallstahammar, Köping och Arboga samt med Region 
Västmanland och Region Södermanland. Motionärerna föreslår även hur 
trafikeringen ska genomföras. 
 
Intentionerna i motionen är bra, att få till utökade möjligheter att resa mellan 
tätorterna i regionen är en mycket viktig fråga som berör kommunernas 
utveckling och konkurrenskraft. Kungsör har idag relativt goda 
pendlingsmöjligheter med tåg eller buss till Eskilstuna, Köping, Arboga och 
Stockholm. Den svaga länken är till Västerås. Utifrån Kungsörs perspektiv är det 
inte tillräckligt enkelt att arbets- eller studiependla till länets regionstad Västerås. 
Det har kommunen lyft fram vid olika tillfällen och i yttrandet för bland annat 
Trafikplan 2030. 
 
Trafikplan 2030 
I Kungsörs kommuns yttrande till Trafikplan 2030 lyftes bland annat följande 
fram: 
Kommunen delar förvaltningens bedömning att utbudet av kollektivtrafik mellan 
Arboga, Köping, Kungsör och Västerås med mellanliggande tätorter behöver öka 
för att uppnå en utvidgad arbetsmarknad, tillgänglighet till kulturutbud och 
attraktiva boendemiljöer som följd. Kungsör behöver även tätare tågtrafik till 
Eskilstuna och till Örebro utan byte i Arboga. Det är en förutsättning för få fler 
pendlare att välja att resa kollektivt och öka förutsättningarna för att uppnå en 
utvidgad arbetsmarknad.  

 



   
  Sida 2 (4) 
 Datum Vår beteckning 
   
   
   

 

 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax
 Org. nummer 

736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Kungsörs kommun är mycket positiv till förslaget att utveckla ett pendeltågsystem 
på Mälarbanan mellan Örebro och Västerås med tågstopp i Valskog, Kolbäck 
och Dingtuna. Tätorten Valskog, med cirka 800 invånare och sitt centrala läge 
mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna, har med en väl utvecklad kollektivtrafik 
en stor potential till att öka andelen företag, få befintliga företag att expandera 
och öka antalet invånare.  
 
Ett tågstopp i Valskog skulle innebära att pendlarna kan nå Västerås och Örebro 
med mellanliggande orter utan trafikslagsbyte i Köping eller Arboga. Blir 
Valskog en ny stationsort kommer kommunen ställa sig positiv till att utveckla 
pendlingsparkeringar för bil och cykel samt att se över stationsområdet i samråd 
med kollektivtrafikförvaltningen och övriga berörda aktörer. Kommunen arbetar 
redan idag med åtgärder för att öka Valskogs attraktivitet som bostads- och 
arbetsort genom att bland annat bygga om torget i centrum. Vidare planerar 
Kollektivtrafikförvaltningen för en ombyggnad av busshållplatsen vid 
järnvägsstationen. 
 
Kungsörs kommun har tidigare lyft fram ett förslag om att skapa ett 
pendeltågsliknande system mellan kommunerna. Bland annat föreslogs en 
spårböj i Valskog för att koppla ihop Svealandsbanan med Mälarbanan i riktning 
mot Köping så att Kungsör får en järnvägsförbindelse till Västerås. När 
trafikplanen prioriterar att utveckla pendeltågsystem är det av största vikt att 
järnvägsinfrastrukturens kapacitet är dimensionerad för att kunna hantera den 
kommande trafikökningen. 
 
I Trafikplan 2030 som antogs den 24 september 2018 står det: 
Valskog är en knutpunkt där Svealandsbanan och Mälarbanan möts, vilket bör 
innebära goda förutsättningar för utvecklade trafiklösningar. Valskogs funktion i 
trafiksystemet ska utredas tillsammans med hur tillgängligheten med spår mellan 
Kungsör och Västerås kan förbättras. Dock med tidshorisonterna 2030 och 2050. 
Kungsörs kommun ser att utredningarna kommer i gång så tidigt som möjligt. 
 
Kommunikationsprojekt 
För att utveckla ett nytt tågsystem/linjesträckning behövs bland annat kapacitet på 
spåren, investeringar i infrastruktur, tågoperatör och finansiering.  
Som motionärerna skriver är det här inte en fråga som kommunen har rådighet 
över utan det är en regional/storregional fråga. De myndigheter som har rådighet 



   
  Sida 3 (4) 
 Datum Vår beteckning 
   
   
   

 

 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax
 Org. nummer 
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och resurser att bedriva ett projekt som motionärerna efterfrågar är Trafikverket 
tillsammans med Region Västmanland. 
 
För att initiera och genomföra ett kommunikationsprojekt så måste de finnas ett 
förslag med tillhörande material att presentera. Att bjuda in två regioner, 
Trafikverket och sex kommuner utan att ha ett genomarbetat material om den 
föreslagna trafikeringen är inte att föredra. Att genomföra ett 
kommunikationsprojekt gällande utökad tågtrafik runt inre Mälaren innebär ett 
omfattande arbete och kommer att ta både interna och externa resurser i anspråk 
med tillhörande kostnader. Kungsör är den minsta kommunen av dem som berörs 
av förslaget och har inte tillräckligt med resurser för att starta ett sådant projekt. 
Kommunen ska inte heller driva denna typ av projekt, det ligger inom 
Trafikverket uppdrag.  
 
Enligt Region Västmanland planeras det för en funktionsutredning för 
Mälarbanan på sträckan Valskog-Kolbäck i Trafikverkets regi som ett led i 
utvecklingen för bättre tillgänglighet i länet. En funktionsutredning syftar till att 
förbättra en järnvägsanläggnings funktion genom förslag till 
trafikeringsförändringar eller uppgraderingar av exempelvis teknik inom 
befintligt järnvägssystem. 
 
Kungsör har idag relativt goda pendlingsmöjligheter med tåg eller buss till 
Eskilstuna, Köping, Arboga och Stockholm. Den svaga länken är till Västerås.  
I Trafikplan 2030 framförs det att Valskogs funktion i trafiksystemet ska utredas 
tillsammans med hur tillgängligheten med spår mellan Kungsör och Västerås kan 
förbättras. Vilka åtgärder som behövs, vilken sträckning som är lämpligast och 
hur ett trafikeringsupplägg kan se ut får en sådan utredning visa.  
 
Ett av alternativen att trafikera sträckan Kungsör-Västerås kan vara den av 
motionärerna föreslagna trafikeringen Kungsör-Eskilstuna-Kvicksund-Västerås-
Kolbäck-Köping-Valskog-Arboga-Kungsör. Dock är inte lämpligt att låsa sig vid 
ett lösningsalternativ innan frågan utretts. Det viktigaste är att få till en utökad 
arbetsmarknadsregion för kommunerna. 
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Förslag till beslut 
 
Som beskrivs ovan pågår en del av det arbete som motionärerna efterfrågar. Dock 
har kommunen inte tillräckligt med resurser för att initiera ett sådant projekt som 
efterfrågas. Däremot kan kommunen föreslå att utredningen som framgår i 
Trafikplan 2030 påbörjas i början av planperioden, enligt beslutspunk 2. 
 
1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
2. Kommunstyrelsens förvaltning framför skriftligen till Region Västmanland att 
Kungsörs kommun önskar att regionen och Trafikverket påbörjar utredning av 
spårförbindelse mellan Kungsör och Västerås och Valskogs funktion i 
trafiksystemet. 
 

 
 
Claes-Urban Boström  Stefan Lejerdahl 
Kommundirektör   Utvecklingsstrateg
  

 
    





Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, KKTAB, kommunstyrelsens ekonom, motionären 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Motion – Bullervall vid E20 (KS 2019/203) 

Niklas Magnusson (M) föreslår i en motion att Kungsörs kommun 
anlägger en bullervall längs E20 så att boende vid Skyttegatan och 
Myrstigen får en reducerad bullernivå från trafiken på E20. Denna 
bullervall får gärna förlängas i sydöstlig riktning när mer 
fyllningsmassor frigörs.  
 
Ärendet har varit hos Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB) för 
yttrande. 
KKTAB anser att bullernivån bör utredas och en lämplig åtgärd 
projekteras av sakkunnig för att på bästa sätt anlägga en bullervall 
som fyller det tänkta syftet. Marken arrenderas ut och 
arrendeavtalet måste i sådana fall skrivas om då en del av marken 
blir obrukbar i och med uppförandet av en bullervall.  
Kommunstyrelsen föreslås tillstyrka förslaget och ge KKTAB 
investeringsmedel på en engångssumma om 40 000 kr för 
utredning av bullernivåer samt framtagande av nytt arrendeavtal 
och projektering av bullervall. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Niklas Magnusson (M) 2019-05-27 
• Protokoll från kommunfullmäktige 2019-06-10 § 111 
• Yttrande från projektledare Lisa Kohlström och tekniska 

chefen/VD Stig Tördahl, KKTAB 2019-09-27 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-21 § 147Efter avslutad 

överläggning ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag 
mot Niklas Magnussons yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
 

KS förslag till beslut Kommunfullmäktige tillstyrker motionen i ett första skede genom 
att KKTAB tillförs 40 000 kronor i investeringsmedel för en 
utredning av bullernivåer samt eventuellt framtagande av nytt 
arrendeavtal och projektering av bullervall. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, KKTAB, kommunstyrelsens ekonom 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 147 
Motion – Bullervall vid E20 (KS 2019/203) 

Niklas Magnusson (M) föreslår i en motion att Kungsörs kommun 
anlägger en bullervall längs E20 så att boende vid Skyttegatan och 
Myrstigen får en reducerad bullernivå från trafiken på E20. Denna 
bullervall får gärna förlängas i sydöstlig riktning när mer 
fyllningsmassor frigörs.  
 
Ärendet har varit hos Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB) för 
yttrande. 
KKTAB anser att bullernivån bör utredas och en lämplig åtgärd 
projekteras av sakkunnig för att på bästa sätt anlägga en bullervall 
som fyller det tänkta syftet. Marken arrenderas ut och 
arrendeavtalet måste i sådana fall skrivas om då en del av marken 
blir obrukbar i och med uppförandet av en bullervall.  
Kommunstyrelsen föreslås tillstyrka förslaget och ge KKTAB 
investeringsmedel på en engångssumma om 40 000 kr för 
utredning av bullernivåer samt framtagande av nytt arrendeavtal 
och projektering av bullervall. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Niklas Magnusson (M) 2019-05-27 
• Protokoll från kommunfullmäktige 2019-06-10 § 111 
• Yttrande från projektledare Lisa Kohlström och tekniska 

chefen/VD Stig Tördahl, KKTAB 2019-09-27 
 
KS överläggning Niklas Magnusson (M) undrar om man inte kan bevilja förslaget 

direkt utan mätning.  
 
 Kommundirektör Claes-Urban Boström rekommenderar att 

bullerutredning görs med anledning av möjliggöra konsekvent 
hantering av denna typ av förfrågningar.   

 
 Niklas Magnusson (M) yrkar på bifall till motionen utan 

bullerutredning och menar att åtgärden inte behöver genomföras 
skyndsamt.  

 
 Roland Jansson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 



Kungsörs kommun  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, KKTAB, kommunstyrelsens ekonom 

Utdragsbestyrkande 

 

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden kommunstyrelsens 
förslag mot Niklas Magnussons yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
 

Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige tillstyrker motionen i ett första skede genom 

att KKTAB tillförs 40 000 kronor i investeringsmedel för en 
utredning av bullernivåer samt eventuellt framtagande av nytt 
arrendeavtal och projektering av bullervall. 
 







Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, KKTAB, kommunstyrelsens ekonom, motionären 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Motion – Ombyggnation av övergångsställe 
vid järnvägssstationen och Bagarn´s (KS 
2019/35) 

Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att kommunen ska ta 
reda på om övergångsstället vid järnvägsstationen och Bagarn´s 
kan byggas om liknande Eskilstuna så att vägen inte längre är 
avsmalnad men har en varningslampa för fotgängare. 
 
Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB) har lämnat ett yttrande i 
ärendet.  
 
Ett övergångsställe kostar 37 000 kronor i skyltar med trycknapp 
och material, därefter tillkommer elarbeten på cirka 5000 kronor.   
Kommunstyrelsen föreslås tillstyrka medel till KKTAB med 84 
000 kronor för två övergångsställen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Jenny Andersson 
• Protokoll från kommunfullmäktige 2019-04-08 § 55 
• Yttrande från projektledare Lisa Kohlström och tekniska 

chefen/VD Stig Tördahl, KKTAB 
• Protokoll från kommunstyrelsen 2019-10-21 § 148 

 
KS förslag till beslut Kommunfullmäktige tillstyrker motionen genom att ge KKTAB 

investeringsmedel på 42 000 kronor för inköp och montering av 
skyltar med blinkande ljus vid knapptryckning för övergångsstället 
vid Bagarn´s och att övergångsstället vid järnvägsstationen ses 
över i samband med ombyggnation av resecentrum. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, KKTAB, kommunstyrelsens ekonom 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 148 
Motion – Ombyggnation av övergångsställe 
vid järnvägssstationen och Bagarn´s (KS 
2019/35) 

Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att kommunen ska ta 
reda på om övergångsstället vid järnvägsstationen och Bagarn´s 
kan byggas om liknande Eskilstuna så att vägen inte längre är 
avsmalnad men har en varningslampa för fotgängare. 
 
Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB) har lämnat ett yttrande i 
ärendet.  
 
Ett övergångsställe kostar 37 000 kronor i skyltar med trycknapp 
och material, därefter tillkommer elarbeten på cirka 5000 kronor.   
Kommunstyrelsen föreslås tillstyrka medel till KKTAB med 84 
000 kronor för två övergångsställen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Jenny Andersson 
• Protokoll från kommunfullmäktige 2019-04-08 § 55 
• Yttrande från projektledare Lisa Kohlström och tekniska 

chefen/VD Stig Tördahl, KKTAB 
 

Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige tillstyrker motionen genom att ge KKTAB 
investeringsmedel på 42 000 kronor för inköp och montering av 
skyltar med blinkande ljus vid knapptryckning för övergångsstället 
vid Bagarn´s och att övergångsstället vid järnvägsstationen ses 
över i samband med ombyggnation av resecentrum. 
 







Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-11   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, motionärerna, KKTAB 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 
Motion – Inhägnad hundrastplats i Valskog 
(KS 2019/207) 

Hans Carlsson (M) och Stellan Lund (M) föreslår i en motion att 
inrätta en inhägnad hundrastplats i Valskog. Motionärerna menar 
att det finns många hundar i Valskog och att de har oss människor 
ett behov att få motion och umgås socialt. Många kopplade hundar 
får inte den rörelsefrihet de behöver.  
 
Motionärerna yrkar att Valskog får en inhägnad hundrastplats i 
paritet med den som finns i tätorten. 
 
KKTAB har haft ärendet på remiss och lämnat ett kostnadsförslag. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Hans Carlsson (M) och Stellan Lund (M) 2019-

05-28 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-10 § 112 
• Yttrande från projektledare Lisa Kohlström och tekniska 

chefen Stig Tördahl, KKTAB 2019-09-27 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-21 § 149 

 
KS förslag till beslut Kommunfullmäktige avslår motionen 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-10-21  13 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, motionärerna, KKTAB 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 149 
Motion – Inhägnad hundrastplats i Valskog 
(KS 2019/207) 

Hans Carlsson (M) och Stellan Lund (M) föreslår i en motion att 
inrätta en inhägnad hundrastplats i Valskog. Motionärerna menar 
att det finns många hundar i Valskog och att de har oss människor 
ett behov att få motion och umgås socialt. Många kopplade hundar 
får inte den rörelsefrihet de behöver.  
 
Motionärerna yrkar att Valskog får en inhägnad hundrastplats i 
paritet med den som finns i tätorten. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Hans Carlsson (M) och Stellan Lund (M) 2019-

05-28 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-10 § 112 
• Yttrande från projektledare Lisa Kohlström och tekniska 

chefen Stig Tördahl, KKTAB 2019-09-27 
 

Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen 







Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-11   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, BUN, motionärerna 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 
Motion –  5-årsgrupper i förskolan (KS 
2019/102) 

Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), Lina Johansson (C) och 
AnneMarie Andersson (C) föreslår i en motion att kommunen ska 
införa en mer åldersintegrerad förskola och avdelningar med 
enbart 5-åringar. Detta bland annat i syfte att pedagogerna ska 
kunna lägga sin tid på mer åldersinriktad pedagogik.  
 

   Barn- och utbildningsnämnden har haft ärendet på beredning och 
utrett frågan. För att så långt som möjligt kunna tillgodose barnens 
behov behöver hänsyn tas till en mängd faktorer. Exempelvis 
barngruppens sammansättning, barnens ålder och mognad, 
förutsättningar i form av miljö inom- och utomhus. För att kunna 
möta de behov som finns och göra relevanta anpassningar behöver 
förskolornas personal och ledning kontinuerligt anpassa arbetssätt, 
resursfördelning och gruppkonstellationer efter barnens behov och 
förutsättningar 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att inte 
tillstyrka förslaget om att införa åldershomogena grupper för fem-
åringar inom Kungsörs kommuns förskolor. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), Lina 
Johansson (C) och AnneMarie Andersson (C) 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-08 § 57 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-09-25 § 67 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-21 § 150 

 
KS förslag till beslut Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, BUN, motionärerna 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 150 
Motion –  5-årsgrupper i förskolan (KS 
2019/102) 

Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), Lina Johansson (C) och 
AnneMarie Andersson (C) föreslår i en motion att kommunen ska 
införa en mer åldersintegrerad förskola och avdelningar med 
enbart 5-åringar. Detta bland annat i syfte att pedagogerna ska 
kunna lägga sin tid på mer åldersinriktad pedagogik.  
 

   Barn- och utbildningsnämnden har haft ärendet på beredning och 
utrett frågan. För att så långt som möjligt kunna tillgodose barnens 
behov behöver hänsyn tas till en mängd faktorer. Exempelvis 
barngruppens sammansättning, barnens ålder och mognad, 
förutsättningar i form av miljö inom- och utomhus. För att kunna 
möta de behov som finns och göra relevanta anpassningar behöver 
förskolornas personal och ledning kontinuerligt anpassa arbetssätt, 
resursfördelning och gruppkonstellationer efter barnens behov och 
förutsättningar 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att inte 
tillstyrka förslaget om att införa åldershomogena grupper för fem-
åringar inom Kungsörs kommuns förskolor. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), Lina 
Johansson (C) och AnneMarie Andersson (C) 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-08 § 57 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-09-25 § 67 

 
KS överläggning Madelene Fager (C) yrkar bifall till motionen. 

 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden yrkandet mot 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Reservation Mot kommunstyreslens beslut reserverar sig centerpartiet genom 

Madelene Fager (C) och Petter Westlund (C), skriftligt.  





Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-04-08  40 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 57 
Motion –  5-årsgrupper i förskolan (KS 
2019/102) 

Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), Lina Johansson (C) och 
AnneMarie Andersson (C) föreslår i en motion att kommunen ska 
införa en mer åldersintegrerad förskola och avdelningar med 
enbart 5-åringar. Detta bland annat i syfte att pedagogerna ska 
kunna lägga sin tid på mer åldersinriktad pedagogik.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), Lina 
Johansson (C) och AnneMarie Andersson (C). 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 





Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-09-25  9 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 67 
Svar på motion – 5-årsgrupper i förskolan 
(BUN 2019/111) 
Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), Lina Johansson (C) och 
AnneMarie Andersson (C) föreslår i motion att Kungsörs kommun 
från och med hösten 2019 inför en mer åldersintegrerad förskola 
och avdelningar med enbart 5-åringar. Detta för att skapa mer 
homogena avdelningar och för att stärka övergången till 
förskoleklass.  

 
   Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Som 

ett led i beredningen har barn- och utbildningsförvaltningen lämnat 
ett svar på motionen.  

 
   Av förvaltningens svar framgår det bl. a;  
   För att så långt som möjligt kunna tillgodose barnens behov 

behöver hänsyn tas till en mängd faktorer. Till exempel 
barngruppens sammansättning, barnens ålder och mognad, 
förutsättningar i form av miljö inom- och utomhus.  

   För att kunna möta de behov som finns och göra relevanta 
anpassningar behöver förskolornas personal och ledning 
kontinuerligt anpassa arbetssätt, resursfördelning och 
gruppkonstellationer efter barnens behov och förutsättningar.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion – 5-årsgrupper i förskolan 
• Svar på motion – 5-årsgrupper i förskolan, 2019-08-15 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att inte 

tillstyrka förslaget om att införa åldershomogena grupper för fem-
åringar inom Kungsörs kommuns förskolor. 

  
Reservation Mot barn- och utbildningsnämndens beslut lämnar Margareta 

Barkselius (C), en skriftlig reservation.  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-11   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, Stefan Lejerdal, kommundirektör, motionärerna 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Svar på motion – Trafikförbättringar i centrala 
Kungsör (KS 2018/502) 

Stellan Lund (M), Madelene Fager (C) och Jenny Andersson (KD) 
föreslår i en motion justeringar i den ombyggnad som gjorts av 
Drottninggatan. De föreslår att: 
 

1. Kommunen breddar gatan till en bredd om sex meter så att 
busstrafiken kan fortsätta i centrala Kungsör. 

2. Lämpliga justeringar görs av det ombyggda området för att 
förbättra tillgängligheten och förenkla för bland annat 
rörelsehindrade. 

3. Kommunen ordnar med någon tidsreglering för hur lång tid det är 
tillåtet att parkera på gatusträckningen då fokus för parkeringarna 
är att främja affärsverksamhet. 

4. Området inte längre ska klassas som gångfartsområde och att 
hastigheten sätts till 30 km/h. 

 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.  Vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 februari 2019 
presenterades ett yttrande som återemitterades till förvaltningen i 
avvaktan på kollektivtrafiknämndens beslut. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har lämnat ett förslag till svar. Förslaget 
innebär att avslå motionens punkt 1 och 4. Punkt 2 samt att punkt 3 är 
genomförda. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Stellan Lund (M), Madelene Fager (C) och Jenny 
Andersson (KD) 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-10 § 68 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-23 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-20 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-23 § 132 

 
KS förslag till beslut Kommunfullmäktige avslår motionens punkt 1 och 4. 

 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-09-23  6 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, Stefan Lejerdal, kommundirektör 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 132 
Svar på motion – Trafikförbättringar i centrala 
Kungsör (KS 2018/502) 

Stellan Lund (M), Madelene Fager (C) och Jenny Andersson (KD) 
föreslår i en motion justeringar i den ombyggnad som gjorts av 
Drottninggatan. De föreslår att: 
 

1. Kommunen breddar gatan till en bredd om sex meter så att 
busstrafiken kan fortsätta i centrala Kungsör. 

2. Lämpliga justeringar görs av det ombyggda området för att 
förbättra tillgängligheten och förenkla för bland annat 
rörelsehindrade. 

3. Kommunen ordnar med någon tidsreglering för hur lång tid det är 
tillåtet att parkera på gatusträckningen då fokus för parkeringarna 
är att främja affärsverksamhet. 

4. Området inte längre ska klassas som gångfartsområde och att 
hastigheten sätts till 30 km/h. 

 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.  Vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 februari 2019 
presenterades ett yttrande som återemitterades till förvaltningen i 
avvaktan på kollektivtrafiknämndens beslut. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har lämnat ett förslag till svar. Förslaget 
innebär att avslå motionens punkt 1 och 4. Punkt 2 samt att punkt 3 är 
genomförda. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Stellan Lund (M), Madelene Fager (C) och Jenny 
Andersson (KD) 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-10 § 68 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-23 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-20 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige avslår motionens punkt 1 och 4. 

 
 



 

Förslag till 
YTTRANDE Sida 1 (4) 

Datum Vår beteckning 
2019-08-20 KS 2018/502 
 Er beteckning 
  

 

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Utvecklingsstrateg Stefan Lejerdahl  
  
 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax
 Org. nummer 

736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Yttrande gällande: 
Motion om trafikförbättringar i centrala 
Kungsör 
 
Inledning 
Stellan Lund (M), Madelene Fager (C) och Jenny Andersson (KD) 
föreslår i en motion justeringar i den ombyggnad som gjorts av 
Drottninggatan. De föreslår att: 
 

1. Kommunen breddar gatan till en bredd om sex meter så att 
busstrafiken kan fortsätta i centrala Kungsör. 

 
2. Lämpliga justeringar görs av det ombyggda området för att 
förbättra tillgängligheten och förenkla för bland annat 
rörelsehindrade. 

 
3. Kommunen ordnar med någon tidsreglering för hur lång tid 
det är tillåtet att parkera på gatusträckningen då fokus för 
parkeringarna är att främja affärsverksamhet. 

 
4. Området inte längre ska klassas som gångfartsområde och 
att hastigheten sätts till 30 km/h. 
 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 februari 2019 återemitterades 
ärendet till förvaltningen i avvaktan på kollektivtrafiknämndens beslut. 
 
Motionens fyra förslag besvaras i ordningsföljd. 

 



   
  Sida 2 (4) 
 Datum Vår beteckning 
   
   
   

 

 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax
 Org. nummer 

736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

 
1. Kommunen breddar gatan till en bredd av sex meter så busstrafiken kan 
fortsätta i centrala Kungsör 
En medborgardialog genomfördes under år 2010 för att få in synpunkter på hur 
kommunen kan utveckla centrum. År 2016 antogs fullmäktigemålet att första 
etappen av centrumutvecklingen skulle genomföras senast 2018. Målet är nu 
uppfyllt och etapp 1 invigdes under oktober månad 2018. Det har varit en lång 
process från medborgardialogen 2010 till färdigställande av första etappen 2018.  
Första etappen var relativt omfattande och innefattade en stor del av 
Drottninggatan, torget vid Tessingatan och torget i Valskog. 
 
För att skapa ett mer attraktivt centrum i Kungsör har flera åtgärder genomförts. 
Bland annat har oskyddade trafikanter fått mer utrymme på Drottninggatan, det 
har anlagts en ny cykelbana, det har blivit bredare gångytor samtidigt som 
bilisterna fortfarande kan köra dubbelriktat. Vidare har det skapats flexibla ytor 
på ena sidan för eventuella uteserveringar, det har planterats träd och det har 
installerats ny belysning och nya bänkar. Allt i linje med medborgarnas 
synpunkter. 

 
Kollektivtrafikmyndigheten har informerat om att den regionala busstrafiken ska 
flytta från Stortorget till järnvägsstationen. Efter förfrågan från kommunen 
erhölls ett skriftligt beslut/meddelande under juni månad 2016. Där framgår det 
att regionbussarna ska upphöra med att trafikera Stortorget under hösten 2018 
och istället trafikera järnvägsstationen. Kommunstyrelsen har därefter genomfört 
nya påtryckningar genom bland annat en gemensam skrivelse till 
Kollektivtrafiknämnden.  Ärendet har beretts hos Kollektivtrafikförvaltningen. 
 
Trots påtryckningar fån politiken och tjänstemän har 
Kollektivtrafiknämnden/Kollektivtrafikförvaltningen inte ändrat sitt beslut.   
Beslutet har meddelats de ledande politikerna och kommundirektören vid ett 
möte den 19 augusti 2019. Kommunen har framfört att man även önskar en 
hållplats i de centrala delarna av Kungsör och Kollektivtrafikförvaltningen och 
kommunen kommer att planera för en ny hållplats längs Kungsgatan i närheten av 
Hamngatan. Kommunen har påbörjat planeringen av att anpassa 
järnvägsstationen för busstrafik och beviljats statlig medfinansiering för detta.  

 
Då de tidigare beslutet ligger fast att flytta busstrafiken från Stortorget är det inte 
rimligt att gräva upp gatan och bredda den till sex meter.   



   
  Sida 3 (4) 
 Datum Vår beteckning 
   
   
   

 

 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax
 Org. nummer 

736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

 
2. Lämpliga justeringar görs av det ombyggda området för att förbättra 
tillgängligheten och förenkla för bland annat rörelsehindrade 

Naturligtvis ska de åtgärder som motionärerna föreslår genomföras. Det är av 
största vikt för att uppnå en god tillgänglighet för alla. 
Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB) har under sommaren 2019 genomfört 
åtgärder för att förbättra tillgängligheten för rörelsehindrade. Övergångar vid 
korsande och angörande vägar har genomförts. Taktila och kontrasverkande 
åtgärder har genomförts vid övergångaran. Kantsten mellan trottoar och gatunivå 
har justerats så att det blir lätt för rörelsehindrade att korsa vägen.  
 

 
3. Kommunen ordnar med någon tidsreglering för hur lång tid det är tillåtet att 
parkera på gatusträckningen då fokus för parkeringarna är att främja 
affärsverksamhet 
I enlighet med motionärernas förslag har KKTAB genomfört en tidsreglering. 
Det är numera tillåtet att parkera under maximalt två timmar. Regleringen har 
resulterat i att det numer är sällsynt med ”långtidsparkering” och därmed är 
parkeringarna tillgängliga för affärsverksamheterna i centrum. KKTAB bevakar 
att parkeringsregleringen följs genom inhyrda parkeringsvakter.  

 
4. Området inte längre ska klassas som gångfartsområde och att hastigheten 
sätts till 30 km/h 
Motionärerna föreslår att gångfartsområdet ska tas bort och att hastigheten höjs 
från gångfart till 30 km/h. Enligt Transportstyrelsen innebär ett gångfartsområde: 
 

• Att du inte får köra fordonet med högre hastighet än gångfart 
• Du får inte parkera fordonet på någon annan plats än särskilt anordnade 

parkeringsplatser 
• Föraren har väjningsplikt mot gående 

 
Ett av skälen till att det planerades och byggdes ett gångfartsområde var att binda 
ihop torget framför Coop, ytan framför restaurangen och Drottninggatan. Därför 
skapades ett område på de gåendes villkor. Gående ska kunna gå över vägytan 
utan att vara hänvisad till övergångsställen vid sidan av området. På det viset 
skapas en mer inbjudande miljö men även en social yta som är utformad för 
centrumbesökarna. 
 



   
  Sida 4 (4) 
 Datum Vår beteckning 
   
   
   

 

 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax
 Org. nummer 

736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Det viktigaste är trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Då är det inte 
lämpligt att höja hastigheten i ett område med begränsad sikt, många 
gångtrafikanter, en korsning som upplevs som otydlig och är ovanlig i sin 
utformning.  
 
Gångfartsområde är något nytt i Kungsör, liksom i många andra kommuner. Av 
den anledningen har KKTAB som en trafiksäkerhetshöjande åtgärd placerat ut 
informationsskyltar om att högsta tillåtna hastighet är 7 km/h.  

 
 

Förslag till beslut 
Gällande motionens punkt 2 och 3 är åtgärder genomförda. 

 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att: 
 
1.   Avslå motionens punkt 1 och 4. 

 
 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström  Stefan Lejerdahl
  
Kommundirektör   Utvecklingsstrateg
      
 
 



 

Förslag till 
YTTRANDE Sida 1 (4) 

Datum Vår beteckning 
2019-01-23 KS 2018/502 
 Er beteckning 
  

 

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Utvecklingsstrateg Stefan Lejerdahl  
  
 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax
 Org. nummer 

736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Yttrande gällande: 
Motion om trafikförbättringar i centrala 
Kungsör 
 
Inledning 
Stellan Lund (M), Madelene Fager (C) och Jenny Andersson (KD) 
föreslår i en motion justeringar i den ombyggnad som gjorts av 
Drottninggatan. De föreslår att: 
 

1. Kommunen breddar gatan till en bredd om sex meter så att 
busstrafiken kan fortsätta i centrala Kungsör. 

 
2. Lämpliga justeringar görs av det ombyggda området för att 
förbättra tillgängligheten och förenkla för bland annat 
rörelsehindrade. 

 
3. Kommunen ordnar med någon tidsreglering för hur lång tid 
det är tillåtet att parkera på gatusträckningen då fokus för 
parkeringarna är att främja affärsverksamhet. 

 
4. Området inte längre ska klassas som gångfartsområde och 
att hastigheten sätts till 30 km/h. 
 

Motionens fyra förslag besvaras i ordningsföljd. 
 

1. Kommunen breddar gatan till en bredd av sex meter så busstrafiken kan 
fortsätta i centrala Kungsör 
En medborgardialog genomfördes under år 2010 för att få in synpunkter på hur 
kommunen kan utveckla centrum. År 2016 antogs fullmäktigemålet att första 
etappen av centrumutvecklingen skulle genomföras senast 2018. Målet är nu 



   
  Sida 2 (4) 
 Datum Vår beteckning 
   
   
   

 

 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax
 Org. nummer 

736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

uppfyllt och etapp 1 invigdes under oktober månad 2018. Det har varit en lång 
process från medborgardialogen 2010 till färdigställande av första etappen 2018.  
Första etappen var relativt omfattande och innefattade en stor del av 
Drottninggatan, torget vid Tessingatan och torget i Valskog. 
 
För att skapa ett mer attraktivt centrum i Kungsör har flera åtgärder genomförts. 
Bland annat har oskyddade trafikanter fått mer utrymme på Drottninggatan, det 
har anlagts en ny cykelbana, det har blivit bredare gångytor samtidigt som 
bilisterna fortfarande kan köra dubbelriktat. Vidare har det skapats flexibla ytor 
på ena sidan för eventuella uteserveringar, det har planterats träd och det har 
installerats ny belysning och nya bänkar. Allt i linje med medborgarnas 
synpunkter. 

 
Kollektivtrafikmyndigheten har informerat om att den regionala busstrafiken ska 
flytta från Stortorget till järnvägsstationen. Efter förfrågan från kommunen 
erhölls ett skriftligt beslut/meddelande under juni månad 2016. Där framgår det 
att regionbussarna ska upphöra med att trafikera Stortorget under hösten 2018 
och istället trafikera järnvägsstationen. Efter politiska påtryckningar från 
kommunstyrelsen inväntar kommunen ett nytt beslut från myndigheten. Ärendet 
bereds för närvarande hos Kollektivtrafikförvaltningen. Kommunen har påbörjat 
planeringen av att anpassa järnvägsstationen för busstrafik och beviljats statlig 
medfinansiering för detta.  

 
Då det föreligger ett beslut att flytta busstrafiken från Stortorget är det inte rimligt 
att gräva upp gatan och bredda den till sex meter. Om beslutet ändras och 
bussarna fortsättningsvis ska trafikera Stortorget bör kommunen tillsammans med 
Kollektivtrafikförvaltningen se över vilken sträckning som är lämpligast för att nå 
Stortorget. Därefter vidtar kommunen i samråd med förvaltningen de 
åtgärder/anpassningar som kan behövas för den nya linjedragningen.  
 
Att bygga om Drottninggatan igen och anpassa korsningen vid Tessingatan 
kommer uppskattningsvis att kosta 3-4 miljoner kronor. 

 
2. Lämpliga justeringar görs av det ombyggda området för att förbättra 
tillgängligheten och förenkla för bland annat rörelsehindrade 

Naturligtvis ska de åtgärder som motionärerna föreslår genomföras. Kungsörs 
Kommunteknik AB (KKTAB) kommer under våren 2019, när tjälen gått ur, att 
genomföra åtgärder för att förbättra tillgängligheten för rörelsehindrade. 
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Övergångar vid korsande och angörande vägar kommer att utföras. Kantsten 
mellan trottoar och gatunivå justeras så att det blir lätt för rörelsehindrade att 
korsa vägen. Det är av största vikt för att uppnå en god tillgänglighet för alla. 

 
3. Kommunen ordnar med någon tidsreglering för hur lång tid det är tillåtet att 
parkera på gatusträckningen då fokus för parkeringarna är att främja 
affärsverksamhet 
I enlighet med motionärernas förslag har KKTAB genomfört en tidsreglering. 
Det är numera tillåtet att parkera under maximalt två timmar. Regleringen har 
resulterat i att det numer är sällsynt med ”långtidsparkering” och därmed är 
parkeringarna tillgängliga för affärsverksamheterna i centrum. KKTAB bevakar 
att parkeringsregleringen följs genom inhyrda parkeringsvakter.  

 
4. Området inte längre ska klassas som gångfartsområde och att hastigheten 
sätts till 30 km/h 
Motionärerna föreslår att gångfartsområdet ska tas bort och att hastigheten höjs 
från gångfart till 30 km/h. Enligt Transportstyrelsen innebär ett gångfartsområde: 
 

• Att du inte får köra fordonet med högre hastighet än gångfart 
• Du får inte parkera fordonet på någon annan plats än särskilt anordnade 

parkeringsplatser 
• Föraren har väjningsplikt mot gående 

 
Ett av skälen till att det planerades och byggdes ett gångfartsområde var att binda 
ihop torget framför Coop, ytan framför restaurangen och Drottninggatan. Därför 
skapades ett område på de gåendes villkor. Gående ska kunna gå över vägytan 
utan att vara hänvisad till övergångsställen vid sidan av området. På det viset 
skapas en mer inbjudande miljö men även en social yta som är utformad för 
centrumbesökarna. 
 
Det viktigaste är trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Då är det inte 
lämpligt att höja hastigheten i ett område med begränsad sikt, många 
gångtrafikanter, en korsning som upplevs som otydlig och är ovanlig i sin 
utformning.  
 
Gångfartsområde är något nytt i Kungsör, liksom i många andra kommuner, och 
behöver förmodligen förtydligas med informationstavlor för att öka kunskapen 
och trafiksäkerheten. 
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Förslag till beslut 
 
Gällande motionens punkt 2 är åtgärder planerade och vad avser 
motionens punkt 3 är åtgärder genomförda. 

 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att: 
 
1.   Avslå motionens punkt 1 och 4. 

 
2.  KKTAB får i uppdrag att ta fram lämplig skylt för information om 
vad gångfartsområde innebär. 
 
3. Kommunikatörerna får i uppdrag att informera i lämpliga medier 
om vad gångfartsområde innebär. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström  Stefan Lejerdahl
  
Kommundirektör   Utvecklingsstrateg
      
 
 





Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-10  21 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 68 
Motion – Trafikförbättringar i centrala 
Kungsör (KS 2018/502) 

Stellan Lund (M), Madelene Fager (C) och Jenny Andersson (KD) 
föreslår i en motion justeringar i den ombyggnad som gjorts av 
Drottninggatan. De föreslår att 
- kommunen breddar gatan till en bredd om sex meter så att 

busstrafiken kan fortsätta i centrala Kungsör 
- lämpliga justeringar görs av det ombyggda området för att 

förbättra tillgängligheten och förenkla för bland annat 
rörelsehindrade 

- kommunen ordnar med någon tidsreglering för hur lång tid det 
är tillåtet att parkera på gatusträckningen då fokus för parke-
ringarna är att främja affärsverksamhet 

- området inte längre ska klassas som gångfartsområde och att 
hastigheten sätts till 30 km/h. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Stellan Lund, Madelene Fager och Jenny 

Andersson 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-11   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, KKTAB,KVAB, KFAB, KKAB 

Utdragsbestyrkande  

 

  
§  
Revidering av bolagsordningar i bolags-
koncernen (KS 2019/) 
Kommunfullmäktige beslutade om bolagsordningar 17 september 
2018. Bolagsverket godkände dock inte formuleringen vid 
anmälan om ändring i bolagsordningarna om digital kallelse till 
årsstämman, § 10. Den nya formuleringen är förankrad och 
godkänd hos bolagsverket.  
 
§ 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.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Tjänsteskrivelse från sekreterare Eva Ottosson KKTAB 2019-
08-28 

• Reviderade bolagsordningar för KFAB, KKAB, KKTAB och 
KVAB 

• Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-23 § 131 
 

KS förslag till beslut Kommunfullmäktige antar förslagen till de reviderade 
bolagsordningarna i Kungsörs bolagskoncern, gällande ändring 
av digital kallelse till årsstämman. 

 
 
 Antagna bolagsordningar redovisas som KS-handling nr 27-30 

2019. 
 
 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-09-23  5 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, KKTAB,KVAB, KFAB, KKAB 

Utdragsbestyrkande  

 

  
§ 131 
Revidering av bolagsordningar i bolags-
koncernen (KS 2019/) 
Kommunfullmäktige beslutade om bolagsordningar 17 september 
2018. Bolagsverket godkände dock inte formuleringen vid 
anmälan om ändring i bolagsordningarna om digital kallelse till 
årsstämman, § 10. Den nya formuleringen är förankrad och 
godkänd hos bolagsverket.  
 
§ 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.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Tjänsteskrivelse från sekreterare Eva Ottosson KKTAB 2019-
08-28 

• Reviderade bolagsordningar för KFAB, KKAB, KKTAB och 
KVAB 
 

Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige antar förslagen till de reviderade 

bolagsordningarna i Kungsörs bolagskoncern, gällande ändring 
av digital kallelse till årsstämman. 

 
 
 Antagna bolagsordningar redovisas som KS-handling nr 27-30 

2019. 
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KS-handling nr /2019 

Bolagsordning för Kungsörs Kommunföretag AB 
Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-15, § 164 
Reviderade av kommunfullmäktige 2013-04-08, § 49  
Reviderat av kommunfullmäktige 2014-05-12, § 60 (§ 4)  
Reviderad av kommunfullmäktige 2018-09-17, § 90 (digital kallelse) 
 
 
§ 1 Bolagets firma  
Bolagets firma är Kungsörs Kommunföretag 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 äga och förvalta aktier och andelar utifrån av 
fullmäktige givna instruktioner samt att samordna och utveckla verksamheten för före-
tagens och Kungsörs kommuns räkning. 
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 syfte är att, inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal verksamhet 
enligt kommunallagen, genom ledning, styrning, samordning och kontroll tillvarata de möj-
ligheter till effektivisering som finns mellan de kommunala företagen och kommunen. 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kungsörs kommun till att till den 
del ej motsvaras av tillskjutet kapital an-vändas 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. 
 
§ 7 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst lika många supplean-
ter.  
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. 
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§ 8 Revisorer och årsredovisning 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkstäl-
lande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med eller utan suppleant. 
Revisorns och i förekommande fall suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstäm-
ma 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, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncern-
revisionsberättelse 

8.  Beslut om 
 a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, i förekommande fall, fastställande av 

resultat- och balansräkningen för koncernen 
 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 
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§ 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 rä-
kenskaper 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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Bolagsordning för Kungsörs KommunTeknik AB 
Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-15, § 164 
Reviderad av kommunfullmäktige 2009-03-23, § 20 (aktiekapitalets storlek) 
Reviderad av kommunfullmäktige 2009-06-15, § 62 (föremål och ändamål med bolaget) 
Reviderad av kommunfullmäktige 2013-04-08, § 49 
Reviderad av kommunfullmäktige 2014-05-12, § 60 (§ 4) 
Reviderad av kommunfullmäktige 2016-04-11, § 48 (verksamhetsövergång VA 2016-05-01)  
Reviderad av kommunfullmäktige 2018-09-17, § 90 (digital kallelse) 
 
 
 
§ 1 Bolagets firma  
Bolagets firma är Kungsörs KommunTeknik 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 äga och förvalta fastigheter samt driva annan 
därmed förenlig verksamhet 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 Kungsörs kommuns verksamhetsfastigheter. 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kungsörs kommun till att till den 
del ej motsvaras av tillskjutet kapital an-vändas 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 supplean-
ter. 
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 supple-
ant. 
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 rä-
kenskaper 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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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) 
 
 
 
§ 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 producera och distribuera dricksvatten, om-
händerta 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. 
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 supplean-
ter. 
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 supple-
ant. 
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 rä-
kenskaper 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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Bolagsordning för Kungsörs Fastighets AB 
Antagen av kommunfullmäktige 1999-03-08, § 42 
Reviderad av kommunfullmäktige 2011-04-26, § 114 
Reviderad av kommunfullmäktige 2011-08-29, § 180 (§ 7) 
Reviderat av kommunfullmäktige 2013-04-08, § 49 
Reviderat av kommunfullmäktige 2014-05-12, § 60 (§ 4) 
Reviderad av kommunfullmäktige 2018-09-17, § 90 (digital kallelse) 
 
 
§ 1 Bolagets firma  
Bolagets firma är Kungsörs Fastighets Aktiebolag. 
 
§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Kungsörs kommun, Västmanlands län. 
 
§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Kungsörs kommun förvärva, avyttra, 
äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och 
kollektiva anordningar. 
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten 
ska bedrivas i ägarens ställe.  
 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom ramen för den kommunala kompetensen 
och utifrån affärsmässiga principer främja bostadsförsörjningen i kommunen. 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kungsörs kommun till att till den 
del ej motsvaras av tillskjutet kapital an-vändas 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 
Kungsörs Fastighets AB kan ha lägst 10 000 och högst 40 000 aktier. 
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§ 7 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och tre ersättare. 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kungsörs kommun för tiden från den ordinarie 
bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet 
av den ordinarie bolagsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna en ordförande och två 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 en suppleant. 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 
stycket i aktiebolagslagen 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 ordinarie bolagsstämma 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. Gokännande av dagordning 
6.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport 
8.  Beslut om 
 a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans

räkningen 
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 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
9.  Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorn med 

suppleanter 
10. Val av revisor och revisorssuppleant 
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 rä-
kenskaper 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. 

________________________ 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-11   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, ekonomidirektör, revisorerna 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Delårsbokslut för Kungsörs kommun per den 
31 augusti 2019 (KS 2019/332) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till delårs-
bokslut per den 31 augusti 2019 mot bakgrund av nämndernas/för-
valtningarnas och de kommunala bolagens redovisningar.  
 
Sammantaget indikerar bokslutet ett positivt resultat för kommu-
nen på årsbasis om 7,6 miljoner kronor (2,5 miljoner kronor bättre 
än budgeterat). Balanskravsresultat är 4,9 miljoner kronor då det 
finns exploateringsintäkter på 2,7 miljoner kronor som ej ingår i 
balanskravsresultatet. 
 
Verksamheterna redovisar ett överskott på 0,5 miljoner kronor per 
den 31 augusti. På årsbasis beräknas resultatet bli 0,9 miljoner 
kronor mer än budgeterat; 
- Barn- och utbildningsnämnden +0,9 
- Socialnämnden +/- 0,0 
- Kommunstyrelsen + 0,0 
- Finansiering +1,6 

 
Balanskrav och god ekonomisk hushållning och det finansiella 
målet kommer att nås. 
 
För kommunens helägda bolag beräknas resultat på årsbasis enligt 
följande (miljoner kronor): 
- Kungsörs Kommunföretag AB  -0,0 
- Kungsörs Fastighets AB  +3,0 
- Kungsörs KommunTeknik AB  +/-0,0 
- Kungsörs Vatten AB +/-0,0 
 
För förbunden beräknas följande på helår (miljoner kronor): 
- Västra Mälardalens Myndighetsförbund  - 0,15 
- Västra Mälardalens Kommunalförbund  - 12,9 

 
 
 

 
Revisorerna har fått delårsbokslutet för granskning. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-11   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, ekonomidirektör, revisorerna 

Utdragsbestyrkande  

 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Förslag till delårsbokslut för Kungsörs kommun per den 31 
augusti 2019 

• Delårsrapport augusti 2019 för Kungsörs Fastighets AB 
• Delårsrapport augusti 2019 Kungsörs KommunTeknik AB 
• Delårsrapport augusti 2019 Kungsörs Vatten AB 
• Delårsbokslut per den 31 augusti 2019 Västra Mälardalens 

Kommunalförbund (eget ärende) 
• Delårsbokslut per den 31 augusti 2019 Västra Mälardalens 

Myndighetsförbund (eget ärende) 
• Presentationer visade på bokslutsberedningen den 7 oktober 

2019. 
• Kommunstyrelsens protokoll 2109-10-21 § 151 
• Revisorernas granskning av delårsrapport med tillhörande 

missiv till KS och KF 
 

KS förslag till beslut Kommunfullmäktige lägger delårsbokslutet per den 31 augusti 
2019 med godkännande till handlingarna. 

  
 Godkänd delårsrapport redovisas som KS-handling nr 31/2019. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 151 
Delårsbokslut för Kungsörs kommun per den 
31 augusti 2019 (KS 2019/332) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till delårs-
bokslut per den 31 augusti 2019 mot bakgrund av nämndernas/för-
valtningarnas och de kommunala bolagens redovisningar.  
 
Sammantaget indikerar bokslutet ett positivt resultat för kommu-
nen på årsbasis om 7,6 miljoner kronor (2,5 miljoner kronor bättre 
än budgeterat). Balanskravsresultat är 4,9 miljoner kronor då det 
finns exploateringsintäkter på 2,7 miljoner kronor som ej ingår i 
balanskravsresultatet. 
 
Verksamheterna redovisar ett överskott på 0,5 miljoner kronor per 
den 31 augusti. På årsbasis beräknas resultatet bli 0,9 miljoner 
kronor mer än budgeterat; 
- Barn- och utbildningsnämnden +0,9 
- Socialnämnden +/- 0,0 
- Kommunstyrelsen + 0,0 
- Finansiering +1,6 

 
Balanskrav och god ekonomisk hushållning och det finansiella 
målet kommer att nås. 
 
För kommunens helägda bolag beräknas resultat på årsbasis enligt 
följande (miljoner kronor): 
- Kungsörs Kommunföretag AB  -0,0 
- Kungsörs Fastighets AB  +3,0 
- Kungsörs KommunTeknik AB  +/-0,0 
- Kungsörs Vatten AB +/-0,0 
 
För förbunden beräknas följande på helår (miljoner kronor): 
- Västra Mälardalens Myndighetsförbund  - 0,15 
- Västra Mälardalens Kommunalförbund  - 12,9 

 
 
 

 
Revisorerna har fått delårsbokslutet för granskning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Förslag till delårsbokslut för Kungsörs kommun per den 31 
augusti 2019 

• Delårsrapport augusti 2019 för Kungsörs Fastighets AB 
• Delårsrapport augusti 2019 Kungsörs KommunTeknik AB 
• Delårsrapport augusti 2019 Kungsörs Vatten AB 
• Delårsbokslut per den 31 augusti 2019 Västra Mälardalens 

Kommunalförbund (eget ärende) 
• Delårsbokslut per den 31 augusti 2019 Västra Mälardalens 

Myndighetsförbund (eget ärende) 
• Presentationer visade på bokslutsberedningen den 7 oktober 

2019. 
 

Beslut  Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger delårsbokslutet per den 31 augusti 

2019 med godkännande till handlingarna. 
 Godkänd delårsrapport redovisas som KS-handling nr 31/2019. 
 
 
Protokollsanteckning Madelene Fager (C) och Petter Vestlund (C) anmäler en skriftlig 

protokollsanteckning till protokollet.  
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Viktiga händelser  
 

• I Svenskt näringslivs undersökning bland kommunens företag har näringslivsklimatet kraftigt 
förbättrats. 

• Utfasning av all engångsplast är beslutad och påbörjad. 
• ”Rosa Svenssons plats” har färdigställts och invigts. 
• Ny biblioteksplan är antagen. 
• Trots Kungsörs kommuns protester och förslag på alternativ så beslutade 

Kollektivtrafikmyndigheten att sluta trafikera centrum med buss. Ny busshållplats kommer att 
anläggas så centralt som möjligt på Kungsgatan nära Drottninggatan. 

• Ytterligare ett yrkesspår ”Yrkesspår barnskötare” kopplat till SFI har startat i augusti 2019 
• Utökad samverkan med näringslivsenheten, arbetsmarknadsenheten och VIVA för att öka 

sysselsättningen samt göra en ny överenskommelse med Arbetsförmedlingen.  
• För att öka elevernas fokus på skolarbetet och minska risken för digitala trakasserier har 

rektorerna beslutat om en mobilfri grundskola. 
• Fördjupad samverkan fortsätter inom flera områden. 
• Pågående detaljplaner: 

o Ändring av detaljplan för Jägaråsen  
o Nya Kinnekulle 
o Kaplanen 7-9 
o Söders gärde  
o Almen 

• Antagna detaljplaner: 
o Rörgränd, åtta industritomter 

• Framtidsdagar för politiker har ägt rum med inriktning mot digitalisering och 
arbetslöshet/sysselsättning. 

• Välfärdsteknikplan 2020-2025 är sammanställd och presenterad på socialnämnd i augusti och 
ska beslutas i september. 

• Gemensam upphandling av nytt verksamhetssystem för både IFO samt Vård- och omsorg pågår 
inom KAKS. 

• Arbetet med fördjupad samverkan i KAK fortsätter och beslut finns nu på gemensam Budget- 
och skuldrådgivning tillsammans med Arboga kommun samt ungdomsmottagningen i 
samverkan med Köpings kommun.  

• Förberedelse för ytskiktsrenovering på Södergården och planering för projekten Trygg och 
säker hemgångsrehabilitering samt nya demensorganisationen har startats under hösten. 

• Samverkan med Arbetsförmedlingen har upphört (utifrån deras omställning av organisationen). 
De har inte längre någon representant hos oss som de tidigare hade varje vecka. 
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Resultat per 31 augusti  
Kommunen redovisar ett resultat på + 13 109 tkr (13 616 tkr 2018) per den 31 augusti, att jämföras 
med en budget på +3 401 tkr. Semesterlöneskuld ingår med + 10 595 tkr. Per förvaltning ser resultatet 
ut som följer:  
 
Ansvarsområde 2019 2019 
    Jan-Aug   Helår 
(redov i tkr) Utfall Budget Avvik Budget Prognos Avvik 
              
Kommunstyrelsen 46 808 47 558 750 71 337 71 337 0 
Barn- o utbildningsnämnden 147 844 155 149 7 305 232 724 231 824 900 
Socialnämnden 154 891 157 892 3 001 236 839 236 839 0 
Delsumma nämnder 349 543 360 599 11 056 540 900 540 000 900 
              
Finansiering -362 652 -364 000 -1 348 -546 000 -547 600 1 600 
              

Resultat 13 109 3 401 9 708 5 100 7 600 2 500 

 
 
Kommunstyrelsen redovisar per augusti ett överskott på 750 tkr (1 634). Till överskottet bidrar 
semesterlöneskulden med +468 tkr och en återbetalning från Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
på +268 tkr. 
 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar per augusti ett överskott på 7 305 tkr (6 311). Exkluderas 
semesterlöneskulden är resultatet i stället +179 tkr (790). 
Avgörande för det positiva utfallet har också varit statliga intäkter för ensamkommande flyktingbarn 
som minskat underskottet inom förvaltningen 
 
Socialnämnden redovisar per augusti ett överskott på 3 001 tkr (5 141). Exkluderas 
semesterlöneskulden är resultatet i stället i nivå med budget (2 272).  
Trots stora negativa avvikelser på främst hemtjänstinsatser, försörjningsstöd och placeringar, (såväl 
placeringar vuxna som barn och unga samt LSS), så vägs detta upp av överskott inom andra 
verksamheter pga. diverse besparingar och flertal aktiviteter för att bromsa kostnadsutvecklingen. 
Avgörande för det positiva utfallet har också varit statliga intäkter för ensamkommande flyktingbarn 
som minskat underskottet inom förvaltningen. 
 
Finansen redovisar en positiv avvikelse på 1 600 tkr som i huvudsak beror på att kommunen sålt tomter 
för 2 700 tkr. 
 
Balanskravet 
Balanskravet innebär att kommuner inte får besluta om en budget där kostnader överstiger intäkter. Det 
budgeterade resultatet för 2019 är 5,1 mkr kronor plus och lever upp till balanskravet. Prognosen för 
helåret är ett positivt resultat på 4,9 mkr. I balanskravet är reavinst vid fastighetsförsäljning exkluderat.  
 
God ekonomisk hushållning 
Kommunen har liksom de kommunala bolagen gjort överskott i många år och det måste betraktas som 
en god ekonomisk hushållning. Prognosen för 2019 är ett positivt resultat.  
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Finansiellt mål 
Kommunfullmäktiges finansiella mål är att resultatet ska uppgå till 1,0 procent av skatter och bidrag. 
Prognosen visar på ett resultat på plus 4,9 mkr vilket motsvarar 0,9 % av skatter och bidrag och det 
finansiella målet kommer då inte att nås detta år. 
 
Prognos per 31 december 
Det prognostiserade resultatet per helåret beräknas bli + 7,6 mkr. 
  
Kommunstyrelsens förvaltning och socialförvaltningen räknar med att hålla budget. Barn- och 
utbildningsförvaltningen redovisar ett överskott på 0,9 mkr beroende på ej aktiverade avskrivningar för 
inventarier på nya skolan.  
Finansverksamheten förväntas ge ett överskott på 1,6 mkr främst beroende exploateringsintäkter på 2,7 
mkr.  
 
 
Investeringar 
 

Projekt Utfall augusti 

Inventarier ny skola 2 770 

Investeringar Lärken 777 

Toaletter utomhusbad 770 

Projekt Ringvägen 752 

Nyckelfri hemtjänst 636 

Utbyggnad parkering Centralvallen 347 

Nybyggnad Södergården 255 

RFID självservice Biblioteket 62 

Exploatering Skillinge -2 960 

  
Summa investeringar 3 409 
  
Varav exploatering -2 960 

 
 
 
Lån- och borgensåtaganden 
Det finns ingen låneskuld i kommunen. Kommunen borgar för totalt 625 mkr för lån upptagna av 
VAFAB Miljö (6,7 mkr), Kungsörs Fastighets AB (134,7mkr), Kungsörs Kommun Teknik AB (365,6 
mkr), Kungsörs Vatten AB (111,0 mkr), Västra Mälardalens Kommunalförbund (6,9 mkr) samt till 
egnahem (0,2 mkr). 
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Personal 
 
Viktiga händelser 
 
Löneöversyn 
Löneöversyn har genomförts för alla avtalsområden utom för Vårdförbundet. Löneöversynen har 
påbörjats för Vårdförbundet efter att ett nytt centralt avtal blev klart före sommaren. Nya löner gäller  
fr.o.m. 1 april respektive 1 maj (Kommunals avtalsområde). 
  
Ledarprogram, chefsdag och stöd till chef/ ledare 
Ledarutvecklingen och ledarträningen fortsätter.  
Vid de gemensamma chefsdagarna under våren har cheferna presenterat sina tankar om sitt ledarskap 
för varandra.  
 
Introduktionsträffar för nya medarbetare 
En introduktionsträff genomfördes i januari. Nya medarbetare välkomnas och ges information om 
organisationen, orten och kommunen/bolagen som arbetsgivare. Chefstjänstemännen med flera 
presenterar sina olika verksamheter samt berättar om viktiga delar som rör anställningen. 
Introduktionsträffar hålls som regel vid två tillfällen under året. 
 
Arbetsmiljöutbildning  
Den grundläggande arbetsmiljöutbildning för alla chefer och skyddsombud i kommunen och bolagen 
som HR- avdelningen genomförde 2018 har slutförts under våren för resterande. Arbetsgivaren 
ska säkerställa att chefer och skyddsombud har de kunskaper som krävs utifrån sina roller. När chefer 
och skyddsombud får samma kunskap samtidigt skapas en gemensam bas som ger förutsättningar för 
samverkan i vardagen kring arbetsmiljöfrågorna. Utbildningen omfattade tre dagar. 
 
Arbete med arbetsbrist och omställning. 
HR-avdelningen har under våren arbetat med övertaligheten vid stödboendet för ensamkommande 
ungdomar. 
 
Stöd till chefer vid rehabilitering, arbetsmiljö- och arbetsrättsfrågor 
HR-avdelningens stöd till kommunens och bolagens chefer i olika frågor är ett ständigt pågående och 
viktigt arbete. 
 
Aspirantprogram för potentiella chefer 
För alla kommuner i länet genomförs nu varje år ett chefsaspirantprogram för potentiella chefer. 
Programmet vänder sig till medarbetare med ett intresse för ett framtida arbete som chef och ledare och 
genomförs under ett år. I programmet ingår även en lokal dag om kommunens arbete med styrning och 
ledning vilken genomfördes i april. 
 
Arbete med kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärket 
I mars medverkade kommunen på en karriärdag för lärare och förskollärare på Mälardalens högskola.  
 
Medarbetarenkät 
Under slutet av april till i början av maj genomfördes medarbetarenkäten som återkommer vartannat år. 
Medarbetarenkäten innehåller frågor som rör arbetets värde, mål och resultat, arbetsmiljö, kunskap och 
utveckling, inflytande och delaktighet, ledarskap, hälsa och aktivitet samt bemötande och 
kommunikation. Resultatet är i huvudsak är bra; från 3,7 till 4,4 på en femgradig skala inom de olika 
delarna. Resultatet för påståendet ”sammantaget är jag mycket nöjd med arbetsgivare” låg i år på 3,96 
av 5 vilket innebar en ökning från 3,79 år 2017. 
I delar av resultatet jämför vi oss sedan med andra kommuner. Dessa delar  
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handlar om medarbetares engagemang, motivation, och ledningens förmåga att skapa, tillvarata och 
upprätthålla detta. Ett av målen för kommunstyrelsen är att förbättra sig i jämförelsen med andra 
kommuner.  
Alla chefer ska tillsammans med sina arbetsgrupper, vidare analysera resultaten av medarbetarenkäten 
för att sedan arbeta vidare med förbättringar.  
 
Jämställdhetsarbete  
Då kommunens medarbetare till största delen består av kvinnor är alla områden som rör arbetsmiljö 
och villkor viktiga att fortsätta arbeta med ur jämställdhetsperspektiv.  
 
HR-avdelningen arbetar kontinuerligt med åtgärder inom dessa områden som avser alla medarbetare 
både förebyggande och med att bevaka att inte diskriminering förekommer. På övergripande nivå följs 
dessa frågor upp i samband med medarbetarenkäten och genom lönekartläggning. 
 
Arbete med att sänka och förebygga sjukfrånvaro 
Till och med augusti var den totala sjukfrånvaron 6,1 % varav långtidssjukfrånvaron var 29 % 
Under samma period 2018 var den totala sjukfrånvaron 6,7 % varav långtidssjukfrånvaron var 41 % av 
denna. 
Sett till hur många medarbetare som var borta varje dag så var det 60 personer i korttidssjukfrånvaro 
och 30 personer i långtidssjukfrånvaro. 
Vi ser nu ett resultat med arbetet att sänka sjukfrånvaro främst när det gäller långtidssjukfrånvaron men 
trenden pekar på att även korttidssjukfrånvaron minskar. Arbetet har bland annat handlat om att snabbt 
följa upp individers sjukfrånvaro och göra insatser samt att följa upp med respektive chef hur 
sjukfrånvarorutinerna fungerar.  
 
Framtidsperspektiv 
Kompetensförsörjningen kommer att vara avgörande för att vi ska klara våra åtaganden som kommun 
de kommande åren. För att klara kompetensförsörjningen behöver vi fortsätta arbeta med 
arbetsgivarvarumärket d v s allt det som bidrar till att medarbetare trivs och vill fortsätta arbeta hos oss 
och för att kunna rekrytera på en allt mindre ”marknad”. Mycket av HR-avdelningens arbete kommer 
att fortsättningsvis vara med fokus på dessa delar; goda arbetsvillkor, bra arbetsmiljö och bra 
ledarskap. 
 
Insatserna för att sänka och förebygga sjukfrånvaro fortsätter.  
 
Arbetet med att öka andelen heltidsanställda fortsätter utifrån överenskommelsen med fackförbundet 
Kommunal 
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Måluppföljning kommunfullmäktiges mål 
 

Kommunen ska ha minst 9000 invånare år 2025  
Resultat delår 
Befolkningsutveckling tom juni 8 666 
invånare.  

Prognos helår 
Prognosen är att befolkningen ökar ytterligare 
till årsskiftet. Vi ligger före planen vilket tyder 
på att vi idag når målet 2025. 

Kommunens resultat ska utgöra minst 1 procent av skatteintäkter och statsbidrag 
varje år 
Resultat delår 
Resultatet är positivt 3,6 % tom augusti 

Prognos helår 
Målet kommer inte att uppnås till årsskiftet. 
Resultatet beräknas bli ca 0,9% 

Andel elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet ska öka varje år 
med 2017 som basår. 2017: 81,6 % 
Resultat delår 
Andel elever som var behöriga till program på 
gymnasiet minskade från 81,6 % 2017 till 
72,4 2018. 

Prognos helår  
Prognos för 2019 kan ännu ej lämnas. 

År 2025 ska 75 procent av kommunens fordonsflotta vara fossilfri 
Resultat delår 
22 % är fossilfritt 
 

Prognos helår 
Prognos visar att 75 % av kommunens 
fordonsflotta inte kommer vara fossilfri till 2025 

Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för att 
minska arbetslösheten de närmaste två åren med två procentenheter årligen med december 
2017 som bas 

• Utgångsläge: Arbetslöshet december -17, 11, 3 % 
• Arbetslöshetsmål december -20, 7,3 % 
• Arbetslöshetsmål december -19, 9,3 % 

 
Resultat delår 
Antalet inskrivna på AF har ökat till 10.3%  
(+ 0.1 procentenheter)    
 
Arbetslösheten för andelen ungdomar 18-24 
år har ökat till 15.2% (+2.5 procentenheter) 
 
Arbetslösheten för andelen utrikes födda har 
ökat till 36.1% (+0.4 procentenheter) 

Prognos helår 
Målet i december 2019 med 9.3% kommer högst 
troligt inte att kunna uppfyllas.  
 
Samband finns mellan upphörande insatser som 
pågått under sommaren samt minskning av 
anvisningar till kommunala 
arbetsmarknadsinsatser och mindre möjlighet till 
påverkan på grund av AF:s omorganisation. 
Kommunens samverkansgrupp arbetar nu med 
framtagning av en lokal modell för 
arbetslöshetsutmaningen och det har under året 
startats ett yrkesspår för nyanlända för att 
minska trycket på rekryteringsbehovet för vård 
och omsorg och samtidigt öka antalet arbetande. 
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Nyckeltal 
 

Q-Rapport nyckeltal 2019 
Perspektiv Q1 Q2 Mål/Budget Dec -18 
Medborgare     
Befolkningsutveckling, antal  8 666 8 667 9 000 år 2025 8667 
Väntar särskilt boende, antal 6 6 0 7 
Väntar LSS-bostad, antal vuxna 2 3 0 1 
Väntar seniorboende (utan 
beslut), antal 

44 49 0 44 

Önskar plats på förskolan (inom 6 
mån), antal 

45 47  51 

Besök biblioteket, antal 14 106 12 587 60 000  Totalt 57 312 
Försörjningsstöd, kr 1 799 49

5      
3 659 93
0     

6 000 000 6 737 024 

Öppna insatser vuxna, kr 337 246 
        

612 296 
       

1 500 000 1 231 008  

     
Medarbetare     
Sjukfrånvaro, totalt %  7,63 6,67 < 7,89 6,53 
Kvinnor, % 8,16 7,27  7,01 
Män, % 5,63 4,46  4,68 
Miljö     
Energiförbrukning KKTAB 
fastigheter, kWh/m2 19,51 31,83 99,86 

63,26 

Kostnad drift och underhåll per 
m2, gata kr/m2 4,38 12,15 11,99 

15,34 

Kostnad drift och underhåll per 
m2, park kr/m2 0,40  3,19 4,94 

6,63 

Inköp av ekologiska livsmedel, 
andel % 

38, 4  34,9 30  36,2 

Tjänsteresor med egen bil, kr 30 905 67 534 Minskning 103 240 
Ekonomi     
Resultat, % av skatter och bidrag 21,4 -3,5 1,0 0,9 
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Kommunkoncernen 
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering förutsatt 
att kommunen har en ägarandel om minst 20%. 
 
Förutom kommunen ingår Kungsörs Kommunföretag AB, Kungsörs Kommun Teknik AB, Kungsörs 
Vatten AB och Kungsörs Fastighets AB till 100 %, Kungsörs Grus AB till 25% och Västra 
Mälardalens Myndighets Förbund till 40 % i koncernredovisningen. Procentantalen anger kommunens 
ägarandel.  
 
Koncernens resultat för årets första åtta månader uppgick till +24 114 tkr (+25 774) tkr. Det stora 
överskottet efter 8 månader beror till stor del på redovisning av semesterlöneskuld och att det under 
sommaren varit lågsäsong i driftskostnader av olika slag, t ex har idrottsanläggningar varit stängda och 
olika underhållskostnader i bolagen har legat nere på en lägre nivå under sommarperioden.  
 
Västra Mälardalens Kommunalförbund, Vafab Miljö AB och Kommuninvest redovisas inte då 
kommunens ägarandel understiger 20 %.  
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Förvaltningsberättelse      
 
Organisation Kungsörs kommun 2019    
 
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Ordförande      
Kommunrevision   Håkan Sundström   
Kommunfullmäktige   Per Strengbom   
Valnämnd   Dan Stigenberg   
Kommunstyrelse   Mikael Peterson   
Barn- o utbildningsnämnd   Angelica Stigenberg   
Socialnämnd   Linda Söder Jonsson   
      
Förvaltningschefer      
Kommunstyrelsens förvaltning   Claes-Urban Boström   
Barn- o utbildningsförvaltningen  Fredrik Bergh   
Socialförvaltningen   Lena Dibbern  
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Kommunstyrelsens verksamhet 
 
Viktiga händelser 
Meröppet på vårt bibliotek kom igång i början av året och sakta ökar antalet användare av denna 
fantastiska service för våra medborgare. 
 
Sjuktalen sjunker totalt sett inom den kommunala verksamheten vilket är mycket glädjande. 
 
Bostadsproduktionen fortsätter att öka och antalet byggföretag som vill etablera sig i Kungsör ökar 
också. 
 
Resultatet i Svenskt näringslivsundersökning visar att vi förbättrar näringslivsklimatet kraftigt. 
 
Detaljplanen för åtta nya industritomter är antagen 
 
Fyra pågående detaljplaner för bostäder och ytterligare en för parkeringsmöjligheter 
 
Markanvisningsavtal skrivet med byggföretag för att uppföra ca 40 bostadsrättslägenheter, de första på 
mycket länge. 
 
Framtidsperspektiv 
Kungsör har en mycket spännande framtid att möta och den pågående utvecklingen är snabb. 
Utvecklingen har väldigt många positiva följder men den skapar också stora utmaningar. Det politiska 
beslutet att utreda en framtida användning och utveckling av hamnområdet är ett sätt att skapa mycket 
goda förutsättningar för sjönära boenden och verksamheter för att kommunens invånare och besökare 
ska få tillgång till vattnet på ett positivare sätt. 
Fler detaljplaner för bostäder är ett måste och det finns säkert de som undrar varför vi måste växa så 
mycket som vi gör just nu. Antalet invånare måste bli fler för att vi ska få in nödvändiga skatteintäkter 
för att klara framtidens äldreomsorg. Vi kommer inom en åttaårsperiod bli dubbelt så många över åttio 
år som vi är idag och behövs motsvarande omsorg som idag så kommer det att bli ekonomiskt 
kännbart.  
För att klara detta krävs att vi får ner arbetslösheten och att människor flyttar in som arbetar. Arbetade 
timmar är det som genererar skatteintäkter till kommunen. 
Självklart skapar den starka inflyttningen initiala problem även om de i grunden också är positiva. Vi 
får fler små barn vilket innebär att vi måste skapa förutsättningar för fler förskoleavdelningar vilket 
innebär fler detaljplaner som skapar dessa förutsättningar. 
Det görs ett fantastiskt arbete med våra detaljplaner i en samverkan mellan tjänstemän, enheter, bolag 
och förbund. 
Antalet barn kommer självklart även innebära att vi måste börja planera för en utbyggnad av 
skolverksamheten. Om något år kommer antalet skollokaler vara otillräckliga. 
 
Socialförvaltningen kommer under hösten 2019 att leverera deras framtidsperspektiv vilket kommer ha 
stor inverkan på vår framtida planering av verksamheten och anläggningar som kommer behövas för 
fortsatt god vård och omsorg om våra äldre. 
 
Vi kommer även under hösten/vintern att påbörja en ombyggnation av järnvägsstationen som ska bli 
resecentrum och stomlinjebussarna kommer under 2020 att sluta trafikera busstationen och istället 
trafikera resecentrum med en centrumnära busshållplats på Kungsgatan i närheten av Drottninggatan. 
Området behöver anpassas för den nya trafikeringen. Kungsör kommer att få ett modernt resecentrum 
med en bytespunkt för alla busslinjer tillsammans med tågtrafiken. 
 
Fortsatt viktigt att vi jobbar för ett starkt näringslivsklimat i Kungsör då detta har en mycket stor 
betydelse för vår fortsatta tillväxt. Ett starkt näringsliv innebär lägre arbetslöshet vilket är bra för den 
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enskilde men också för kommunen. Ungefär 45% av skatteintäkterna kommer från människor som 
jobbar inom den privata sektorn och kan vi då få fler företag att etablera sig i Kungsör och/eller att 
Kungsörs företag växer sig starkare och anställer fler så ökar intäkterna för det fortsatta arbetet med 
vår gemensamma välfärd. Dessutom är det väldigt bra för Kungsörs varumärke att kommunens 
företagare pratar väl om kommunen och den service vi tillhandhåller för våra företag. 
 
Kompetensförsörjningen för både den offentliga sektorn och för den privata blir en tuff utmaning. 
 
Ekonomi  
 
Verksamhet 2019 2019 
    Jan-Aug   Helår 
(redov i tkr) Utfall Budget Avvik Budget Prognos Avvik 
             
Nämnd- och styrelseverksamhet 2 902 2 571 -331 3 856 4 256 -400 
Stöd till politiska partier 267 291 24 436 436 0 
Revision 290 407 116 610 510 100 
Övrig politisk verksamhet 608 843 235 1 265 1 065 200 

Delsum politisk verksamhet 4 067 4 111 44 6 167 6 267 -100 
              
Fysisk o teknisk planering 942 1 354 412 2 031 1 631 400 
Näringslivsfrämj o turism 1 939 2 140 201 3 210 3 110 100 
Gator, vägar 5 830 6 000 170 9 000 8 900 100 
Parker 1 499 1 327 -172 1 990 2 190 -200 
Miljö- och hälsoskydd 2 602 2 864 262 4 296 4 096 200 
Räddningstjänst 4 236 4 007 -230 6 010 6 210 -200 

Delsum infrastruktur o skydd 17 049 17 691 642 26 537 26 137 400 
              
Allmän fritidsverksamhet 1 478 1 097 -381 1 646 2 046 -400 
Stöd till studieorganisationer 317 202 -115 303 303 0 
Allmän kulturverksamhet 675 864 189 1 296 1 196 100 
Bibliotek 3 064 3 156 92 4 734 4 734 0 
Anläggningar 8 409 8 321 -89 12 481 12 681 -200 

Delsum kultur- och fritid 13 944 13 640 -304 20 460 20 960 -500 
              
Kommunikationer 1 028 1 351 323 2 026 1 726 300 
              
Gemensam verksamhet 10 720 10 765 45 16 147 16 247 -100 
             

Kommunstyrelsens förvaltning 46 808 47 558 750 71 337 71 337 0 
 
 
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar per augusti ett överskott på 750 tkr. Semesterlöneskulden 
bidrar med 468 tkr av överskottet. 
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Politiska kostnader redovisar ett litet underskott på helår. Politiska arvoden har 200 tkr för lite i 
budgetram pga att omfattningen i det politiska uppdraget ökat.  
Fördjupad samverkan avviker till och med augusti med 500 tkr avseende externa kostnader som ej är 
budgeterade. Underskotten reduceras av diverse mindre överskott där kan nämnas exempelvis att flera 
politiska möten har och kommer att ställas in vilket gör att ett visst överskott beräknas. 
 
Kultur- och fritid visar ett underskott på 300 tkr till och med augusti och ett underskott på 500 tkr i 
helårsprognos. Detta beror på ej budgeterade löneökningar samt en halv administratörstjänst som ej 
ingår i budgetramen. Resultatet påverkas även av högre hyror än budgeterat. 
 
Kommunikationer visar ett plus på 300 tkr på helåret. Dels så är kostnaderna mot 
kollektivtrafikmyndigheten 100 tkr lägre än budget på grund av minskad trafik (Torpa), dels är 
kostnaden för avskrivningar av Citybanan lägre än budget. 
 
De gemensamma verksamheterna redovisar ett mindre underskott på 100 tkr på helår 2019.  
 
Kommunstyrelsen kommer totalt att hålla sin budget. 
 
Personal 
Kommunstyrelsens förvaltning har 37 tillsvidareanställda medarbetare. Könsfördelningen är 69 % 
kvinnor (25) och 31 % män (12). Två personer arbetar deltid varav en kvinna och en man. Medelåldern 
är 49,4 år; 48,5 år för kvinnor och 51 år för män.  
 
Den totala sjukfrånvaron t o m augusti 2019 var 2,3 % varav 2,6 % för kvinnor och 3,5 % för män. 
Sjukfrånvaron har minskat sedan föregående år då förvaltningen hade flera långtidssjukskrivna 
medarbetare. 
 
Miljöarbete  
Under vecka 23 genomfördes den årliga Världsmiljöveckan med skiftande aktiviteter, alla mycket 
välbesökta och uppskattade. 
 
Kommunkontakt i Kungsör som delades ut i maj hade miljötema med information om kommunens 
miljöarbete samt tips och råd till kommunmedborgarna. 
 
En solkarta på webben lanserades under sommaren. Solkartan visar potentiellt bra tak för solpaneler. 
Genom att klicka på ett hustak kan effekten beräknas för just den byggnaden, beroende på hur stor del 
av taket som klassats som lämplig för solpaneler och typ av solpanel man valt.  
 
Kommunen erhöll hållbarhetsmärkningen Kranmärkt Kranmärkningen syftar till att minska 
användningen av förpackat vatten. I Kungsör har vi gott vatten av mycket god kvalitet så vi behöver 
inte använda oss av förpackat vatten.  
 
Tillsammans med Länsstyrelsen och mark- och djurägare i Kungs Barkaröområdet deltar kommunen i 
ett projekt för att utveckla Kungs Barkaröområdet. Projektet kommer att pågå under 2019-2020. 
 
 
Internkontroll  
Kommunen har en årlig kontroll av att rätt moms betalas. Uppdraget genomförs av ett utomstående 
bolag som är experter på moms och det har gett stora summor pengar tillbaka till kommunen. Den 
största felorsaken brukar vara att fakturor skannas fel. Kontrollen, som avser 2017 och 2018, har nu 
genomförts och resulterat i en intäkt på 235 tkr på finansen. 
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Ekonomienheten har ett självpåtaget uppdrag att stämma av att det nya ekonomisystemet fungerar. 
Detta arbete fortsätter ett tag till. Antalet fel i systemet har minskat och är nästan nere på noll men 
fortfarande dyker det upp saker som är svårförklarliga så kontroller och avstämningar måste fortsätta. 
 
Kontroller genomförs enligt plan, redovisning sker i december. 
 
 
 
 
 
  



 

16 
 

Barn och utbildningsnämndens verksamhet 
 
Viktiga händelser 
 
Förskolan  
Förskolan öppnade en ny förskola (Skogsuddens förskola) i januari och man arbetar hela tiden med 
rekrytering av förskollärare på vakanta förskollärartjänster.  

 
Västerskolan och Hagaskolan 
Fritidshemmens dag firas på fritidshem över hela Sverige. I Kungsör firades dagen gemensamt, som ett 
led i den röda tråden inom kommunens skolverksamhet, med elever från Västerskolan, Hagaskolan och 
Kung Karl 46.  
Lärare från åk 1-3 på Västerskolan, Hagaskolan och Björskogsskolan gick i våras igenom 
bedömningen av de nationella proven gemensamt, vilket är viktigt ur kompetensutvecklingssynpunkt 
och ur elevernas likvärdighetssynpunkt. 
 
Björskogsskolan 
All personal på fritidshemmet Biet har under våren 2019 genomfört en webbkurs ”Fritidshemmets 
uppdrag” från Skolverket.  
Björskogsskolan har involverats i ett projekt som kallas ”Dig-Child” som Mälardalens högskola och 
socialförvaltningen i Kungsör står bakom. Meningen är att eleverna på Björskogsskolan ska rita bilder 
som sedan ska kunna användas i de barnutredningar som görs av socialtjänsten. Projektet startade nu i 
höst. 
 
Kung Karls skola 
Fortsatt arbete med att skapa en skola med en gemensam helhetssyn som genomsyrar både Kung Karl 
46 och Kung Karl 79 och skolan har också gjort en rejäl översyn och revidering av gemensamma 
dokument, rutiner och ordningsregler. 
För att öka elevernas fokus på skolarbetet och minska risken för digitala trakasserier har rektorerna 
beslutat om en mobilfri grundskola. 
För att skapa lugnare raster på skolan har en av skolans lärare tillsammans med en integrationspedagog 
i uppdrag att organisera rastaktiviteter. Insatsen finansieras med externa medel. 
 
VIVA 
Ytterligare ett yrkesspår ”Yrkesspår barnskötare” kopplat till SFI har startat i augusti 2019 
Utökad samverkan med näringslivenheten och arbetsmarknad och försörjning för att öka 
sysselsättningen samt göra en ny överenskommelse med Arbetsförmedlingen.  
 
Skolgemensamma verksamheter 
Från och med 1 januari i år har Lars-Erik Lindvall tillsvidareförordnats till verksamhetschef för den 
medicinska och psykologiska elevhälsan, med ett personligt ansvar för de av nämnden beslutade 
ansvarsområdena. 
 
Måltidsverksamheten 
Två kök blir ett. En optimering av resurserna inom måltidsverksamheten gjordes under våren så att all 
mat numera lagas i Kung Karls kök och att Mistelns kök blev ett mottagningskök.  
 
Framtidsperspektiv 
 
Lokaler och organisation 
Detaljplanen för området kring Kinnekulle, på västra sidan i Kungsör, är antagen. Arbete med 
planering av utformningen av ny förskola pågår och beräknas vara klart innan slutet av 2019. Den nya 
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förskolan kring Kinnekulle kommer att ersätta förskolorna Västergårdarna och Kungsladugården, de 
lokalerna kan därefter återställas till bostäder. 
Behovet av förskoleplatser på östra delen av Kungsör återstår. Arbetet med detaljplanen för att 
möjliggöra en utbyggnad i anslutning till Malmberga förskola behöver fortsätta. 
Antalet elever i grundskolan kommer enligt befolkningsprognoserna att öka ytterligare. Den 
lokalmässiga kapaciteten för att ta emot eleverna beräknas räcka till för Hagaskolan, Västerskolan och 
Björskogs skola. För Kung Karls skola är risken stor att lokalerna inte räcker efter 2022. 
Fram till dess går det att hantera den ökning som sker i åldersgruppen 10 till 12 år tack vare den 
tillfälliga minskning som förväntas ske i åldersgruppen 13 till 15 år. Från våren 2020 kommer det att 
vara en gemensam rektor för Kung Karl 46 och Kung Karl 79, som har stöd av två biträdande rektorer. 

 
Resurser och kompetens 
Kungsörs skolor och förskolor har en mycket hög andel kompetent och utbildad personal, men det är 
tydligt att det blir allt svårare att rekrytera behörig personal och med flera pensionsavgångar på väg så 
kan det bli svårigheter att hitta ersättare. Förutom lön kommer arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter 
att vara viktiga argument vid rekryteringarna.  
Under 2018, 2019 och första halvan av 2020 har hela barn- och utbildningsförvaltningen deltagit i en 
omfattande fortbildningssatsning som har finansierats via Skolverket. Det finns ett behov av fortsatta 
insatser även efter att projektet tillsammans med Skolverket avslutats. 
I enlighet med det centrala avtalet Hök 18 (Huvudöverenskommelse) kommer ett lokalt arbete med 
fokus på strategisk kompetensförsörjning att initieras. Samverkande parter blir Lärarförbunder, 
Lärarnas riksförbund och skolledning med stöd av Kungsörs kommuns HR-avdelning. 

 
Migration och integration. 
Ökningen av antalet nyanlända har planat ut. Det krävs dock fortfarande stora insatser inom både 
grundskola och gymnasiet, det behovet kommer att finnas kvar under flera år framåt.  

 
Fortsatt befolkningsökning 
Enligt de tillgängliga prognoserna kommer antalet invånare fortsätta att öka i Kungsör. Den största 
ökningen ser primärt ut att bli inom förskolan. För de yngre barnen inom grundskolan finns det 
lokalmässigt en liten ”marginal att växa i” på både Hagaskolan och Västerskolan. För grundskolans 
senare årskurser är risken stor att lokalerna inte kommer att räcka till efter 2022.  
Det finns behov av att ständigt följa upp kommande befolkningsprognoser och anpassningar både av 
lokalförsörjningen och barn- och utbildningsnämndens ekonomiska ram i förhållande till barn- och 
elevökningen. 
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Personal  
 
Den totala sjukfrånvaron för barn- och utbildningsförvaltningen var 5,91 % för januari till augusti 
2018. Innevarande år är sjukfrånvaron för tillfället samma period 5,21 %. Det är dock svårt att göra en 
årsprognos eftersom vi av tidigare erfarenhet vet att sjukfrånvaron i förskola och skola följer ett 
mycket tydligt mönster som beror på förkylningar och influensor. 
 

 

 
 

Sjukfrånvaro per månad. 

 

Åldersfördelning för 
tillsvidareanställd personal inom 
barn- och 
utbildningsförvaltningen 

 
 

Det krävs ett fortsatt målmedvetet arbete med rekrytering och kompetensförsörjning. De grupperna 
som främst berörs av pensionsavgångar är: Lärare, barnskötare, förskollärare, lokalvårdare, 
speciallärare och specialpedagoger. 
 
Jämställdhetsarbete  
 
Förskolan 
Förskolechefen beskriver att hon upplever att förskolornas verksamhet präglas av ett medvetet arbete 
med att motverka traditionella könsmönster och könsroller genom att flickor och pojkar oftare ges 
samma möjligheter att prova på och utveckla sina intressen oavsett kön. Både barn och personal 
behöver mångfald och det är inte många män som arbetar i förskolan. Hon skulle därför gärna se fler 
män som vill arbeta i förskolan. 

 
Grundskolan 
Ett utökat jämställdhetsarbete som systematiskt följt upp och leds av rektorerna har också påbörjats 
tillsammans med projektledare utifrån Skolinspektionens synpunkter på att ett sådant ska finnas. 
Inom grundskolorna och fritidshemmen ingår jämställdhetsarbetet som en integrerad del i det 
vardagliga arbetet och som en del i grundskolans olika ämnen. 
T.ex. för åk 1-3 - Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, 
kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer. 

 
Dessutom är jämställdhet ett centralt begrepp i alla skolors jämställdhetsplaner. 
Pojkars och flickors resultat särredovisas också så långt som möjligt i kvalitetsarbetet så att 
könsskillnader kan upptäckas och analyseras. 
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Miljöarbete  
 
Förskolan 
Förskolechefen upplever att förskolebarn är engagerade i hållbar utveckling bl.a. genom vårens arbete 
med Sopsamlarmonstret, maskkompost, skräpsamlarvecka och att de besökt återvinningen och 
källsorterar.  
Man har tre förskolor, som arbetar med ”Grön flagg”, varav en är certifierad. 
Förskolechefen upplever också att man blivit bättre på att granska inköp av inventarier och material 
utifrån beslutad handlingsplan i ”Giftfri förskola”. 

 
Grundskolan 
Inom grundskolan och fritidshemmen ingår miljöbegreppet och miljöarbetet som en naturlig och 
integrerad del i det vardagliga arbetet och som en del i grundskolans olika ämnen. 
T.ex. för åk 9 - Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument 
och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling. 
Ett exempel från våra grundskolor: 
Hälso- och miljöarbetet på Hagaskolan bedrivs kontinuerligt, i alla klasser och på alla 
fritidsavdelningar. Skolan ser fram emot att ha en tävling i matsalen gällande vilken årskurs som kan 
kasta minst mat.  
 
Ekonomi  
 
Verksamhet 2019 2019 
    Jan-Aug   Helår 
(redov i tkr) Utfall Budget Avvik Budget Prognos Avvik 
              
Politisk verksamhet 411 520 109 780 780 0 
Musikskola/kulturskola 555 621 66 931 931 0 
Fritidsgårdar 1) 1 497 1 748 251 2 622 2 422 200 
Förskola 35 038 36 535 1 497 54 802 54 802 0 
Pedagogisk omsorg 570 656 86 984 984 0 
Grundskola 2) 64 819 66 629 1 810 99 944 100 094 -150 
Gymnasieutbildning 28 133 28 562 429 42 843 42 843 0 
Särskola 9 277 9 544 267 14 316 14 316 0 
Vuxenutbildning 3) 1 579 2 129 550 3 193 2 743 450 
Mistelns kök (f äldre) 4) 2 347 2 017 -330 3 026 3 526 -500 
Flyktingmottagande  -1 537 239 1 776 359 359 0 
Gemensam verksamhet 5) 5 155 5 949 794 8 924 8 024 900 
             

Barn- och utbildning 147 844 155 149 7 305 232 724 231 824 900 
 

 
 
Kommentarer  

1) Del av personalkostnaderna har täckts av tillfälliga statsbidrag. 
2) Större delen de högre kostnaderna (ca -4 000 kkr) på grund av det ökade elevantalet täcks av 

tillfälliga bidrag från Migrationsverket. 
3) Ej tillsatta vikarier vid långtidssjukskrivning 
4) Högre personalkostnader vid mottagningsköket än vad som har varit möjligt att effektivisera 
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vid produktionsköket. 
5) Ej ännu aktiverad kostnad för investering 
 
Resultat 
De ännu ej aktiverade kostnaderna för investeringar i samband med bygget av ny skola ger ett 
förväntat positivt resultat av 900 kkr. Det innebär att verksamheten i övrigt, tack vare tillfälliga 
statsbidrag, kan klara sin årsbudget. 
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Socialnämndens verksamhet 
 
Viktiga händelser 
 
Förvaltningsövergripande 
Ett omfattande arbete för att komma i ekonomisk ram har fortsatt under andra delåret. 
Välfärdsteknikplan 2020-2025 är sammanställd och presenterad på socialnämnd i augusti och ska 
beslutas i september. 
Förvaltningsorganisation har upprättats och beslutats inom IT, dvs. roller och rollfördelning inom IT 
har upprättats för verksamhetssystemet VIVA. 
Gemensam upphandling av nytt verksamhetssystem för både IFO samt Vård- och omsorg pågår inom 
KAKS. 
Rekrytering av gemensam MAS har avbrutits och vi behöver gå ut med rekrytering av en MAS endera 
tillsammans med Arboga eller i egen regi. 
Arbetet med fördjupad samverkan i KAK fortsätter och vi har nu beslut på gemensam Budget- och 
skuldrådgivning tillsammans med Arboga kommun samt ungdomsmottagningen i samverkan mellan 
Köpings kommun. 
 
Vård och omsorg 
Personalkläder har köpts in och kompletteringar kommer ske under hösten. Detta utifrån ny 
lagstiftning.  
Habiliteringsersättning har införts för brukare på daglig verksamhet.  
Arbetsresor har införts för brukare som inte har möjlighet att ta sig till daglig verksamhet med 
personalstöd.  
Förberedelse för ytskiktsrenovering på Södergården och planering för projekten Trygg och säker 
hemgångsrehabilitering samt nya demensorganisationen har startats under hösten. 
Demensgrupp från hemtjänst flyttas, både personal och brukare, till den nya demens organisationen.  
På Lärken har flera brukare krävt extrabemanning under vår och sommar, detta gäller även på natten. 
På hemtjänst har en omfattande justering av turerna för medarbetarna skett. På detta sätt fick vi ner 
bilantalet från 5 till 3.  
TES planeringssystem har blivit försenad. Högsta prioritet för verksamhet är att slutföra införandet av 
TES vilket kommer ske innan årsskiftet. 
Enhetschef för HSO-enheten har avslutat sin anställning och rekrytering pågår. 
En arbetsterapeut har anställts från maj med uppgift att ansvara för bedömning av dubbelbemanning 
inom hemtjänst samt ha viss tid i trygg och säker hemgångsrehabilitering.  
 
Individ- och familjeomsorg 
Samverkan med Arbetsförmedlingen utifrån deras omställning av organisationen har upphört och de 
har inte längre någon representant hos oss som de tidigare hade varje vecka. Detta innebär att antalet 
personer i kommunens arbetsmarknadsinsatser har minskat dramatiskt. 
På ekonomiskt bistånd kan vi se vad som i media benämns ”social dumpning” från förortskommuner i 
Stockholm och andra kommuner runtom i Sverige. Sedan maj månad har vi tagit emot 7-8 hushåll där 
man fått hjälp av den tidigare hemkommunen att hitta ett stadigvarande boende samt fått första 
flyttmånaden i bistånd. Utifrån att vi har några privata hyresvärdar på orten som oftast har boenden 
lediga till en högre månadskostnad i förhållande till hyrorna i närregionen. Förhållningssättet vi har är 
att all inflytt som bedöms oplanerad avslås första månaden utifrån de begränsade möjligheterna att 
hitta egen försörjning på orten och den befintliga höga arbetslösheten. 
IFO deltog i en träff i Arboga kring KAK-fördjupad samverkan på flera av IFOs områden där vi 
beslutade att skriftligen redovisa samverkansförslag till socialcheferna under oktober månad.  
En arbetsgrupp har startats för att förbereda IFO utifrån att barnkonventionen blir lag 2020.  
En arbetsgrupp kring familjefrid och våld i nära relationer har startats efter sommaruppehåll och med 
några nya medlemmar. Utifrån denna arbetsgrupp representeras Kungsör i motsvarande grupp på 
länsnivå där Länsstyrelsen och Regionen är sammankallande. 
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På Utredningsenheten är samtliga fem vakanta tjänster tillsatta per september månad. Många vill arbeta 
i Kungsörs kommun och på IFO. 
Inom ramen för samverkan mellan Köping, Kungsör och Arboga i ärenden gällande våld i nära 
relationer, har Öppenvårdens verksamhetslägenhet börjat användas även för tillfällig skyddsplacering, 
som ett alternativ till en kostsam akut placering i skyddsboende.  
 
Omvärlds och framtidsanlys 
 
Förvaltningsövergripande 
Den pågående utredningen om framtidens socialtjänstlag har fått ett utvidgat uppdrag av regeringen 
och förlängs till den 1 juni 2020. I det nya uppdraget ingår att se över om socialtjänstlagens 
barnrättsperspektiv behöver förtydligas. En vägledning som stöd vid tolkningen av barnkonventionen 
kommer att tas fram, och en kartläggning om hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med 
barnkonventionen kommer att göras. Syftet är att göra socialtjänstens insatser tillgängliga och 
anpassade för barns behov. 
Möjligheten att delegera beslutanderätt i ärenden som rör lagen med särskilda bestämmelser om vård 
av unga och lagen om vård av missbrukare i vissa fall ska ses över och även socialnämndens 
delegationsmöjlighet i andra avseenden. Utredningen ska även se över möjligheterna att utöka 
delegeringen av beslutanderätt från politiker till tjänstemän. 
I det utökade utredningsuppdraget ingår även att ta ställning till om det behövs en särskild äldre lag 
och se över om ”skälig levnadsnivå” är ett ändamålsenligt begrepp vid insatser för äldre.  
Den stora utmaningen är att möta den förväntade volymökningen inom vård och omsorg och IFO.  
Förvaltningsledningen, tillsammans med alla chefer och medarbetare, arbetar med att hitta nya och mer 
kostnadseffektiva arbetssätt för att kunna möta de ökade behoven.  
Personalförsörjningen är en utmaning då det inom socialförvaltningens verksamhetsområde är brist på 
i princip alla personalkategorier varför kompetensförsörjning och kompetensväxling behöver ses över 
så att vi har rätt nivå på kompetenser inom förvaltningen. 
Arbetet med att färdigställa planen för Äldreomsorg och inriktningsbeslut för välfärdsteknik är inne i 
ett avslutande skede, planen sträcker sig fram till 2035 och kommer att innebära ett antal 
inriktningsbeslut från nämnd och fullmäktige som kommer att påverka framtida utvecklingsarbete 
inom verksamheten. 
 
Vård och omsorg 
Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara 
norm och att fler ska arbeta heltid. Målet är att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid 
nyanställning och att redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än i dag. 
Inom vård och omsorg är fokus på förändringsarbetet två större projekt: 
Intensiv hemgångsrehabilitering: syftet är att hitta ett teambaserat arbetssätt för hemrehabilitering, 
Syftet är också att minska behovet av hemtjänstinsatser och korttidsvård, öka förutsättningarna för 
äldre att bo kvar hemma samt senarelägga behov av särskilt boende. Om projektet ger de resultat som 
förväntas så kommer vård och omsorg kunna erbjuda 12 fler särskilt boendeplatser.  
Ny demensorganisation: syftet är att säkerställa samma personal oavsett adress, dvs. medarbetaren 
följer brukaren när brukaren byter verksamhet för att öka personalkontinuiteten. Dagverksamheten 
kommer också att erbjudas sju dagar per vecka istället för fem. 
Antalet personer med diagnosen demenssjukdom fortsätter att öka i kommunen så detta är en mycket 
viktig framtidsfråga för vård och omsorg.  
De serviceinsatser som utförs kommer att utredas om det bör ligga på hemtjänsten eller om någon 
annan verksamhet kan utföra dessa, anledningen är att frigöra undersköterskor för omvårdnadsarbete.  
Brukare inom VFF har idag en hög medelålder, det framtida behovet av traditionella gruppbostäder 
minskar och behov av fler servicebostäder ökar. En funktionshinderplan med ett långsiktigt strategiskt 
perspektiv, nuvarande plan gällde till 2018, behöver arbetas fram 2020.  
Vi arbetar med att genomföra ”Rätt brukare på rätt plats” både inom Bostad med särskild service och 
inom dagvården. Det betyder att erbjuda verksamhet på tre olika nivåer: verksamheter för personer 
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som befinner sig nära den öppna arbetsmarknaden, verksamheter för personer som behöver engageras i 
meningsfull sysselsättning samt verksamheter för personer som behöver stimulera sina sinnen och 
intryck. 
Boendestöd är ett område som ökar och kommer öka framöver. Det gäller även yngre personer. Det 
behövs också en öppen verksamhet för målgruppen. 
Personlig assistans är ett område som i vår kommun är på nedgång och verksamheten har anpassas 
därefter.  
 
Individ- och familjeomsorg 
Till följd av den nya gymnasielagen från sommaren 2018 har Kungsörs kommun för närvarande sex 
ungdomar som beviljas dagersättning, som ekonomiskt bistånd, till sin försörjning. En svårighet med 
situationen är att dessa ungdomar inte har varaktiga boenden och lever i viss osäkerhet om att få stanna 
i landet eller inte. 
IFO förbereder genom en arbetsgrupp organisationen kring arbetet med att implementera 
barnkonventionen som lag. 
Ett ökat behov av dödsbohandläggning har gjort att IFO fått ställa om Utredningsenhetens resurser mot 
handläggningen på Arbetsmarknad och försörjning. 
Redan under slutet av förra året konstaterades en volymökning av försörjningsstödet vilket ökat 
arbetstrycket på försörjningsstödshandläggarna. Ett antal större och mer komplexa hushåll är en av 
orsakerna till detta, dessutom ser vi en ökad tillströmning av hushåll med psykiska och fysiska 
funktionshinder som gör att behovet av stödinsatser och därmed bidragstiderna ökar.  
 
Ekonomi  
 
Verksamhet 2019 2019 
    Jan-Aug   Helår 
(redov i tkr) Utfall Budget Avvik Budget Prognos Avvik 
              
Politisk verksamhet 560 436 -124 654 654 0 
              
Vård och omsorg om äldre 59 745 58 282 -1 463 87 423 89 123 -1 700 
Insatser LSS/LASS 44 711 44 633 -78 66 949 67 449 -500 
Insatser ej LSS/LASS 2 803 3 637 835 5 456 5 456 0 
Färdtjänst 979 987 8 1 480 1 480 0 
              
Individ och familjevård 14 681 13 843 -838 20 765 21 865 -1 100 
Ekonomiskt bistånd 6 294 5 355 -939 8 033 9 333 -1 300 
Flyktingmottagande 1 772 3 947 2 176 5 921 1 871 4 050 
Arbetsmarknadsåtgärder 4 016 2 641 -1 375 3 961 4 711 -750 
              
Förvaltningsledning & 19 331 24 130 4 800 36 197 34 897 1 300 
gemensamma verksamheter             
              

Socialförvaltningen 154 891 157 892 3 001 236 839 236 839 0 
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Resultat 
Vi prognostiserar ett +/- 0 resultat på helår även om vi står inför stora utmaningar. Vi räknar med 
avvikelser på kostnader för hemtjänstinsatser med -2 000 tkr och försörjningsstöd -1 300 tkr. 
Placeringar vuxna -1 500 tkr, placeringar barn och unga -1 875 tkr och placeringar LSS 2 700 tkr, 
tillsammans -4 575 tkr. Underskottet för den politiska verksamheten, -200 tkr, beror på icke 
budgeterade medel under 2019 för politisk verksamhet då dessa förändringar inte var kända i samband 
med budgetarbetet. 
Förvaltningen genomför för närvarande ett flertal aktiviteter för att bromsa kostnadsutvecklingen vilket 
förhoppningsvis leder till att dessa underskott balanseras med överskott inom andra områden och mer 
kostnadseffektiva verksamheter i övrigt samt med statliga intäkter för ensamkommande flyktingbarn. 
En alarmerande signal är dock att kostnader för placeringar både av vuxna, barn och unga samt LSS 
fortsätter att öka. Liksom att kostnaderna för försörjningsstöd, arbetsmarknadsinsatser och 
hemtjänstinsatser ökat mer än prognostiserat. 
 
Personalredovisning 
Av den övergripande sammanställningen nedan framgår att mellan april och augusti månad har antalet 
tillsvidareanställda minskat med 7 personer. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har minskat 
med 0,6 % och 2 % färre arbetar heltid i augusti. Sjukfrånvaron har minskat med 1,02 % mellan april 
och augusti. 
 
Personalnyckeltal april   
 

 
 
Personalnyckeltal augusti 
 

 
 
 
Sjukfrånvaron för perioden januari – augusti visar att sjukfrånaron minskar, 2017 var 9,47 % 
sjukskrivna, 2018 7,54 % och 2019 7,33 %. Att sjukskrivningen minskat så mycket mellan april och 
augusti innevarande år beror på ett mycket högt sjukskrivningstal i februari och delvis i mars månad. 
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Jämställdhetsarbete 
Förvaltningen ska utifrån ett uppdrag från nämnden göra minst en jämställdhetsanalys utifrån resultatet 
av en könsuppdelad statistik. Detta kommer att göras under hösten 2019. 
 
Miljö- och hälsoarbete 
Arbetsmarknad och försörjnings Naturvårdslag arbetar på uppdrag av kommunekologen och KKTAB. 
Uppdragen laget utför handlar främst om röjarbeten, stängsling och trädfällning åt kommunens 
markägare. Deltagarna i laget befinner sig i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd i samverkan med 
Arbetsförmedlingen och kravet för deltagande är att man står ganska nära arbetsmarknaden då jobben 
som utförs kräver särskild maskinbehörighet och fysisk uthållighet. 
 
I samverkan med Kungsörs återvinning och second hand arbetar man med demontering och sortering 
av skrot, elektronik och grovsopssortering. 
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Finansförvaltningen 
 
Finansiella poster 2019 2019 

    Januari - 
Augusti   Helår 

(redov i tkr) Utfall Budget Avvik Budget Prognos Avvikelse 
             
Skatteintäkter             -254 755 -254 653 102 -381 979 -381 679 -300 
Kommunalekonomisk 
utjämning -110 775 -111 075 -300 -166 613 -166 163 -450 

Utdelning aktier, andelar -1 364 -667 697 -1 000 -3 500 2 500 
Personalförsäkringar       -14 508 -12 219 2 289 -18 328 -20 798 2 470 
Pensionskostnader          21 693 20 124 -1 569 30 186 31 710 -1 524 
Avskrivning                  667 667 1 000 1 000 0 
Räntekostnader             4 241 942 -3 299 1 414 4 414 -3 000 
Ränteintäkter              -108 -13 95 -20 -170 150 
Momsbidrag -1 247 -1 333 -86 -2 000 -2 000 0 
Borgensavgifter -686 -1 000 -314 -1 500 -1 000 -500 
Reavinst fastighetsförsäljning -2 704   2 704 0 -2 704 2 704 
Interna kapitalinkomster   -784 -3 133 -2 349 -4 700 -4 700 0 
Övriga finansiella poster -1 655 -1 640 15 -2 460 -2 010 -450 
             
Finansförvaltning -362 652 -364 000 -1 348 -546 000 -547 600 1 600 

 
Kommentar 
Skatteintäkterna försämras med 0,3 mkr på grund av minskad skattekraft. SKL menar att vi kan 
förvänta oss att skattekraften kommer att fortsätta minska de kommande åren och skatteintäkterna 
kommer inte att öka i relation till en ökande befolkning.  
 
Kommunen har placerat medel (127 mkr) i bland annat fastighetsobligationer som prognostiseras 
lämna en avkastning på ca 2,5 mkr på helår 2019, denna är ej budgeterad. För dessa 
fastighetsobligationer betalade kommunen ett marknadsvärde, som ger en kostnad år 2019 på 3 mkr ej 
heller budgeterad. 
 
Utanför budget har en exploateringsintäkt påverkat resultatet positivt med 2,7 mkr, detta pga att 
kommunen sålt tomter.  
 
I övrigt avviker personalförsäkringar positivt med 2,5 mkr och pensionskostnader med en negativ 
avvikelse på 1,5 mkr. Dessa poster är svåra att budgetera och prognostisera.  
 
Sammanfattningsvis väntas finansen redovisa en positiv avvikelse mot budget på 1,6 mkr.  
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Kommunala bolag och förbund 
      

Koncernorganisation Kungsörs kommun 2019   
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Kungsörs Kommunföretag AB 
 
Kungsörs Kommunföretag AB (KKAB) redovisar per sista augusti ett resultat på -94 tkr. Bolaget är 
förvaltande och har egentligen ingen egen verksamhet. Kostnaderna utgörs av styrelsearvoden och 
revisionskostnader.  
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Kungsörs Fastighets AB 
 
Kungsörs Fastighets AB (KFAB) redovisar per sista augusti ett resultat på 6 842 tkr ( 6 914 tkr 2018-
08-31). 
KFAB kommer under resterande del av 2019 genomföra flera underhållsinsatser. Preliminärt kommer 
KFAB redovisa ett resultat för helåret på 2 995 tkr. Vilket är helt enligt budget. 
Efterfrågan på lägenheter är fortsatt stor och antalet tomma lägenheter är få. Kön till bostäder uppgår 
till drygt 920 stycken idag. 
 
Måluppfyllelse 
Kommungemensamt mål: 
Kungörs kommun skall växa till 9 000 innevånare fram till 2025. 
KFAB:s mål: 

• KFAB skall tillskapa ytterligare 25 st. lägenheter centralt i Kungsör. Detta kommer att ske på 
fastigheterna Kaplanen 7 och Kaplanen 9. 

• KFAB har begärt en ändring av detaljplan för fastigheterna Kaplanen 7 och Kaplanen 9. Vi 
önskar, för Kaplanen 7, dels att den prickmark som finns i detaljplanen tas bort samt att 
rivningsförbudet avseende gymnastikbyggnaden tas bort. För Kaplanen 9 önskar vi ett beslut 
där det tillåts bostäder i byggnaden. 

Personal 
Under 2019 har arbete med att anställa ytterligare en besiktningsman/fastighetsskötare påbörjats, men 
tyvärr har vi ännu inte fått den tjänsten tillsatt.  
 
Miljöarbete 
Att satsa på investeringar som ger minskad energiåtgång är ett led i det målarbete som KFAB bedriver. 
Därför har bolaget under de senaste åren löpande bytt ut termostater i våra lägenheter för att minska 
energiåtgången samt få ett bättre inomhusklimat för våra hyresgäster. Under 2019 har bolaget fortsatt 
satsningen på att byta ut trapphusbelysning till armaturer med rörelsesensorer i ett flertal fastigheter. 
Denna åtgärd innebär inte enbart minskad energiåtgång utan det ger även en ökad trygghet för de 
boende. KFAB har under 2019 genomfört en miljöinventering gällande de kemikalier vi använder i vår 
verksamhet. Det har resulterat i ett kemikaliehanteringsprogram som klassificerar de olika 
kemikalierna för att vi ska kunna minska miljöpåverkan genom att använda rätt produkter. 
 
Jämställdhetsarbete 
Utav de 10 st. anställda i bolaget är 6 st. män och 4 st. kvinnor. Styrelsen för KFAB representeras av 4 
st. kvinnor och 1 st. man bland de ordinarie ledamöterna. Bolaget strävar efter fortsatt jämställdhet och 
mångfald inom både personal och styrelse.  
En översyn av löneläget utifrån jämställdhetsperspektiv har genomförts och det har inte kunnat 
konstaterats några avvikelser. 
 
Pågående projekt 
 
Ny detaljplan 
Arbetet med att ge möjligheter till KFAB att både bygga om Kaplanen 9 och bygga nytt på Kaplanen 7 
fortsätter. En ny detaljplan kommer förhoppningsvis bli klar under 2019. 
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Kungsörs Kommun Teknik AB 
 
Viktiga händelser 
 
Ägarförhållanden 
Kungsörs Kommun Teknik AB är ett helägt dotterföretag till Kungsörs Kommunföretag AB, 556771–
5494, som i sin tur ägs av Kungsörs kommun till 100 %. 
 
Medlemskap i organisationer 
Bolaget har anslutet sig till arbetsgivarorganisationen Sobona. 
 
Verksamhetsbeskrivning 
Verksamheten har omfattat drift, planerat- 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 samt enskilt avropade 
beställningar. 
Verksamheten omfattar större byggnationer av investeringskaraktär. 
Arbetena är i huvudsak finansierade av Kungsörs kommun. 
 
Viktiga händelser 
Perioden har präglats av en mängd aktiviteter/projekt. Här följer en redovisning av de viktigaste 
händelserna. 

• Byggnation av Nya Skolan i Kungsör. Skolan är helt färdigställd september 2018. Justerings- 
och anpassningsarbeten pågår. Skolan är inflyttad och i drift from december 2017. 

• Byggnation av infrastruktur för tomter vid Skillingeudd etapp 1och 2 är genomförd. 
Tomtförsäljning pågår. 

• Infrastruktur som väg, VA och belysning är genomförd på Blåmesgatan, Runnabäcken 1, för 
enskilda tomter och radhusområde. Samtliga tomter är bokade och tecknande av 
kontraktshandlingar pågår. 

• Byggnation av nytt mottagningskök på Västerskolan genomförd. 
• Projektering för ombyggnation av Turisten 6 pågår. Upphandling september 2019. 
• Byte av ventilationsanläggning på Vårdcentralen är genomfört. 
• Byggnation av nytt VA-system på Södergården pågår. 
• Projektering av ytskiktsrenovering på Södergården genomfört, byggstart september 2019. 

Byggnation genomförs med upphandlade ramavtal. 
• Två nya förskoleavdelningar i hus 10 vid Ulvesund är genomförda. 
• Byggnation av infrastruktur för industritomter på Rörgränd (företagspark Sliparen) pågår. 
• Ortsutveckling etapp 2 (tidigare Centrumutveckling) projektering och kostnadsberäkning pågår. 
• Detaljplanearbeten för bostäder och verksamhetsområden pågår. 
• Arbete med GIS-samverkan i KAK genomförd för västra Mälardalskartan beskrivande lediga 

verksamhetsområden. 
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Internkontroll 
Internkontrollplanen för 2019 har antagits på styrelsen den 22 maj 2019. Uppföljningen kommer att 
redovisas i årsredovisningens Bolagsstyrningsrapport. 
 
Framtidsperspektiv 
Även kommande år kommer att vara fyllda av aktiviteter, driftåtaganden och av större och mindre 
projekt.  

• Beställningarna utarbetas mot mängdförteckning så att kostnader tydliggörs och att nyckeltal 
kan redovisas. 

• Utarbeta underhållsplaner på lång och kort sikt för våra fastigheter. 
• Energi- och mediauppföljning i våra fastigheter och optimera förbrukningarna. 
• Minska beställarens kostnader genom att använda det utrymme som uppkommer genom det 

låga ränteläget. Räntebanan förutspås hålla låga nivåer även under 2019. 
• Genomföra renovering av befintlig del av äldreboendet vid Södergården.  
• Genomföra byggnationer av ytterligare etapper i Ortsutvecklingen. 
• Kundundersökningar för interna kunder och för medborgare i kommunen kommer att 

genomföras. 
• Arbeta i nära dialog och samsyn med beställaren. 
• Framtagande av nya detaljplaner för boende och verksamhetsområden. 
• Analys av angöring till skolor/förskolor ska genomföras och arbeten med riskminimering skall 

utföras. 
• Färdigställa gatubyggnationer med asfaltering på Skäggdoppingvägen och Blåmesgatan. 

Sammanfattande kommentar till prognosen 
Prognosen för helåret är att ett 0-resultat mot budget kommer att uppnås. 
Då låneskulden för närvarande uppgår till 395 580 tkr fodras inte stora ränterörelser för att det ska få 
avgörande ekonomiska konsekvenser. 
Största avvikelsen mot budget är inom gata/parkområdet där kostnaden för vinterväghållningen har 
kostat 1 139 t kr utöver budget. 
 
Sammanfattande kommentar till periodens resultat 
Resultatet för perioden januari – augusti 2019 är ett överskott med 1 870 t kr. Detta trots stora 
kostnader i vinterväghållning, där halkbekämpning varit den stora posten. Vinterväghållningen har 
kostat 1 139 t kr utöver budget för perioden.  

• Intäkter      57 302 tkr 
• Verks. kostnader    - 54 128 tkr 
• Finansiella kostnader    - 1 057 tkr 

 
Personal 
Bolaget har egna personalresurser. VD har sin anställning i Kungsörs kommun där lönen redovisas. 
Arvoden till ledamöterna i styrelsen följer kommunens arvodesreglemente. 
Ekonomiredovisning utförs i egen regi samt av KFAB och löneredovisningen utförs av VMKF. 
Kungsörs Kommun Teknik AB har under perioden haft 39 heltidsanställda och ett fåtal 
visstidsanställda. Könsfördelningen har varit 29 män och 10 kvinnor. 
Personalkostnaderna har för perioden uppgått till 14 272 tkr och är helt enligt budgeterade nivåer. 
Bolaget har genomfört rekryteringar avhängigt pensionsavgångar. 
Rekrytering av ekolog är genomförd och börjar den 1 oktober 2019. 
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Jämställdhetsarbete 
Styrelsen har reviderat Jämställdhetsplanen den 26 oktober 2016. 
 
Mål för Jämställdhetsarbetet 
Alla anställda skall ha lika skyldigheter, möjligheter och rättigheter i fråga om arbete, 
anställningsvillkor och utveckling i arbetet. 
Alla har olika erfarenheter, uttrycker sig ibland på olika sätt och kan ha olika egenskaper.  
Det är nödvändigt att tillvarata de bästa egenskaperna hos alla så att vi tillsammans kan skapa ett 
mervärde som är större än vad vi kan skapa var för sig. 
 
Mål 

• att alla människors resurser utvecklas och tas till vara 
• att samtliga anställda har samma lönevillkor, arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter 
• att alla anställda har samma möjligheter att kombinera arbete och familjeliv 
• att den fysiska arbetsmiljön skall kunna anpassas för särskilda behov 

 
Ordinarie styrelse i bolaget består av 3 kvinnor och 2 män vilket är mycket tillfredställande då teknisk 
verksamhet ofta tenderar att vara mansdominerad.  
Andelen kvinnor/män på kontoret är jämnt fördelad. Fördelningen kvinnor/män för chefstjänstemän är 
ojämn, tre män och en kvinna. 
Lönesättningen för cheftjänstemän är genomlyst och har medfört justeringar.  
Genomlysning och ev. rättning av löner för övriga tjänstemän kommer att genomföras i nästa 
lönerevision. 
 
Miljöarbete 
Arbete med att genomlysa fastighetsbeståndet avseende på el- och vattenförbrukning pågår. Minskad 
förbrukning medför minskat utsläpp av växthusgaser. 
Modernisering av gatubelysningsanläggningen och utbyte av kvicksilverarmaturer till LED-belysning 
medför mindre energiförbrukning.  
Anskaffningar av el-bilar till driftavdelningen, fastighetsavdelningen och mätavdelningen har medfört 
att fossila bränslen kan undvikas och att utsläpp av föroreningar inte uppkommer. 
Bra drift- och underhåll av gång- och cykelvägar främjar cykelanvändandet och minskar behovet av 
biltransporter i närkommunikation. 
Vid användande av handmaskiner används el-drift samt miljöklassade drivmedel. Klippning av 
fotbollsplaner sker med robotgräsklippare med el-drift. 
Ett av kommunfullmäktiges mål är att År 2025 ska 75 procent av kommunens fordonsflotta vara 
fossilfri. Bolaget har inventerat vilka dieselfordon som kan tankas med HVO och bolaget har som mål 
att Under 2019 ska driftenhetens möjliga fordon tankas med HVO som drivmedel. 
HVO-drift av dieselfordon medför mindre utsläpp av växthusgaser och är förnybar. Dock pågår en 
utredning om att använda tallolja istället för HVO för att uppnå högre miljöeffekter. 
Vid om-, ny- och tillbyggnationer tillämpas medvetna materialval genom miljödatabasen SundaHus. 
Kemikalieinventering i verksamheten är genomförd, mindre miljövänliga kemikalier är utrangerade 
och ersatta med bättre miljöval. Uppföljning genomförs i en databas. 
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Kungsörs Vatten AB 
 
Viktiga händelser 
 
Ägarförhållanden 
Kungsörs Vatten AB, KVAB, är ett helägt dotterbolag till Kungsörs Kommunföretag AB 556771-
5494, som i sin tur ägs av Kungsörs kommun till 100 %. 
 
Medlemskap i organisationer 
Bolaget är anslutet till Svenskt Vatten som är en intresseorganisation som företräder VA-verken och 
VA-bolagen i Sverige. Bolaget har anslutit sig till arbetsgivarorganisationen Sobona. 
 
Verksamhetsbeskrivning 
Bolaget Kungsörs Vatten AB bildades 2016-01-25. Verksamhet i bolaget startade 2016-05-01. 
Kungsörs Vatten AB bildades för att tydligt särskilja den avgiftsfinansierade verksamheten från den 
skattefinansierade verksamheten. Tidigare hanterades VA-verksamheten i Kungsörs KommunTeknik 
AB med särredovisning. 
 
Verksamheten har under perioden omfattat drift, planerat- och akut underhåll samt 
byggnationer i VA-anläggningar. VA- anläggningen består av: 

• Vattenverk 
• Högreservoar 
• Tryckstegringsstationer 
• Avloppsreningsverk 
• Pumpstationer 
• Ledningsnät V, S, D 

VA-verksamheten är strikt reglerad enligt lagen om allmänna vattentjänster. Detta innebär att 
konsumenterna ska på ett enkelt och tydligt sätt 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. 
 
Internkontroll 
Internkontrollplanen för 2019 har antagits av styrelsen den 22 maj 2019. Uppföljningen kommer att 
redovisas i årsredovisningens Bolagsstyrningsrapport. 
 
Framtidsperspektiv 
Kommande år kommer att vara fyllda av aktiviteter, driftåtaganden och av större och mindre projekt. 

• En mängdförteckning för VA-anläggningen har tagits fram och nyckeltal kan redovisas. 
• Underhållsplaner på lång och kort sikt för vattenverk, reningsverk, ledningsnät och 

pumpstationer kommer att tas fram samt genomföras. 
• Energi- och mediauppföljning för drift av VA-anläggningarna kommer att tas fram. Optimering 

av förbrukningarna kommer att genomföras.  
• Återinvestera i VA-anläggningarna med det ekonomiska utrymmet som uppkommer genom det 

låga ränteläget. 
• Projektera och bygga VA-anläggning för att ansluta Valskogs samhälle. 
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• Genomföra VA-byggnation av Ortutvecklingens resterande etapper. 
• Genomföra förnyelse i VA-anläggningarnas ledningssystem. 
• Fortsatt utveckling av avloppsreningsverket i Kungsör. 
• Fortsatt utveckling av vattenverk och uppföljning av nivåer i grundvattentäkt. 
• Genomföra kundundersökningar för kommunens abonnenter. 
• Arbeta i nära dialog och samsyn med beställaren. 
• Deltar i arbetet med framtagande av detaljplaner. 

Sammanfattande kommentarer till årsprognosen 
Prognosen för helåret kommer att bli ett 0-resultat mot budget. 
Intäkter för brukningsavgifter förväntas bli något högre än budgeterat. Detta beroende på utvidgade 
verksamhetsområden och fler abonnenter. 
Då låneskulden i bolaget för närvarande uppgår till 111 000 tkr fodras inte stora ränterörelser för att det 
skall få avgörande ekonomiska konsekvenser. 
Det ekonomiska utfallet för övriga budgetposter ser ut att hamna på budgeterade nivåer. 
Eventuella överskott för Kungsörs Vatten AB innebär att dessa medel kan användas för att bekosta 
återinvesteringar i VA- anläggningarna. 
 
Sammanfattande kommentarer till periodens resultat 
Resultatet för perioden januari – augusti 2019 är ett överskott med 1 011 tkr. Utfallet beror till största 
delen på låga räntor samt högre intäkter från abonnenter för perioden. 
 
Sammanfattning av de största avvikelserna mot budget: 

• Intäkter     805 tkr 
• Verks. kostnader    - 25 tkr 
• Finansiella kostnader     236 tkr 

Viktigaste händelserna 
Under perioden har större projekt pågått: 

• VA- förnyelsearbeten i ledningssystem på Drottninggatan. 
• Byggnation av helt ny inloppsdel i avloppsreningsverket i Kungsör. 
• Byggnation av VA-utbyggnad till Jägaråsen och Kungs Barkarö. 
• Genomförande av planerat underhåll i Kungsörs avloppsreningsverk. 
• Genomförande av ett mindre antal VA-projekt, anslutning av fastigheter. 
• Säkerhetsgenomlysning av VA-anläggning, vattenverk och avloppsreningsverk. 
• Kvalitetssäkring av dricksvattenförsörjningen. 
• Förnyelsearbete i ledningssystem i Ringvägen och Karlavägen. 
• VA-byggnation i exploateringsområde Runnabäcken 1, anslutning fastigheter. 
• Projektering för VA-utbyggnad till Valskog. 

 
Personal 
Bolaget har egna personalresurser från den 1 september 2016. För drift utöver den egna personalstaben 
om 6 heltid, 5 män och 1 kvinna, köps tjänster som tidigare av driftavdelningen inom KKTAB. 
VD har sin anställning i Kungsörs kommun där lönen redovisas. Arvoden till ledamöterna i styrelsen 
följer kommunens arvodesreglemente. 
Ekonomiredovisning utförs i egen regi och av KFAB. Lönehanteringen sköts av VMKF. 
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Jämställdhetsarbete 
Styrelsen har reviderat Jämställdhetsplanen den 26 oktober 2016. 
 
 
Mål för Jämställdhetsarbetet 
Alla anställda skall ha lika skyldigheter, möjligheter och rättigheter i fråga om arbete, 
anställningsvillkor och utveckling i arbetet. 
Alla har olika erfarenheter, uttrycker sig ibland på olika sätt och kan ha olika egenskaper. Det är 
nödvändigt att tillvarata de bästa egenskaperna hos alla så att vi tillsammans kan skapa ett mervärde 
som är större än vad vi kan skapa var för sig. 
 
Mål 

• att alla människors resurser utvecklas och tas till vara 
• att samtliga anställda har samma lönevillkor, arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter 
• att alla anställda har samma möjligheter att kombinera arbete och familjeliv 
• att den fysiska arbetsmiljön skall kunna anpassas för särskilda behov 

Ordinarie styrelse i bolaget består av 3 kvinnor och 2 män vilket är mycket tillfredställande då teknisk 
verksamhet ofta tenderar att vara mansdominerad.  
Andelen kvinnor/män i bolaget är 5 män och 1 kvinna. 
Fördelningen kvinnor/män för chefstjänstemän är en man. 
 
Miljöarbete 
VA-verksamheten är tillståndspliktig verksamhet. Verksamheten är satt under rigorös kontroll. 
Utsläppsvärden från avloppsreningsverk analyseras noggrant och processer justeras för att alltid uppnå 
så liten miljöpåverkan som möjligt. Kemikalieanvändningen i processerna minimeras. 
Dricksvatten är satt under livsmedelskontroll. Ett säkert vatten skall alltid levereras. 
Arbete med att genomlysa VA- anläggningen avseende på elförbrukning pågår. Minskad förbrukning 
medför minskat utsläpp av växthusgaser.  
Ett av kommunfullmäktiges mål är att År 2025 ska 75 procent av kommunens fordonsflotta vara 
fossilfri. Bolaget har inventerat vilka dieselfordon som kan tankas med HVO och bolaget har som mål 
att Under 2019 ska driftenhetens möjliga fordon tankas med HVO som drivmedel. HVO-drift av 
dieselfordon medför mindre utsläpp av växthusgaser och är förnybar. Dock pågår en utredning om att 
använda tallolja istället för HVO för att uppnå högre miljöeffekter. 
 
Kemikalier i verksamheten är analyserad och miljöfarliga kemikalier har utrangerats och ersatts av mer 
miljövänliga alternativ. Uppföljning av kemikalier sker i databas. 
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Kungsörs Grus AB 
 
Kungsörs Grus AB redovisar ett positivt resultat på 3 371 tkr per augusti (3 153 tkr).  
 
Under år 2019 har leveranser skett till ett flertal mindre och medelstora entreprenadobjekt som har 
bedrivits inom KGAB:s marknadsområde. 
En övervägande del av leveranserna utgör dock av ballast till betong- och betongvaruindustrin. 
Bolagets övriga kunder utgörs av anläggnings- och byggentreprenörer, vägsamfälligheter, lantbruk och 
privatpersoner. 
 
Bolaget firar under september 2019 75 år med middag på Kungsörstorp. 
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Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
 
Viktiga händelser 
Ett dialogmöte genomfördes under våren och vid mötet diskuterades bland annat förändringar i 
lagstiftningen, läget i förbundets verksamhet, digitalisering och arbetet med ”Förenkla helt enkelt”. 
 
Personal 
På bygglovenheten har ny enhetssamordnare och ny byggnadsinspektör anställts. För att klara de 
vakanser som varit inom bygglovenheten har avtal med bygglovkonsult använts. Två miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer har slutat sina anställningar för att gå till liknande tjänster och två nya miljö- 
och hälsoskyddsinspektörer har anställts inom hälsoskydd och livsmedel. Något behov av extra resurs 
för enskilda avlopp bedöms inte finnas framöver. Årets lönerevision är genomförd och följer 
förbundets budget.  
 
Det avtal som förbundet har med bygglovarkitekt har använts under perioden. Förbundet anlitade i 
början av året en extern konsult för ekonomiarbetet, sedan maj anlitas ekonom från annan verksamhet 
inom koncernen. 
 
Miljö- och hälsoskyddsenheten 
Under perioden påbörjades 659 (813 år 2018) nya ärenden. Byte av ärendehanteringssystem har 
medfört att färre tillsynsärenden har startats under perioden än i förhållande till 2018 vilket förklarar 
varför totalantalet ärenden är mindre. 
 
Livsmedel 
Kontrollen pågår enligt fastställd kontrollplan och totalt har 34 % av årets livsmedelskontroll 
genomförts. 63 % har varit oanmäld och 37 % föranmäld. Resterande kontroll bedöms klaras under 
hösten.  
Förändringar i lagstiftningen gällande sanktioner har införts 2019.  
 
Tillsyn på marknader har genomförts där livsmedelshanteringen har kontrollerats. Marknader som har 
omfattats av projektet har varit Arbogakarnevalen och Arboga Medeltidsmarknad. Det konstateras att 
de senaste årens återkommande kontroller av marknader ger resultat med färre brister som följd. 
 
Hälsoskydd 
Inom hälsoskydd har 51 (50) % av den planerade tillsynen genomförts. Tillsynen har under perioden 
omfattat bland annat förskolor, vårdboenden, frisörer och strandbad. Kommunernas strandbad har 
besökts under sommaren. Resterande tillsyn bedöms klaras under hösten. 
 
Under perioden har två anmälningar av nya lokaler för hygienisk behandling handlagts. Tolv 
klagomålsärenden har kommit in och handlagts. Det har främst varit bostads- och bullerklagomål. Ett 
kunskapshöjande/vägledande länsprojekt har startats upp inom området bostadsklagomål.    
 
Tobak, folköl och receptfria läkemedel 
Totalt är det 30 näringsidkare som säljer tobak och/eller folköl i kommunerna. En informationsinsats 
har gjorts till de som säljer tobak då det införs nya regler med tillståndsplikt 1 juli 2019. Alla som 
säljer tobak eller övriga produkter måste ansöka om tillstånd (tidigare har anmälningsplikt gällt). 
Ansökningar om tillstånd kommer att handläggas under hösten. Planerad tillsyn och kontrollköp inom 
området kommer att utföras under hösten.  
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Enskilda avlopp 
Projektet med de ”röda avloppen” är i slutskedet och projekt med ”gula avlopp” har påbörjats och 
kommer att fortgå några år framöver.  Totalt finns det cirka 374 ”gula avlopp” och målet är att de ”gula 
avloppen” ska ha inventerats klart år 2021 och vara åtgärdade 2023. Förbundets delmål 2019 är att 33 
% av de ”gula avloppen” ska ha inventerats. Vid augusti månads utgång har 6 % inventerats. 
Bedömning görs att målet uppfylls. 
 
De flesta gula som inventeras bedöms som bristfälliga och en uppskattning görs att cirka 80 förbud 
kommer att meddelas. Förseningen av inventeringsarbetet medför att förbuden som var planerade att 
tas under 2019 kommer att flyttas över till 2020, då fastighetsägaren måste få rimlig tid på sig att 
åtgärda sitt bristfälliga avlopp. För att mäta ambitionsnivån i avloppsprojektet ingår antal förbud i 
tillsynsplanen. Hittills har 13 förbud meddelats. Färre beslutade förbud kommer att påverka att det 
målet delvis uppfylls.  
 
Förbundets tillsynsarbete innebär bland annat att följa upp tidigare meddelade förbud och ta nästa steg 
i myndighetsutövningen, förbud med vite. En uppskattning görs att 8 stycken förbud med vite kommer 
att meddelas 2019. Under perioden har ett förbud med vite meddelats.  
 
Under perioden har 29 tillståndsansökningar om att få anlägga nya avloppsanläggningar inkommit. 
Merparten av ansökningarna gäller anläggningar som ska ersätta tidigare bristfälliga 
avloppsanläggningar 
 
Förbundet har under våren haft en ”Temadag om små avlopp” där de som har ”gula” eller ”röda” 
avlopp var inbjudna. På den information som avloppshandläggarna anordnade under dagen deltog ett 
50-tal fastighetsägare. Representanter från bygglovenheten, energirådgivare och kommunernas VA 
fanns med under dagen. En entreprenörsträff anordnadess under maj för de entreprenörer som anlägger 
enskilda avloppsanläggningar.  
 
Miljöfarlig verksamhet 
Inom området miljöfarlig verksamhet pågår tillsyn enligt tillsynsplanen. De branscher, utöver 
tillståndspliktiga verksamheter, som varit aktuella för tillsyn under 2019 har bland annat omfattat 
metallbearbetning, motorsportbana, betongindustri, avloppsreningsverk, elektronikåtervinning, 
skrotningsanläggningar och fordonstvättar.  
 
Ett projekt med tillsyn på U-anläggningar (miljöfarlig verksamhet som inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig) pågår under året. Prioriterade branscher är bland annat fordonsverkstäder, 
småbåtshamnar och verksamheter med metallbearbetning. Tillsynen är inriktad på kemikalieförvaring, 
farligt avfall, utsläpp till vatten, luft och mark.  
Tillsyn pågår också enligt tillsynsplanen inom lantbruket. Under perioden har de flesta större 
lantbruksverksamheterna fått tillsynsbesök. I övrigt är det främst mindre djurhållare som exempelvis 
hästhållare och växtodlare som är aktuella för tillsyn.  
Av årets planerade tillsyn har 39 % genomförts och resterande tillsyn bedöms klaras under hösten. 
Under perioden har 53 årsrapporter avseende köldmedia handlagts. 
 
Förorenade områden 
I arbetet med förorenade områden är målet under 2019 att utreda och klarlägga fyra fastigheter där risk 
för förorening finns.  
 
Naturvård/strandskydd 
Under perioden har sex ansökningar om strandskyddsdispens, 17 samråd om skogavverkningar och 
fem nedskräpningsärenden handlagts. Ett strandskyddsprojekt tillsammans med Länsstyrelsen kommer 
att genomföras under hösten.  
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Bygglovsenheten 
Byggandet har hållit i sig i regionen trots nedgång i landet totalt, vilket speglar sig i att antalet inkomna 
bygglovansökningar fortfarande ligger på en relativt hög nivå även om antalet ärenden minskat något. 
Under perioden har 221 nya bygglovärenden registrerats vilket är 9 % färre ärenden, jämfört med 
samma period 2018. Prognosen är att antalet ärenden under året kommer ligga i samma nivå som 2018, 
möjligen något färre. 
 
Energi- och klimatrådgivning 
Under perioden har 25 (17) energirådgivningar utförts. 
 
Ekonomisk analys 
Den övergripande prognosen är att förbundet gör ett negativt resultat gällande driftbudget med 170 tkr. 
 
Likviditet 
Kassa och bank uppgår den 31 augusti 2019 till 4 733 tkr. Någon kredit har inte nyttjats under 2019. 
 
Balanskravet 
Vid delåret uppvisar förbundet ett prognostiserat negativt resultat uppgående till 170 tkr. Prognosen är 
att balanskravet inte kommer att uppnås. 
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Sammanställd redovisning 
 
Resultaträkning              
               

(Tkr) Not Kommun Kommun Kommun 
Koncern 

Kommun 
Koncern 

 
Kommun 

Kommun 
Koncern 

    2019-08-31 2018-08-31 2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31 2018-12-31 

                

Verksamhetens intäkter 1 64 247 60 699 135 331 137 624 110 435 201 135 

Jämförelsestörande post 
  0 0 0 0 0 0 

Verksamhetens kostnader 
2 -411 109 -393 499 -456 098 -444 575 -617 297 -690 492 

Avskrivningar 3 -2 682 -2 600 -18 160 -17 411 -3 960 -33 665 

Verksamhetens nettoresultat   -349 544 -335 400 -338 927 -324 362 -510 822 -523 022 

                

Skatteintäkter 4 254 755 247 774 254 755 247 774 371 531 371 531 

Generella statsbidrag, 
skatteutjämning 

5 110 775 99 903 110 775 99 903 149 901 149 901 

Finansiella intäkter 6 23 125 23 696 25 917 26 219 38 007 42 369 

Finansiella kostnader 7 -26 002 -22 357 -28 406 -23 760 -35 365 -38 108 
Extra ordinära intäkter och 
kostnader 

  0 0 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT   13 109 13 616 24 114 25 774 13 252 2 671 
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Kassaflödesrapport kommunen 
 
(Tkr) Not Kommun Kommun 
    2019-08-31 2018-08-31 
        
Den löpande verksamheten:       
Årets resultat   13 109 13 616 
Realisationsvinster   0 0 
Reaförluster   0 0 

Rörelsekapitalförändring avs löpande verksamheten 8 4 977 4 984 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
rörelsekapitalförändring   18 086 18 600 

        
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet:       
Ökning (-) minskning (+) av förråd/exploateringsutg.   -110 0 
Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar   17 326 13 507 
Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder   -27 067 -15 990 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   8 235 16 117 
        
Investeringsverksamheten:       
Investering i materiella anläggningstillgångar   -3 409 -17 258 
Investering i finansiella anläggningstillgångar   -127 000 0 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar   97 0 
Minskning upplösning bidrag infrastruktur   237 236 
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   21 000 60 000 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -109 075 42 978 

        
Finansieringsverksamheten:       
Nyupptagna lån   0 0 
Minskning av långfristiga skulder   0 0 
Ökning av långfristiga fordringar   -30 000 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -30 000 0 

        
Årets kassaflöde   -130 840 77 695 
        
Likvida medel vid årets början   189 208 131 138 
Likvida medel vid årets slut   58 368 190 233 
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Balansräkning      
  

      
  

(Tkr) Not Kommun Kommun Koncern Koncern Kommunen Koncern 
    2019-08-31 2018-08-31 2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31 2018-12-31 

                
TILLGÅNGAR               
                
Anläggningstillgångar               
Materiella anläggningstillgångar               
Mark, byggnader och tekn.anläggn. 9 58 627 60 293 559 979 808 556 60 129 461 316 
Pågående invest. Mark byggnad 9 66 098 63 753 287 180   68 080 267 915 
Maskiner och inventarier 10 7 462 8 179 13 828 26 657 8 315 105 057 
Pågående invest. Inventarier 10 11 882 5 274 11 882   6 866 7 125 
Finansiella anläggningstillgångar 11 243 879 108 234 213 258 107 583 108 116 107 465 
Summa anläggningstillgångar   387 948 245 733 1 086 127 942 796 251 506 948 878 
                
Omsättningstillgångar               
Förråd 12 623 0 726 928 513 1 192 
Kortfristiga fordringar 13 37 856 37 759 50 482 57 051 55 182 69 905 
Kassa och bank 14 58 368 190 233 121 324 223 041 189 208 205 196 
Summa omsättningstillgångar   96 847 227 992 172 532 281 020 244 903 276 293 
                

SUMMA TILLGÅNGAR   484 795 473 725 1 258 659 1 223 816 496 409 1 225 171 

                
EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR               

OCH SKULDER               
                
Eget kapital               
Eget kapital 15 310 606 297 358 398 934 385 156 297 357 399 571 
Årets resultat   13 109 13 616 24 114 25 774 13 252 2 671 
Summa Eget Kapital   323 715 310 974 423 048 410 930 310 609 402 242 
                
Avsättningar               
Avsättningar för pensioner samt 
löneskatt  16 63 436 57 501 65 622 60 479 61 089 63 719 

Andra avsättningar   0 0 3 530 289 0 300 
Summa avsättningar   63 436 57 501 69 152 60 768 61 089 64 019 
                
Skulder               
Långfristiga skulder 17 0 0 611 430 572 530 0 573 430 
Kortfristiga skulder 18 97 644 105 250 155 029 179 588 124 711 185 480 
Summa skulder   97 644 105 250 766 459 752 118 124 711 758 910 
                
SUMMA EGET KAPITAL               
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER   484 795 473 725 1 258 659 1 223 816 496 409 1 225 171 

                
Ansvarsförbindelser 19 794 374 754 267     756 727   
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Notförteckning kommunen 
 
 

(Tkr) Not 2019 2018 
 

Not 2019 2018 

            

Verksamhetens intäkter Not 1     Avskrivningar Not 3     

Taxor och avgifter  10 625 8 337 Mark, byggnader, 
tekniska anläggningar  

1 585 1 586 

Hyror och arrenden  3 452 2 863 Maskiner och inventarier  1 097 1 014 
Bidrag och ersättningar  44 843 51 269 Nedskrivningar   0 0 
      Summa avskrivningar  2 682 2 600 

Entreprenad, försäljning 
verksamhet mm   5 327 18 899 

 

   
    

SUMMA  64 247 81 368       

            
Verksamhetens 
kostnader Not 2      

 
    

Bidrag och 
transfereringar 

 11 303 10 222  
 

    

Entreprenader och köp 
av verksamhet 

 74 164 67 873  
 

    

Lön och sociala avgifter  257 188 270 300  
     

       
     

Hyror, arrenden och 
leasing 

 37 431 35 508  
 

    

Material, avgifter, tjänster 
mm   31 023 30 192 Skatteintäkter Not 4     

SUMMA  411 109 414 095 Prel. Kommunalskatt och 
inkomstskatt  

257 281 248 863 

    
Prognos avräkning för 
innevarande år   

-2 526 -1 089 

    Summa skatteintäkter  254 755 247 774 

          

    
Generella statsbidrag 
och utjämning Not 5     

    
Inkomstutjämningsbidrag 

 
73 474 69 003 

    Regleringsbidrag  4 055 899 

    Kostnadsutjämning  -4 995 -7 499 

    Utjämningsavgift LSS  21 707 19 154 

    
Generella bidrag från 
staten  

5 003 7 045 

    
Kommunal 
fastighetsavgift   

11 531 11 301 

    

Summa generella 
statsbidrag och 
utjämning  

110 775 99 903 

          
  

Avskrivning sker enligt 
plan på ursprunglig 
anskaffning. 
Avskrivningstiden följer 
Kommunförbundets 
rekommendationer. Den 
ekonomiska livslängden 
utgör grunden för 
bedömningen av 
avskrivningstidens 
värden.  
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(Tkr) Not 2019 2018 
 

Not 2019 2018 
 

      
     

Finansiella intäkter Not 6     Mark, byggnader och 
tekniska anläggningar Not 9     

Räntor avs 
medelsplacering 

 1 468 905 Ingående värden 
 

105 221 104 671 

Borgensavgifter  686 1 338 Inköp  83 795 
Ränteintäkter på 
kundfordringar 

 4 4 Försäljningar 
  

0 0 

Kapitalkostnad/internränta  784 780 Summa utgående 
värden  

105 304 105 466 

Personalförsäkring  14 577 13 781       
Övriga finansiella intäkter   5 606 6 888       
Summa finansiella 
intäkter 

 23 125 23 696 Årets avskrivningar 
 

-1 585 -1 586 

  
    Ackumulerade 

avskrivningar   
-45 092 -43 588 

Finansiella kostnader Not 7     Totala avskrivningar  -46 677 -45 174 
Räntekostnader  2 919 1  

     
Ränta på pensionsskuld  1 580 931 Pågående projekt   66 098 63 753 
Pensionskostnader o 
arb.marknadsförsäkring 

 21 454 20 859 Summa utg planenligt 
restvärde  

124 725 124 045 

Övriga finansiella 
kostnader   49 566  

 
    

Summa finansiella 
kostnader 

 26 002 22 357 Maskiner och 
inventarier Not 10     

      Ingående värden  35 482 32 694 
Justering för 
rörelsekapitalförändring Not 8     Inköp 

 
292 2095 

Förändring av avsättning  2 347 2 384 Försäljning   -98 0 

Av- och nedskrivningar  2 633 2 600 Summa utgående 
värden  

35 676 34 789 

Direktbokning eget kapital   -3 0 
  

    

Summa  4 977 4 984 Årets avskrivningar 
 

-1 097 -1 014 

  
    Ackumulerade 

avskrivningar   
-27 117 -25 595 

      Totala avskrivningar  -28 214 -26 609 

       
     

      Pågående projekt   11 882 5 274 

      
Summa utg planenligt 
restvärde  

19 344 13 454 
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(Tkr) Not 2019 2018 
 

Not 2019 2018 
              
Finansiella 
anläggningstillgångar Not 11     Kassa och bank Not 14     

Aktier och andelar, tkr      Handkassor  36 42 
Kungsörs Grus AB  30 30 Bank   58 332 190 191 

Kommunaktiebolaget  1 1 Summa kassa och bank  58 368 190 233 
VAFAB Miljö AB  1 777 1 777       
Kungsörs Kommunföretag 
AB  

68 148 68 148 Eget kapital Not 15     

Inera  42 42 Ingående eget kapital  310 609 297 358 
Mälarskog Insatskonto  7 7 Årets resultat  13 109 13 616 

Västmanlands Tolkservice 
 

13 13 Direktbokning mot eget 
kapital   -3 0 

Kommuninvest, 
ekonomisk förening  

7 442 7 442 Summa  323 715 310 974 

Kooperativ utveckling 
Västmanland  

1 1       

Nätverk för byggnadsvård 
 

10 10 Avsättningar 
(pensionsskuld) Not 16     

Obligationer 
 

127 000 21 000 Ingående skuld 
kommunen  

61 089 55 117 

Insatskonton   1 1 Årets nyintjänande  1573 342 
Summa aktier och 
andelar  

204 472 98 472 Löneskatt på årets 
nyintjänande  

382 83 

Statlig infrastruktur 
bidrag  

7 407 7 762 Finansiell kostnad på 
skuld  

1271 749 

Långfristiga fordringar Not 11     Löneskatt på finansiell 
kostnad  

308 182 

KKAB  800 800 Avsättning 
förtroendevalda  

113 646 

Förlagslån Kommuninvest  1 200 1 200 Löneskatt 
förtroendevalda   

27 157 

Revers KKTAB  30 000   Utgående avsättning 
kommunen  

64 763 57 276 

Summa långfristiga 
fordringar 

 32 000 2 000 
  

    

      Ingående skuld VMKF  3 429 3 180 
Exploatering Not 12 623 0 Årets förändring  -1068 181 

      Löneskatt VMKF IB  832 772 

Kortfristiga fordringar Not 13     Årets löneskatt VMKF   -259 44 

Upplupen skatteintäkt  7 391 4 482 Utgående avsättning 
VMKF  

2 934 4 177 

Övriga kortfristiga 
fordringar   30 465 33 277 

  
    

Summa kortfristiga 
fordringar 

 37 856 37 759 Summa avsättningar 
 

63 436 57 501 
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(Tkr) Not 2019 2018 
 

Not 2019 2018 
            
 

   
    Panter och 

ansvarsförbindelser Not 19     

            

      Ingående balans  137 359 140 871 

      Ränteuppräkning  586 1 010 

      Basbeloppsuppräkning  3 019 2 294 

      Gamla utbetalningar  -5 315 -5 590 

      Övrig post   174 2 045 

  
    Pensionsförpliktelser 

exkl löneskatt 
 135 823 140 630 

      Förtroendevalda  473 501 

      Löneskatt  32 950 34 117 

      Löneskatt 
förtroendevalda   115 121 

  
    Totalt 

pensionsförpliktelser 
 169 361 175 369 

Kortfristiga skulder Not 18           
Leverantörsskuld  10 359 16 361 Aktualiseringsgrad  95% 95% 
Personalens källskatt, 
avgifter mm 

 5 933 6 126       

Upplupen pension 
individuell del 

 9 160 8 486 
Borgensförbindelser 
och därmed jämförliga 
säkerheter 

     

Upplupna sociala avgifter  7 364 7 330 Borgensförbindelser 
kommunägda företag 

 624 986 578 871 

Löneskatt individuell del 
och utbetalda pensioner 

 9 615 8 318 Förlustansvar egna hem   27 27 

Semesterlöneskuld  7 768 8 217 Summa 
borgensförbindelser 

 625 013 578 898 

Övriga kortfristiga skulder  30 697 18 670 
    

    

Interimsskulder   16 748 31 742 Summa panter och 
ansvarsförbindelser 

 794 374 754 267 

Summa kortfristiga 
skulder 

 97 644 105 250 
  

    
 

           
  

Pensionsavsättning 
Kommunen tillämpar den 
blandade modellen för 
redovisning av 
pensionsåtagande. 
Avtalspensioner som 
intjänats före 1998 redovisas 
som en ansvarsförbindelse. 
Intjänanderätt från 1998 
utbetalas till individuell 
förvaltning enligt KAP-KL. 
Några mindre delar kvarstår 
dock inom kommunen och 
avsätts inom 
balansräkningen och 
återlånas av kommunen. 
Särskilda avtalspensioner 
avser avgångar före 65 år 
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Notförteckning koncernen 
(Tkr) Not 2019 2018 

 
Not 2019 2018 

              
Verksamhetens intäkter Not 1     Skatteintäkter Not 

4     

Taxor, avgifter, 
 

    Prel kommunalskatt och 
inkomstskatt  

257 281 248 863 

hyror och arrenden 
 

124 630 113 419 Prognos avräkning för 
innevarande år   -2 526 -1 089 

Bidrag och ersättningar  44 867 51 269 Summa skatteintäkter  254 755 247 774 
Entreprenad,försäljning 
verksamhet mm  

13 006 26 209  
 

    

Elimineringar 
  

-47 172 -53 274 Generella statsbidrag och 
utjämning 

Not 
5     

Summa verksamhetens 
intäkter 

 
135 331 137 623 Inkomstutjämningsbidrag 

 
73 474 69 003 

 
     Regleringspost  4 055 899 

 
     Kostnadsutjämning  -4 995 -7 499 

Verksamhetens 
kostnader Not 2     Generella bidrag fr staten  21 707 19 154 

Bidrag och tranfereringar  11 303 10 222 Utjämningsavgift LSS  5 003 7 045 
Entreprenad och köp av 
verksamhet  

140 435 127 193 Kommunal fastighetsavgift   11 531 11 301 

Lön och sociala avgifter 
 

277 889 288 966 
Summa generella 
statsbidrag och 
utjämning 

 110 775 99 903 

Hyror, arrenden och 
leasing  

37 547 35 620       

Material, avgifter, tjänster 
mm  

36 096 35 848 Finansiella intäkter Not 
6     

Elimineringar 
  

-47 172 -53 274 Aktieutdelning 
kommunägda bolag  

  890 

Summa verksamhetens 
kostnader 

 
456 098 444 575 Ränteintäkter 

 
1 676 474 

      Övriga finansiella intäkter   24 241 4 260 

Avskrivningar Not 3     Summa finansiella 
intäkter 

 25 917 5 624 

Mark, byggnader, tekniska 
anläggningar  

15 169 15 398 
  

    

Maskiner och inventarier  2 991 2 013 Finansiella kostnader Not 
7     

Nedskrivningar   0 0 Räntekostnader  6 043 1 024 
Summa långfristiga 
fordringar 

 18 160 17 411 Övriga finansiella kostnader   22 363 2 141 

 

   
    Summa finansiella 

kostnader 
 28 406 3 165 

            
            

       
     

       
     

       
     

            

          

Avskrivning sker enligt 
plan på ursprunglig 
anskaffning. 
Avskrivningstiden följer 
Kommunförbundets 
rekommendationer. Den 
ekonomiska livslängden 
utgör grunden för 
bedömningen av 
avskrivningstidens 
värden.  
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(Tkr) Not 2019 2018 
 

Not 2019 2018 

              
Mark, byggnader och 
tekniska anläggningar 

Not 
9     Finansiella 

anläggningstillgångar 
Not 
11     

Ingående värden  964 835 962 988 Aktier och andelar, tkr      
Inköp 

 
17 896 1 903 Andelar i andra 

koncernbolag  
68 178 68 178 

Försäljningar   0 -98 Andelar i andra företag  9 294 9 294 
Summa utgående 
värden  

982 731 964 793 Andra långfristiga 
värdepappersinnehav  

127 179 21 149 

      Statlig infrastruktur  7 407 7 762 

Årets avskrivningar 
 

-14 790 -15 444 Andra långfristiga 
fordringar  

32 000 2 000 

Ackumulerade 
avskrivningar   

-303 144 -307 
411 Elimineringar 

  
-30 800 -800 

Totala avskrivningar 
 

-317 934 -322 
855 

Summa aktier och 
andelar  

213 258 107 583 

 
      

     

Nedskrivningar 
 

-104 893 -104 
894 Förråd Not 

12 
726 928 

Pågående projekt   287 255 271 512        
Summa utg planenligt 
restvärde  

847 159 808 556 Kortfristiga fordringar Not 
13     

 
     Kundfordringar  9 408 15 713 

Maskiner och 
inventarier 

Not 
10     Momsfordran  1 585 4 118 

Ingående värden 
 

49 852 54 407 Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 

 11 490 15 597 

Inköp  9 242 3 951 Upplupen ränteintäkt  0 0 
Försäljning   -3 240 -535 Upplupen skatteintäkt  7 391 6 744 
Summa utgående 
värden  

55 854 57 823 Övriga kortfristiga 
fordringar 

 24 532 27 073 

      Elimineringar   -3 924 -12 194 

Årets avskrivningar 
 

-3 085 -2 063 Summa kortfristiga 
fordringar 

 50 482 57 051 

Ackumulerade 
avskrivningar   

-38 941 -34 377 
 

      

Totala avskrivningar 
 

-42 026 -36 440 Kassa och bank Not 
14     

 
     Handkassor  36 42 

Pågående projekt   11 882 5 274 Bank   121 288 222 999 
Summa utg planenligt 
restvärde  

25 710 26 657 Summa kassa och bank  121 324 223 041 

 
            

  
    Eget kapital Not 

15     

      Ingående eget kapital  398 937 385 157 

  
    Direktbokn.mot eget kapital 

 
-3   

      Årets resultat   24 114 25 774 

      Summa eget kapital  423 048 410 931 
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(Tkr) Not 2019 2018 
 

Not 2019 2018 
            
Avsättningar 
(pensionsskuld) 

Not 
16     Kortfristiga skulder Not 

18     

Avsättningar för 
pensioner samt 
löneskatt  

63 500 60 479 Leverantörsskuld 
 

23 435 37 151 

Andra avsättningar 
  

5 652 289 Personalens källskatt, 
avgifter mm 

 8 139 8 436 

Summa avsättningar 
 

69 152 60 768 Upplupen pension 
individuell del 

 9 160 8 486 

  
    Upplupna sociala avgifter  7 444 7 407 

Långfristiga skulder Not 
17     Löneskatt individuell del 

och utbetalda pensioner 
 9 766 8 472 

Skulder till kreditinstitut  642 230 573 330 Semesterlöneskuld  7 879 8 342 

Elimineringar 
  

-30 800 -800 Övriga kortfristiga skulder  64 255 65 674 

Summa långfristiga 
skulder  

611 430 572 530 Interimsskulder  28 874 47 814 

      Elimineringar   -3 923 -12 194 

  
    Summa kortfristiga 

skulder 
 155 029 179 588 

       
     

       
     

       
     

 

   
     

 
    

       
     

       
     

       
     

       
     

       
     

       
     

       
     

       
     

            

            

            

            

            

 
 
 
 
 

Pensionsavsättning 
Kommunen tillämpar den 
blandade modellen för 
redovisning av 
pensionsåtagande. 
Avtalspensioner som 
intjänats före 1998 
redovisas som en 
ansvarsförbindelse. 
Intjänanderätt från 1998 
utbetalas till individuell 
förvaltning enligt KAP-KL. 
Några mindre delar 
kvarstår dock inom 
kommunen och avsätts 
inom balansräkningen och 
återlånas av kommunen. 
Särskilda avtalspensioner 
avser avgångar före 65 år 
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Redovisningsprinciper  
 
Tillämpade redovisningsprinciper 
Redovisningen har skett enligt god redovisningssed – i överensstämmelse med Kommunallagen 
och den Kommunala redovisningslagen samt enligt anvisningar från Rådet för kommunal 
redovisning. Undantag kommenteras nedan. 
 
Periodiseringar 
Leverantörsfakturor, kundfakturor, räntor, sparade semesterdagar, ferielöner, okompenserad 
övertid, skatteintäkter och statsbidrag har bokförts på den period de bedöms tillhöra. Det som 
avser perioden januari-augusti och som inte har bokförts skarpt har antingen skuldbokförts eller 
fordringsförts för att bokföras på rätt period.   
 
Sociala avgifter 
Sociala avgifter bokförs i form av procentuella personalomkostnadspåslag i samband med 
löneredovisningen enligt följande: 
 
Anställda samt uppdragstagare med minst 40 % tjänstgöring 38,98 %. 
Uppdragstagare för övrigt 31,42 %. 
 
Pensionskostnader och pensionsskuld 
Kommunen tillämpar blandmodellen och redovisningen har skett enligt anvisningar från Rådet 
för kommunal redovisning. 
 
Hela den individuella delen enligt KAP-KL utbetalas till individuell förvaltning. Den del som 
avser perioden jämte löneskatt har skuldbokförts och belastar resultatet för utbetalning under 
kommande perioder. 
 
Pensionsrättigheter som intjänats före 1998 har jämte löneskatt upptagits som 
ansvarsförbindelse. 
 
Kapitalkostnader 
De interna kapitalkostnaderna debiteras med rak ränta till en räntesats av 1,75 procent. 
Kapitalräntan debiteras från månaden efter att anläggningen tagits i bruk. 
 
Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar har upptagits till ursprungligt anskaffningsvärde minus eventuella 
investeringsbidrag eller försäljningsinkomster. I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader. 
 
Som anläggningstillgång betraktas anskaffning av tillgång till minst ett basbelopp i 
anskaffningskostnad exklusive moms och med en ekonomisk livslängd med minst tre år. 
Planenliga avskrivningar har beräknats på tillgångarnas nettoanskaffningsvärde.  
 
Avskrivningar påbörjas månaden efter anläggningen tagits i bruk. På mark, konst och pågående 
arbeten görs inga avskrivningar. 
 
Klassificering av finansiella tillgångar 
Samtliga kommunens placeringsmedel är klassificerade som omsättningstillgångar. 
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Avvikelser från gällande rekommendationer och god redovisningssed 
Kostnad för timanställda och efterrapporterad OB (när man inte följer schemat) avseende 
augusti utbetalas och bokförs senare perioder 2019.  
 
Kommunen har inte utrett klassificering av exploateringstillgångar. I dagsläget ligger all 
exploatering som anläggningstillgång. 
 
Kommunen kommer att tillämpa komponentavskrivning endast på objektet Lärken, i övrigt 
inte. Kommunens bolag använder komponentavskrivning (KKTAB, KVAB och KFAB). 
Kommunens tillgångar, förutom fastigheter, bedöms inte innehålla komponenter som har olika 
avskrivningsperioder. 
 
Kommunen har inte dokumenterat redovisningssystemet. 
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Bilaga 1 Måluppföljning samtliga nämnd och styrelsemål 
 
 

KF-MÅL 
Kommunen ska ha minst 9000 invånare år 2025 

PLANERING RESULTATREDOVISNING 
NÄMND/ 
STYRELSEMÅL 

UTGÅNGS 
LÄGE 

ANSVAR DELÅR tom augusti med PROGNOS helår 

Kommunen ska 
planera för ett 
varierat 
bostadsutbud med 
blandade 
upplåtelseformer 
i samspel med 
kommunens 
tillväxtambitioner
. 100 bostäder till 
2020  

0 
detaljplaner 
2016 

KS-
utveckling
senheten 

Under kvartal 1 och 2 har det preliminärt 
färdigställts 23 bostäder. Prognosen är att 
vi når målet på 100 bostäder 2019. 

Tillskapa 
ytterligare 16 st 
lägenheter 
centralt i Kungsör 
tills 2019 

2017-07-01: 
818 lgh 

KFAB Arbetet med ny detaljplan fortsätter. 
Upphandling av nyproduktion kan ske när 
detaljplanen har vunnit laga kraft. 

Utreda möjlighet 
till att skapa 
ytterligare 
markbostäder i 
Kungsör 

2017-01-01: 
KFAB har 61 
mark-
bostäder i 
sitt bestånd 

 KFAB En ny detaljplan för Kaplanen 7 förutsätts. 
Detta kommer ge möjligheten att bygga 
om "annexet" till 9 st. marklägenheter 
med hög tllgänglighet. 

Ta fram 2 
detaljplaner för 
industri- och 
verksamhetslokal
er och 3 
detaljplaner för 
bostadsändamål 
under 2019 

 KKTAB Detaljplan lagakraft vunnen för 
industrimark Sliparen. Arbete med 
infrastruktur pågår. 
Detaljplanearbete pågår för 
bostadsändamål för Kaplanen, 
Runnabäcken 2 och Jägaråsen. 

Färdigställa gata 
och belysning på 
Blåmesgatan 
under 2019 

  KKTAB Asfaltsgrund genomförs under hösten. 
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KF-MÅL 
Kommunen ska ha minst 9000 invånare år 2025 

PLANERING RESULTATREDOVISNING 
NÄMND/ 
STYRELSEMÅL 

UTGÅNGS 
LÄGE 

ANSVAR DELÅR tom augusti med PROGNOS helår 

Färdigställa 
parkeringsutredni
ng och genomföra 
åtgärder under 
2019 

  KKTAB Parkeringsutredning färdig, inga åtgärder 
är nödvändiga. 

Färdigställa en 
komplett 4-årig 
trafikplan under 
2019. 
Genomförande ett 
flerårsprojekt 

  KKTAB Pågår. 

Under 2019 
anlägga VA-
byggnation vid 
rörgränd 

 KVAB Byggnation pågår.  
 

Under 2019 
påbörja VA-
utbyggnad till 
Valskog samt 
möjliggöra 
nödvattenförsörjn
ing med Arboga 

 KVAB Markförhandling pågår. Förberedande 
arbeten har genomförts. 
 

Under 2019 
påbörja VA-
byggnation i 
detaljplaneområd
et Runnabäcken 2 

 KVAB Detaljplan avvaktas 
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KF-MÅL 
Kommunens resultat ska utgöra minst en och en halv procent av skatteintäkter och 

statsbidrag varje år 

PLANERING RESULTATREDOVISNING 
NÄMND/ 
STYRELSEMÅL 

UTGÅNGS 
LÄGE 

ANSVAR DELÅR tom augusti med 
PROGNOS helår 

Kommunstyrelsen 
och nämnderna 
ska hålla sin 
budget 

 KS-
ekonomi 

Alla nämnder håller sin budget 
avseende prognosen för helåret. 

Minska media 
förbrukningen, så 
som el, vatten och 
värme till en 
sammantagen 
minskning med 2 
% i jämförelse 
med 2018 

 KKTAB Energieffektiviseringsåtgärder 
pågår. Prognosen är att målet 
kommer att uppnås. Redovisas i 
årsbokslut. 

Genomföra 
åtgärder för att 
minska 
energiförbruknin
gen med 2% i VA-
anläggningar 
2019 i jämförelse 
med 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KVAB Energieffektiviseringsåtgärder 
pågår. Prognosen är att målet 
kommer att uppnås. Redovisas i 
årsbokslut. 
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KF-MÅL 
Andel elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet ska öka varje år med 

2017 som basår. 2017:81,6% 

PLANERING RESULTATREDOVISNING 
NÄMND/ 
STYRELSEMÅL 

UTGÅNGS 
LÄGE 

ANSVAR DELÅR tom augusti med PROGNOS helår 

Andelen barn, 
elever och 
studenter som 
upplever skolan 
som trygg ska 
öka jämfört med 
basåret 2017 

 Övergripa
nde mål 
för alla 
verksamhe
ter inom 
barn- och 
utbildning
sförvaltnin
gen 

Prognos kan inte lämnas än. 
Brukarundersökning görs senare under 
hösten. 

Andelen 
högskoleutbilda
d personal bör 
vara lägst 67% 

 Förskola 
och 
pedagogis
k omsorg 
1-5 år 

Det är osäkert om målet kommer att 
kunna nås. Vid avstämning i slutet på 
augusti var andelen 64 %. 

Kunskapsresulta
ten i 
grundskolan ska 
öka jämfört med 
basåret 2017 

 Grundskol
an, 
förskolekla
ssen och 
fritidshem
met 

Prognos kan inte lämnas än. Offentlig 
statistik är inte tillgänglig än. 

Alla elever ska få 
fyra hälsosamtal 
under sin tid i 
grundskolan 

 Skolgemen
samma 
verksamhe
ter. 
Centrala 
elevhälsan
, 
musikskola
n, 
förebygga
nde arbete 
med 
ungdomar, 
fritidsgård
ar. 

Det är sannolikt att målet kommer att 
nås. 
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KF-MÅL 
Andel elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet ska öka varje år med 

2017 som basår. 2017:81,6% 

PLANERING RESULTATREDOVISNING 
NÄMND/ 
STYRELSEMÅL 

UTGÅNGS 
LÄGE 

ANSVAR DELÅR tom augusti med PROGNOS helår 

Minst 85% av 
eleverna ska 
tillsammans med 
SYV upprätta en 
individuell 
studieplan inom 
en månad efter 
sin skolstart 

 VIVA. 
Vuxenutbil
dning, 
studievägl
edning, 
SFI, 
integration
, 
gymnasiu
m – IM 
språk 

Målet kommer inte att nås. 63 % har 
eleverna har fått en individuell studieplan 
inom en månad. 

Minst 85% av 
skolmaten ska 
lagas från 
grunden. Minst 
30% av 
råvarorna ska 
vara ekologiska 

 Måltidsver
ksamheten 

Det är troligt att målen kommer att 
kunna nås. Nuläget är 90 % respektive 40 
%. 

KF-MÅL 
År 2025 ska 75 procent av kommunens fordonsflotta vara fossilfri 

PLANERING RESULTATREDOVISNING 
NÄMND/ 
STYRELSEMÅL 

UTGÅNGS 
LÄGE 

ANSVAR DELÅR tom augusti med PROGNOS helår 

Under 2019 ska 
driftenhetens 
möjliga fordon 
tankas med HVO 
som drivmedel 

 KKTAB Utredning om att använda tallolja för att 
uppnå miljöeffekter pågår.  
Socialförvaltningen har minskat behovet av 
två bilar inom hemtjänst och ersatt med 
elcyklar. 

Under 2019 
montera solceller 
för laddning av 
KKTAB:s elfordon 

 KKTAB Installation ej lönsam och ej genomförbart. 
Fortsatt utredning av annat objekt. 

Under 2019 bygga 
5 laddstationer 
vid kommunhuset 

 KKTAB Avvaktar KS beslut. 
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Under 2019 ska 
VA-enhetens 
dieselfordon 
tankas med HVO 

 KVAB Utredning om att använda tallolja för att 
uppnå miljöeffekter pågår. 

 
 

KF-MÅL 
Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för 
att minska arbetslösheten de närmaste två åren med två procentenheter årligen 

med december 2017 som bas 
Utgångsläge: Arbetslöshet december -17, 11, 3 % 

Arbetslöshetsmål december -19, 9,3 % 
Arbetslöshetsmål december -20, 7,3 % 

PLANERING RESULTATREDOVISNING 
NÄMND/ 
STYRELSEMÅL 

UTGÅNGS 
LÄGE 

ANSVAR DELÅR tom augusti med PROGNOS helår 

Under 2019 
anställa 5 st 
säsongsarbetare 
för perioden maj-
september 

 KKTAB Är genomfört. För närvarande är 
arbetslösheten 10,3 %. Faktorer i 
omvärlden gör att vi har svårt att uppnå 
målet för 2019. 
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OMRÅDE  

Socialnämndens övergripande inriktning/målbild; 
Socialförvaltningens brukare ska utifrån tillgängliga resurser erbjudans bästa 

möjliga livskvalitet 

PLANERING RESULTATREDOVISNING 
NÄMND/ 
STYRELSEMÅL 

UTGÅNGS 
LÄGE 

ANSVAR DELÅR tom augusti med PROGNOS 
helår 

Antalet personer i 
sysselsättning/aktivi
teter/social samvaro 
ska årligen öka med 
2 % -enheter 

  Fler personer är i 
sysselsättning/aktiviteter inom Vård 
och omsorg medan färre personer 
inom IFO är i 
arbetsmarknadsåtgärder, 6,6 % i 
augusti mot 7 % i mars. 

OMRÅDE  
Socialnämndens övergripande inriktning/målbild; 

Väl fungerande service och god tillgänglighet 

PLANERING RESULTATREDOVISNING 
Mål UTGÅNGS 

LÄGE 
ANSVAR DELÅR tom augusti med PROGNOS 

helår 
Brukarnas 
upplevelse av gott 
bemötande ska 
årligen öka med 2 % 
enheter 

  Ingen brukarundersökning klar ännu 
men förvaltningen arbetar med 
planer för att öka brukarnas 
upplevelse av gott bemötande. 

Svarstider och 
bemötande via e-
post och telefon ska 
årligen förbättras 

  Läget för 2018 är att vissa områden 
förbättrats men flera andra har 
försämrats. Indikatorn ej uppnådd. 

Socialförvaltningens 
tillgänglighet på 
hemsidan ska 
årligen öka 

  Ingen mättning av detta har skett 
under året. 

Förvaltningen ska ta 
fram en långsiktig 
plan för införande av 
välfärdsteknik under 
2019 

  En plan är färdigställd och beslutad 
av socialnämnden. Indikatorn 
uppnådd. 

Utöka med minst två 
e-tjänster årligen   
 
 
 
 
 

  I år infört TES och nyckelfritt samt 
utökat antalet accespunkter på 
Södergården. Indikatorn uppnådd. 
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OMRÅDE  
Socialnämndens övergripande inriktning/målbild; 

Människors möjlighet till inflytande/delaktighet 

PLANERING RESULTATREDOVISNING 
Mål UTGÅNGS 

LÄGE 
ANSVAR DELÅR tom augusti med PROGNOS 

helår 
Antalet 
genomförandeplaner 
ska årligen öka för 
att 2021 vara 100 % 

  Framtagande av startvärde pågår. 
Prognosen är att indikatorn ska vara 
uppfylld 2021. 

    

OMRÅDE  
Socialnämndens övergripande inriktning/målbild; 

Rätt personalfördelning i förhållande till arbetsmängd 

PLANERING RESULTATREDOVISNING 
Mål UTGÅNGS 

LÄGE 
ANSVAR DELÅR tom augusti med PROGNOS 

helår 
Socialförvaltningens 
kostnader ska senast 
2021 vara i paritet 
med jämförbara 
kommuners 
kostnader. 

  Indikatorn uppfylld vad gäller IFO, 
SÄBO och hemtjänst som alla är 
billigare än liknande kommuner. VFF 
har en något dyrare verksamhet än 
liknande kommuner. 

OMRÅDE  
Socialnämndens övergripande inriktning/målbild; 

Rättssäker effektiv handläggning 

PLANERING RESULTATREDOVISNING 
Mål UTGÅNGS 

LÄGE 
ANSVAR DELÅR tom augusti med PROGNOS 

helår 
(nämnden beslutar 
2019 om 
servicedeklarationer 
för olika 
utredningstyper, 
t.ex. en ansökan om 
försörjningsstöd 
behandlas inom sju 
dagar efter komplett 
inlämnad ansökan) 
Nämndens beslut om 
utredningstider ska 
uppfyllas till 100 %   

  Servicedeklarationer framtagna för 
ekonomiskt bistånd samt 
inställelsetid vid larm upprättade. 
Övrig verksamhet kommer att 
upprätta servicedeklarationer under 
året. 
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Beslut ska omprövas 
inom föreskriven tid 
och minst en gång/år 
senast 2021. 

  Vård och omsorg ligger efter p.g.a. 
vakanser och sjukskrivning. IFO är i 
fas. Prognosen är att indiktorn ska 
vara uppfylld 2021. 

OMRÅDE  
Socialnämndens övergripande inriktning/målbild; 

Integrerat, jämställt och hållbart samhälle 

PLANERING RESULTATREDOVISNING 
Mål UTGÅNGS 

LÄGE 
ANSVAR DELÅR tom augusti med PROGNOS 

helår 
Förvaltningen ska 
årligen upprätta en 
jämställdhetsanalys 
och upprätta vid 
behov en 
handlingsplan för att 
åtgärda skillnader 

  Detta är inte längre en indikator, 
gällde 2018. Vi kommer dock att 
göra denna jämställdhetsanalys 
under hösten 2019. 

OMRÅDE 
Kommunen som arbetsgivare 

PLANERING RESULTATREDOVISNING 
NÄMND/ 
STYRELSEMÅL 

UTGÅNGS 
LÄGE 

ANSVAR DELÅR tom augusti med PROGNOS 
helår 

Kommunens 
medarbetarengagem
ang ska placera sig i 
den 90:e percentilen 
i jämförelse med 
andra kommuner i 
SKLs medarbetar-
undersökning 

Kommunens 
medarbetare
ngagemang 
totalindex  
2019-80 
2017-80 
2015-81 

KS Resultatet visar på ett lika resultat 
som 2017 
 
HME totallindex 80 
HME Kvinnor 81 
HME män 79 

OMRÅDE  
Näringsliv-bemötande och service 

PLANERING RESULTATREDOVISNING 
NÄMND/ 
STYRELSEMÅL 

UTGÅNGS 
LÄGE 

ANSVAR DELÅR tom augusti med PROGNOS 
helår 

Kommunen har 
placerat sig 
tvåsiffrigt om fem år 
i svenskt näringslivs 
ranking 
Företagsklimat 
(2021) 

2019: 
91/290 
 
2018: 
286/290 
 
2017: 
265/290  
 

KS Vårt mål var att till år 2021 nå topp 
100, vilket vi nu uppnått.  
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OMRÅDE  
Medborgarens inflytande i Kungsör 

PLANERING RESULTATREDOVISNING 
NÄMND/ 
STYRELSEMÅL 

UTGÅNGS 
LÄGE 

ANSVAR DELÅR tom augusti med 
PROGNOS helår 

Kungsör ska placera sig 
över medelvärdet för 
nöjd inflytandeindex i 
SCB:s 
medborgarundersökning 
2019 

Sammanfattande 
betygsindex 
2015 blev 34 för 
Kungsör. 
Medelvärdet för 
samtliga 
kommuner blev 
41. 

KS Undersökningen genomförs 
hösten 2019. Resultat till 
årsskiftet 
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§ 7 
Delårsbokslut per den 31 augusti 2019 
(KS 2019/332) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till delårs-
bokslut per den 31 augusti 2019 mot bakgrund av nämndernas/för-
valtningarnas och de kommunala bolagens redovisningar.  
 
Sammantaget indikerar bokslutet ett positivt resultat för kommu-
nen på årsbasis om 7,6 miljoner kronor (2,5 miljoner kronor bättre 
än budgeterat). Balanskravsresultat är 4,9 miljoner kronor då det 
finns exploateringsintäkter på 2,7 miljoner kronor som ej ingår i 
balanskravsresultatet. 
 
Verksamheterna redovisar ett överskott på 0,5 miljoner kronor per 
den 31 augusti. På årsbasis beräknas resultatet bli 0,9 miljoner 
kronor mer än budgeterat; 
- Barn- och utbildningsnämnden +0,9 
- Socialnämnden +/- 0,0 
- Kommunstyrelsen + 0,0 
- Finansiering +1,6 

 
Balanskrav och god ekonomisk hushållning och det finansiella 
målet kommer att nås. 
 
För kommunens helägda bolag beräknas resultat på årsbasis enligt 
följande (miljoner kronor): 
- Kungsörs Kommunföretag AB  -0,0 
- Kungsörs Fastighets AB  +3,0 
- Kungsörs KommunTeknik AB  +/-0,0 
- Kungsörs Vatten AB +/-0,0 
 
För förbunden beräknas följande på helår (miljoner kronor): 
- Västra Mälardalens Myndighetsförbund  - 0,15 
- Västra Mälardalens Kommunalförbund  - 12,9 

 
Revisorerna har fått delårsbokslutet för granskning. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
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• Förslag till delårsbokslut för Kungsörs kommun per den 31 
augusti 2019 

• Delårsrapport augusti 2019 för Kungsörs Fastighets AB 
• Delårsrapport augusti 2019 Kungsörs KommunTeknik AB 
• Delårsrapport augusti 2019 Kungsörs Vatten AB 
• Delårsbokslut per den 31 augusti 2019 Västra Mälardalens 

Kommunalförbund 
• Delårsbokslut per den 31 augusti 2019 Västra Mälardalens 

Myndighetsförbund 
• Presentationer visade på bokslutsberedningen den 7 oktober 

2019. 
 
Beslut Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings förslag till 

kommunstyrelsen: 
 
 Kommunfullmäktige lägger delårsbokslutet per den 31 augusti 

2019 med godkännande till handlingarna. 
 
 Godkänd delårsbokslut för Kungsörs kommun redovisas som KS-

handling nr 31/2019. 
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Ordinarie ledamöter   Styrelsesuppleanter 
Rigmor Åkesson ordf. (S)   Kerstin Lundberg Henriksson (V) 
Ewa Granudd förste vice ordf. (M)  Lena Norstedt (C) 
Reijo Peräläinen andre vice ordf. (L)  Niclas Lund (M)  
Elisabeth Kjellin (S)    
Annicka Eriksson (SD) 
 
Verkställande direktör 
Mats Åkerlund 
 
Ordinarie revisor  Revisorssuppleant 
Johan Tingström, auktoriserad revisor  Peter Söderman, auktoriserad revisor 
 
Lekmannarevisor  Lekmannarevisorssuppleant 
Håkan Sundström   Thomas Göransson 
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Måluppfyllelse 
 

Kommungemensamt mål: 

Kungörs kommun skall växa till 9 000 innevånare fram till 2025. 

KFAB:s mål: 

• KFAB skall tillskapa ytterligare 25 st. lägenheter centralt i Kungsör. Detta kommer att 
ske på fastigheterna Kaplanen 7 och Kaplanen 9. 
• KFAB har begärt en ändring av detaljplan för fastigheterna Kaplanen 7 och 

Kaplanen 9. Vi önskar, för Kaplanen 7, dels att den prickmark som finns i 
detaljplanen tas bort samt att rivningsförbudet avseende gymnastikbyggnaden tas 
bort. För Kaplanen 9 önskar vi ett beslut där det tillåts bostäder i byggnaden. 

Personal 
 
Under 2019 har arbete med att anställa ytterligare en besiktningsman/fastighetsskötare 
påbörjats, men tyvärr har vi ännu inte fått den tjänsten tillsatt.  
 
Jämställdhetsarbete 
 
Utav de 10 st. anställda i bolaget är 6 st. män och 4 st. kvinnor. Styrelsen för KFAB 
representeras av 4 st. kvinnor och 1 st. man bland de ordinarie ledamöterna. Bolaget strävar 
efter fortsatt jämställdhet och mångfald inom både personal och styrelse.  
En översyn av löneläget utifrån jämställdhetsperspektiv har genomförts och det har inte 
kunnat konstaterats några avvikelser. 
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Miljöarbete 
 
Att satsa på investeringar som ger minskad energiåtgång är ett led i det målarbete som KFAB 
bedriver. Därför har bolaget under de senaste åren löpande bytt ut termostater i våra 
lägenheter för att minska energiåtgången samt få ett bättre inomhusklimat för våra 
hyresgäster. Under 2019 har bolaget fortsatt satsningen på att byta ut trapphusbelysning till 
armaturer med rörelsesensorer i ett flertal fastigheter. Denna åtgärd innebär inte enbart 
minskad energiåtgång utan det ger även en ökad trygghet för de boende. KFAB har under 
2019 genomfört en miljöinventering gällande de kemikalier vi använder i vår verksamhet. Det 
har resulterat i ett kemikaliehanteringsprogram som klassificerar de olika kemikalierna för att 
vi ska kunna minska miljöpåverkan genom att använda rätt produkter. 

Pågående projekt 
 
Ny detaljplan 
Arbetet med att ge möjligheter till KFAB att både bygga om Kaplanen 9 och bygga nytt på 
Kaplanen 7 fortsätter. En ny detaljplan kommer förhoppningsvis bli klar under 2019. 
 
Målningsarbeten 
KFAB har under 2019 genomfört ett flertal stora ommålningsarbeten: 

• Kv Bågen – utvändig målning fasader 
• Kv Stallmästaren – utvändig målning fasader 
• Kv. Häggen – utvändig målning takfot, vindskivor samt plåttak 
• Kv Valskog 17:1 och 7:1, Lekmannen och Komministern – målning fönster 

 
Dessa underhållsinsatser kommer att totalt kosta oss ca. 3 575 tkr  
 
Sågvägen 
Ombyggnation av lokal till lägenhet. 
 
Almen 
Ny detaljplan tas fram för att kunna bygga fler parkeringsmöjligheter. 
 
Ombyggnation 
Häggens gruppboende (brandskyddsåtgärder). 
 
Kv. Adjunkten och Gropen 
Byte av undercentraler, kommer att pågå även år 2020. 
 
Besiktningar 
Påbörjat undershållsbesiktningar av samtliga fastigheter i KFAB:s bestånd, för att kunna 
bedöma framtida renoveringsbehov. 
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Resultat 2019-08-31 
 
Budgeten för de åtta första månaderna av 2019 visar ett överskott på 2 273 tkr. Vi redovisar 
dock ett överskott på 6 842 tkr. De största skillnaderna mellan utfall och budget är. 
 

   Utfall Budget 
Intäkter  42 995 42 198 +   797 

 
Kostnader 

- Uppvärmning  - 5 283 - 5 731 +   448 
- Underhåll     - 7 770 - 7 674 -      96  
- Reparationer   - 2 483  - 2 118 -    365 
- Finansiella intäkter o 

kostnader    -  525 - 1 705 +1 180 
 

 
 
Prognos 2019 
 
Vår budget för 2019 visar ett överskott på 2 995 tkr och vår prognos på hela 2019 landar på 
ett överskott på 2 995 tkr, helt enligt budget. 
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Resultaträkning  
   2019-08-31  2018-08-31 
 
Omsättning     41 877    42 079 
Övriga intäkter      1 118         731 
Summa intäkter    42 995    42 810 
 
Driftskostnader  - 21 473  -  20 280 
Underhåll   -   7 771  -    8 482 
Fastighetsskatt  -      870  -       853 
Avskrivningar  -   5 770  -    5 839 
Summa fastighetskostnader - 35 884  -  35 454 
 
Bruttoresultat      7 111        7 356 
  
Central administrationskost.  -     190   -       185 
 
Rörelseresultat      6 921       7 171 
 
Ränteintäkter o räntekostnader -      165          102 
Borgensavgift  -      359   -      359 
 
Bokslutdispositioner         445              0 
 
Resultat         6 842       6 914 
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  Balansräkning  
 

KFAB 201908   
    
BALANSRÄKNING    
TKR     
TILLGÅNGAR   SKULDER 
Byggnader o Mark 175 716 Aktiekapital 3 050 
Markanläggningar 10 566   
Inventarier o Verktyg 991 Överkursfond 29 900 
Pågående projekt 85 Reservfond 26 661 
Långfristiga värdeinnehav 179 Balanserad vinst eller förlust 12 974 

  Årets resultat 6 842 

    
SUMMA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR                                  187 537   SUMMA EGET KAPITAL 79 427 

    
  Periodiseringsfond 1 930 
OMSÄTTNNGSTILLGÅNGAR  AVSÄTTNINGAR  
Kundfordringar 356 Avsättningar till pensioner 63  
Övriga fordringar 2   
Förutbetalda kostnader 159 LÅNGFRISTIGA SKULDER  
Kassa o Bank 38 688 Fastighetslån 134 750 

Skattefordringar 890 
 
Fastighetsskatt            870 

  Hyror 4 141 

  Leverantörsskulder 1 638 

  Skulder till systerföretag 3 000 

  Övriga skulder   413 

  Upplupna skulder   1 400 
Summa omsättningstillgångar 40 095 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 11 462 

    
    
    
SUMMA TILLGÅNGAR 227 632 SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL 227 632 

 

   
    

    
    
    

 



 
 
  

Kungsörs Kommunföretag AB 
556771-5494 
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Revisorer 2 
Ägarförhållanden 2 
Försäkring 3 
Verksamhetsbeskrivning 3 
Internkontroll 3 
Pågående och aktuella händelser 3 
Personalredovisning 4 
Jämställdhetsarbetet 4 
Miljödirektiv 4 
Resultaträkning 2019-08-31 4 
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Kungsörs Kommunföretag AB 
 
Delårsrapport 2019-01-01—2019-08-31. 

Styrelse 
Ordinarie styrelseledamöter 2019-01-01—2019-06-03 
Pelle Strengbom, ordförande (S) 
Mikael Peterson, 1:e vice ordförande (S) 
Reijo Peräläinen (L) 
Stellan Lund (M) 
Madelene Fager (C) 
 
Ordinarie styrelseledamöter 2019-06-04— 
Mikael Peterson, ordförande (S) 
Linda Söder Jonsson (S) 
Reijo Peräläinen (L) 
Stellan Lund (M) 
Madelene Fager (C) 
 

Verkställande direktör 
Claes-Urban Boström är verkställande direktör. 
Styrelsen har under perioden genomfört tre styrelsemöten. 

Revisorer 
Ordinarie revisor 
Johan Tingström, c/o Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
 
Lekmannarevisor   Lekmannarevisorsuppleant 
Håkan Sundström   Lars Wigström 

Ägarförhållanden 
Kungsörs Kommunföretag AB är ett kommunalt bolag som sin tur ägs av Kungsörs kommun 
till 100 %. 
 



 
 
 
 
 
Försäkring 
Bolaget har sin VD- och styrelseansvarsförsäkring tecknad hos CNA Insurance Ltd.  

Verksamhetsbeskrivning 
Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret för de kommunala bolagen. Kungsörs 
Kommunföretag AB ansvarar för att fullmäktiges direktiv verkställs inom bolagskoncernen. 
Kommunfullmäktiges beslut som ägare riktas till moderbolaget Kungsörs Kommunföretag 
AB, som vidarebefordrar beslut som rör bolagen i koncernen. Moderbolaget återrapporterar 
utfallet till kommunstyrelsen. 
Föremål 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar utifrån 
av fullmäktige givna instruktioner samt att samordna och utveckla verksamheten för 
företagens och Kungsörs kommuns räkning. 
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 
Verksamheten ska bedrivas i ägarens ställe. 
Ändamål 
Bolagets syfte är att, inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal 
verksamhet enligt kommunallagen, genom ledning, styrning, samordning och kontroll 
tillvarata de möjligheter till effektivisering som finns mellan de kommunala företagen 
och kommunen. 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kungsörs kommun för den del 
som ej motsvaras av tillskjutet kapital som användes till det ändamål som bolaget 
bildades för. 

Internkontroll 
Internkontrollplanen för 2019 är antagen av styrelsen den12 mars 2019. Planen ska följas upp 
och redovisas i samband med årsredovisningen för 2019. 

Pågående och aktuella händelser 
Styrelsen har antagit målen för 2019 den 12 mars 2019. Måluppföljning och uppföljning av 
den interna kontrollen kommer att presenteras i årsredovisningens Bolagsstyrningsrapport.  
Ägardialoger förekommer två gånger per år. Vi samlar ägardialog och bokslutsstrategiskt 
dialogmöte under en och samma dag under hösten och en ägardialog samma dag som vi har 
ordinarie bolagsstämma på våren.  
En styrelseutbildning är planerad till den 3 oktober. Samtliga styrelser, Verkställande 
direktörer, revisorer och sekreterare kommer att bjudas in. 
  



 
 
 
 
 
Personalredovisning 
Moderbolaget har ingen egen personal anställd.  
Styrelsearvode och revisionskostnader belastar bolaget. 

Jämställdhetsarbetet 
Vi har inte för avsikt att framställa någon egen jämställdhetsplan utan granskar och följer upp 
dotterbolagens jämställdhetsarbete. 

Miljödirektiv 
I Ägardirektiven anges att bolagen ska i sin verksamhet ha en tydlig miljöprofil som står i 
överenskommelse med ägarens miljö- och energipolitiska mål. 
 
En kemikalieinventering är genomförd. En lägesrapport presenterades för styrelsen den 12 
mars 2019 och en komplett redovisning och åtgärdsplan presenterades under ägardialogen den 
3 juni 2019. 
Kemikaliehanteringen är ett ständigt pågående arbete och andra bättre miljömässiga alternativ 
föreslås av systemet. 
 

Resultaträkning 2019-08-31 
Tkr 

Rörelseintäkter 0 

Rörelsekostnader -94 

Rörelseresultat -94 

Finansiella poster 

Ränteintäkter 0 

Resultat -94 
 
 
  



 
 
 
 
 
Balansräkning 2019-08-31 
Tkr 

Finansiella anläggningstillgångar 
  

Skulder 
Andelar i koncernföretag 64 448 Aktiekapital 2 200   

Överkursfond 0   
Reservfond 0   
Balanserad vinst eller förlust 50 860  

0 Årets resultat -94     

Summa anläggningstillgångar 64 448 Summa eget kapital 52 966     

Omsättningstillgångar 
   

    

Skattefordringar 0 
  

Förutbetalda kostnader 0 Långfristiga skulder 
 

  
Skuld till Kungsörs kommun 900   
Skulder till koncernföretag 7 100     

  
Skatteskulder 0   
Upplupna kostnader 23   
Bank 3 459 

Summa omsättningstillgångar 0 Summa kortfristiga skulder 3 482     
    
    

Summa tillgångar 64 448 Summa skulder och eget 
kapital 

64 448 

 
  



 
 
 
 
 
Koncernresultaträkning 2019-08-31 

Tkr 2019-08-31 2018-08-31 

Intäkter 108 597 100 136 
 
Kostnader 
Material 4 662 5 043 
Driftskostnader 46 338 40 060 
Underhåll/Rep 12 301 12 095 
Personal 17 037 15 390 
Fastighetsskatt 1 254 1 237 
Avskrivningar 15 233 14 626 
 
Summa kostnader -96 825 -88 451 
 
Rörelseresultat 11 772 11 685 
 
Centrala adm. Kostnader -625- -402 
 
Rörelseresultat före finansiella poster 11 147 11 283 
 
Finansiella intäkter och 
kostnader 
 
Ränteintäkter 202 453 
Räntekostnader -1 535 -266 
Borgensavgift -630 -1 129 
Summa -1 963 -942 
 
Förändring obeskattade reserver 445 0 
 
Resultat 9 629 10 340 
 
 
  



 
 
 
 
 
Koncernbalansräkning 2019-08-31 
Tkr 
Tillgångar  Skulder och eget kapital 
Byggnader och mark 399 939 Aktiekapital 2 200 
Maskiner och inventarier 5 365 
Anläggningar 100 991 Annat kapital inklusive 
  resultat 2019-08-31 91 629 
Pågående arbeten 221 082 Eget kapital 93 829 
Anläggningstillgångar 727 377 
 
Finansiella anläggningstillg. 179 Avsättningar 2 186 
 
  Långfristiga skulder 642 230 
Pågående arbete för kund 0  
Kundfordringar 2 947  Leverantörsskulder 12 322 
Övriga fordringar 8 699 Checkräkningskredit 7 583 
Förutbetalda kostnader 703 Kungsörs kommun 0 
Kassa och bank 56 616 Skatteskulder 1 793 
Omsättningstillgångar 68 965 Övriga kortfristiga skulder 413 
  Upplupna kostnader 12 125 
  Anslutningsavgifter 25 275 
  Avräknade anslutningsavg. -1 235 
  Kortfristiga skulder 58 276 
   
  Summa skulder 
Summa tillgångar  796 521 och eget kapital 796 521 
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Kungsörs KommunTeknik AB 
 
Delårsrapport 2019-01-01—2019-08-31. 

Styrelse 
Ordinarie styrelseledamöter 2019-01-01—2019-06-03 
Rigmor Åkesson, ordförande (S) 
Sofia Axelsson, 1:e vice ordförande (L) 
Rolf Lindgren (S) 
Per Haldin, 2:e vice ordförande(M)  
Kristina Larsson Sköld (C) 
Ersättare: 2019-01-01—2019-06-03 
Christer Henriksson (V) 
Kerstin Åkesson (MP) 
Robert Andersson (M) 
 
Ordinarie styrelseledamöter 2019-06-04— 
Rigmor Åkesson, ordförande (S) 
Claes Wolinder, 2:e vice ordförande (L) 
Yrjö Björkqvist, 1:e vice ordförande (M) 
Gunnar Karlsson (C) 
Lars-Gunnar Andersson (SD) 
Ersättare: 2019-06-04— 
Pelle Strengbom (S) 
Christer Henriksson (V) 
Kristina Larsson Sköld (C) 
 

Verkställande direktör 
Stig Tördahl är verkställande direktör. 
Styrelsen har under perioden genomfört tre styrelsemöten. 

Revisorer 
Ordinarie revisor  Revisorsuppleant 
Johan Tingström, PwC  Peter Söderman, PwC 
 

Lekmannarevisor  Lekmannarevisorsuppleant 
Lars Wigström (S)  Ingrid Dorsander Andersson (C) 2019-01-01—2019-06-03 

Ingegerd Granath (S) 2019-06-04— 

Ägarförhållanden 
Kungsörs KommunTeknik AB är ett helägt dotterföretag till Kungsörs Kommunföretag AB, 
556771–5494, som i sin tur ägs av Kungsörs kommun till 100 %. 
 
Medlemskap i organisationer 
Bolaget har anslutet sig till arbetsgivarorganisationen Sobona. 
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Verksamhetsbeskrivning 
Verksamheten har omfattat drift, planerat- 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 samt enskilt 
avropade beställningar. 
Verksamheten omfattar större byggnationer av investeringskaraktär. 
Arbetena är i huvudsak finansierade av Kungsörs kommun. 

Under perioden pågår större projekt som: 

• Byggnation av Nya Skolan i Kungsör. Skolan är helt färdigställd september 2018. 
Justerings- och anpassningsarbeten pågår. Skolan är inflyttad och i drift from 
december 2017. 

• Byggnation av infrastruktur för tomter vid Skillingeudd etapp 1och 2 är genomförd. 
Tomtförsäljning pågår. 

• Infrastruktur som väg, VA och belysning är genomförd på Blåmesgatan, 
Runnabäcken 1, för enskilda tomter och radhusområde. Samtliga tomter är bokade 
och tecknande av kontraktshandlingar pågår. 

• Byggnation av nytt mottagningskök på Västerskolan genomförd. 
• Projektering för ombyggnation av Turisten 6 pågår. Upphandling september 2019. 
• Byte av ventilationsanläggning på Vårdcentralen är genomfört. 
• Byggnation av nytt VA-system på Södergården pågår. 
• Projektering av ytskiktsrenovering på Södergården genomfört, byggstart september 

2019. Byggnation genomförs med upphandlade ramavtal. 
• Två nya förskoleavdelningar i hus 10 vid Ulvesund är genomförda. 
• Byggnation av infrastruktur för industritomter på Rörgränd (företagspark Sliparen) 

pågår. 
• Ortsutveckling etapp 2 (tidigare Centrumutveckling) projektering och 

kostnadsberäkning pågår. 
• Detaljplanearbeten för bostäder och verksamhetsområden pågår. 
• Arbete med GIS-samverkan i KAK genomförd för västra Mälardalskartan 

beskrivande lediga verksamhetsområden. 
 
Internkontroll 
Internkontrollplanen för 2019 har antagits på styrelsen den 22 maj 2019. Uppföljningen 
kommer att redovisas i årsredovisningens Bolagsstyrningsrapport. 
 



 5 

Framtidsperspektiv 
Även kommande år kommer att vara fyllda av aktiviteter, driftåtaganden och av större 
och mindre projekt.  

• Beställningarna utarbetas mot mängdförteckning så att kostnader tydliggörs och att 
nyckeltal kan redovisas. 

• Utarbeta underhållsplaner på lång och kort sikt för våra fastigheter. 
• Energi- och mediauppföljning i våra fastigheter och optimera förbrukningarna. 
• Minska beställarens kostnader genom att använda det utrymme som uppkommer 

genom det låga ränteläget. Räntebanan förutspås hålla låga nivåer även under 2019. 
• Genomföra renovering av befintlig del av äldreboendet vid Södergården.  
• Genomföra byggnationer av ytterligare etapper i Ortsutvecklingen. 
• Kundundersökningar för interna kunder och för medborgare i kommunen kommer 

att genomföras. 
• Arbeta i nära dialog och samsyn med beställaren. 
• Framtagande av nya detaljplaner för boende och verksamhetsområden. 
• Analys av angöring till skolor/förskolor ska genomföras och arbeten med 

riskminimering skall utföras. 
• Färdigställa gatubyggnationer med asfaltering på Skäggdoppingvägen och 

Blåmesgatan. 
 
 
Sammanfattande kommentar till prognosen 
Prognosen för helåret är att ett 0-resultat mot budget kommer att uppnås. 
Då låneskulden för närvarande uppgår till 395 580 tkr fodras inte stora ränterörelser för att det 
ska få avgörande ekonomiska konsekvenser. 
Största avvikelsen mot budget är inom gata/parkområdet där kostnaden för 
vinterväghållningen har kostat 1 139 t kr utöver budget. 
 
Sammanfattande kommentar till periodens resultat 
Resultatet för perioden januari – augusti 2019 är ett överskott med 1 870 t kr. Detta trots stora 
kostnader i vinterväghållning, där halkbekämpning varit den stora posten. 
Vinterväghållningen har kostat 1 139 t kr utöver budget för perioden.  

• Intäkter      57 302 tkr 
• Verks. kostnader   - 54 128 tkr 
• Finansiella kostnader    -   1 057 tkr 
 

Nyckeltal 
Enligt bilaga 1. 
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Periodens viktigaste händelser 
Perioden har präglats av en mängd aktiviteter/projekt. Här följer en redovisning av de 
viktigaste händelserna. 

• Byggnation av Nya Skolan i Kungsör. Projektet har pågått i många år och är nu 
förverkligad. Under året har injusteringar och anpassningsarbeten pågått. 

• Byggnation av infrastruktur för villatomter vid Skillingeudd, etapp 1 och 2 är 
färdigställd och tecknande av avtal pågår. 

• Infrastruktur, väg, VA och belysning, på Blåmesgatan är genomförd. 
Radhusbyggnation pågår samt tecknande av avtal pågår. 

• Byggnation av nytt mottagningskök på Västerskolan. 
• Byte av ventilationsanläggning på Vårdcentaralen är genomförd. 
• Byggnation av nytt VA-system på Södergården pågår. 
• Två nya förskoleavdelningar i hus 10 vid Ulvesund är genomförda. 
• Byggnation av infrastruktur för industritomter på Rörgränd (företagspark 

Sliparen) pågår. 
• Detaljplanearbete pågår för bostäder och industri/verksamhet. 
 

Måluppfyllelse, prestationer och kvalitet 
Enligt bilaga 2. 
 
Personalredovisning 
Bolaget har egna personalresurser. VD har sin anställning i Kungsörs kommun där lönen 
redovisas. Arvoden till ledamöterna i styrelsen följer kommunens arvodesreglemente. 
Ekonomiredovisning utförs i egen regi samt av KFAB och löneredovisningen utförs av VMKF. 
Kungsörs KommunTeknik AB har under perioden haft 39 heltidsanställda och ett fåtal 
visstidsanställda. Könsfördelningen har varit 29 män och 10 kvinnor. 
Personalkostnaderna har för perioden uppgått till 14 272 tkr och är helt enligt 
budgeterade nivåer. 
Bolaget har genomfört rekryteringar avhängigt pensionsavgångar. 
Rekrytering av ekolog är genomförd och börjar den 1 oktober 2019. 
 
Jämställdhetsarbetet 
Styrelsen har reviderat Jämställdhetsplanen den 26 oktober 2016. 
Mål för Jämställdhetsarbetet 
Alla anställda skall ha lika skyldigheter, möjligheter och rättigheter i fråga om arbete, 
anställningsvillkor och utveckling i arbetet. 
Alla har olika erfarenheter, uttrycker sig ibland på olika sätt och kan ha olika egenskaper.  
Det är nödvändigt att tillvarata de bästa egenskaperna hos alla så att vi tillsammans kan skapa ett 
mervärde som är större än vad vi kan skapa var för sig. 
 
Mål 
· att alla människors resurser utvecklas och tas till vara 
· att samtliga anställda har samma lönevillkor, arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter 
· att alla anställda har samma möjligheter att kombinera arbete och familjeliv 
· att den fysiska arbetsmiljön skall kunna anpassas för särskilda behov 



 7 

 
Kungsörs KommunTeknik AB har under året haft 39 heltidsanställda och ett fåtal 
visstidsanställda. Könsfördelningen har varit 29 män och 10 kvinnor. 
Ordinarie styrelse i bolaget består av 3 kvinnor och 2 män vilket är mycket tillfredställande då 
teknisk verksamhet ofta tenderar att vara mansdominerad.  
Andelen kvinnor/män på kontoret är jämnt fördelad. Fördelningen kvinnor/män för 
chefstjänstemän är ojämn, tre män och en kvinna. 
Lönesättningen för cheftjänstemän är genomlyst och har medfört justeringar.  
Genomlysning och ev. rättning av löner för övriga tjänstemän kommer att genomföras i nästa 
lönerevision. 
 
Miljöarbete 
Arbete med att genomlysa fastighetsbeståndet avseende på el- och vattenförbrukning pågår. 
Minskad förbrukning medför minskat utsläpp av växthusgaser. 
Modernisering av gatubelysningsanläggningen och utbyte av kvicksilverarmaturer till LED-
belysning medför mindre energiförbrukning.  
Anskaffningar av el-bilar till driftavdelningen, fastighetsavdelningen och mätavdelningen har 
medfört att fossila bränslen kan undvikas och att utsläpp av föroreningar inte uppkommer. 
Bra drift- och underhåll av gång- och cykelvägar främjar cykelanvändandet och minskar behovet 
av biltransporter i närkommunikation. 
Vid användande av handmaskiner används el-drift samt miljöklassade drivmedel. Klippning av 
fotbollsplaner sker med robotgräsklippare med el-drift. 
Ett av kommunfullmäktiges mål är att År 2025 ska 75 procent av kommunens fordonsflotta vara 
fossilfri. Bolaget har inventerat vilka dieselfordon som kan tankas med HVO och bolaget har som 
mål att Under 2019 ska driftenhetens möjliga fordon tankas med HVO som drivmedel. 
HVO-drift av dieselfordon medför mindre utsläpp av växthusgaser och är förnybar. Dock pågår 
en utredning om att använda tallolja istället för HVO för att uppnå högre miljöeffekter. 
Vid om-, ny- och tillbyggnationer tillämpas medvetna materialval genom miljödatabasen 
SundaHus. 
Kemikalieinventering i verksamheten är genomförd, mindre miljövänliga kemikalier är 
utrangerade och ersatta med bättre miljöval. Uppföljning genomförs i en databas. 
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Resultaträkning 2019-08-31 
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Balansräkning 2019-08-31 
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Investeringar 
 
Kommunala uppdraget 
Toppbeläggningar, asfalteringar 
Borgvik, detaljplanearbeten 
Kv Frode, tomtförsäljning och 
asfaltering 
Centrumutveckling etapp 1, 
Tegeludden, fortsatt miljöutredning 
Skäggdoppingvägen, 
dagvattenhantering och beläggning 
Blåmesgatan, kompletterande VA och 
asfaltering 
Miljöutredning Gjutaren 4, 
detaljplanearbeten 
Kompletterande arbeten Nya Skolan 
Rörgränd, detaljplan 
GIS Samverkan 
Rörgränd, byggnation gata och VA 
Karlavägen, gatubyggnation efter VA-
arbeten 
Runnabäcken 2 detaljplan 
Ringvägen, gatubyggnation efter VA-
arbeten 
Nya Kinnekulle förskola, detaljplan 
Belysning Ringvägen efter VA-arbeten 
Inmätning Jägaråsen, 
detaljplanearbeten 
Tomtmark Valskog, tomtförsäljning 
 
Belysning Runevallen, GC-bana och 
hundlekgård 
Ortsutveckling etapp 2, förprojektering 
Tomtmark Klämsbo, förprojektering 
Siktvägen, förprojektering gata i 
samband med VA-arbeten 
Laddstolpar, offerter inhämtade 
Skadegörelse Kung Karls skola 
Utbyte kvicksilverarmaturer 
gatubelysning 
Stenladan, upprustning 
Trafiköar 
Solceller på kommunens fastigheter, 
utredning 
 
 
 

 
 
Bolagets egna projekt 
Energieffektivisering fastigheter 
Nytt golv Sporthallen 
Mottagningskök Västerskolan 
Brandskada Ulvesund 
Turisten 6, verksamhetsanpassning AMF 
Byte ventilation Vårdcentralen 
Återställning hus 5 och 13 Ulvesund 
Södergården avlopp, pågår 
Reservaggregat till kommunens 
fastigheter 
Solceller carport Skopan 
Södergården ytskikt, projektering 
Garage gräsklippare Valskog 
Byte ventilation kommunhuset 
Ombyggnation hus 10 Ulvesund till 
förskola, två avdelningar 
Fuktskada Kinnekulle 
Takläcka Västerskolan 
Tillfällig förskola Karlaskolans annex 
Tält Skopan, maskinförråd 
Bergvärme 6 st fastigheter, utredning 
Nytt kök Fritidsgården, byggnation 
Tillagningskök Björskogsskolan, 
utredning 
Hagaskolan förrådsbod och skylt 
Byggnation Kung Karls skola 
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Kungsörs Vatten AB 
Delårsrapport 2019-01-01—2019-08-31. 

Styrelse 
Ordinarie styrelseledamöter 2019-01-01—2019-06-03 
Rigmor Åkesson, ordförande (S) 
Sofia Axelsson, 1:e vice ordförande (L) 
Rolf Lindgren (S) 
Per Haldin, 2:e vice ordförande(M)  
Kristina Larsson Sköld (C) 
Ersättare: 2019-01-01—2019-06-03 
Christer Henriksson (V) 
Kerstin Åkesson (MP) 
Robert Andersson (M) 
 
Ordinarie styrelseledamöter 2019-06-04— 
Rigmor Åkesson, ordförande (S) 
Claes Wolinder, 2:e vice ordförande (L) 
Yrjö Björkqvist, 1:e vice ordförande (M) 
Gunnar Karlsson (C) 
Lars-Gunnar Andersson (SD) 
Ersättare: 2019-06-04— 
Pelle Strengbom (S) 
Christer Henriksson (V) 
Kristina Larsson Sköld (C) 

Verkställande direktör 
Stig Tördahl är verkställande direktör. 
Styrelsen har under perioden genomfört tre styrelsemöten.  

Revisorer 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
Ansvarig revisor, Johan Tingström, auktoriserad revisor 

Lekmannarevisor  Lekmannarevisorsuppleant 
Lars Wigström (S)  Ingrid Dorsander Andersson (C) 2019-01-01—2019-06-03 

Gunnar Uggelfors (SD) 2019-06-04— 

Ägarförhållanden 
Kungsörs Vatten AB, KVAB, är ett helägt dotterbolag till Kungsörs Kommunföretag 
AB 556771-5494, som i sin tur ägs av Kungsörs kommun till 100 %. 
 
Medlemskap i organisationer 
Bolaget är anslutet till Svenskt Vatten som är en intresseorganisation som företräder VA-
verken och VA-bolagen i Sverige. Bolaget har anslutit sig till arbetsgivarorganisationen 
Sobona. 
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Verksamhetsbeskrivning 
Bolaget Kungsörs Vatten AB bildades 2016-01-25. Verksamhet i bolaget startade 2016-05-
01. 
Kungsörs Vatten AB bildades för att tydligt särskilja den avgiftsfinansierade verksamheten 
från den skattefinansierade verksamheten. Tidigare hanterades VA-verksamheten i 
Kungsörs KommunTeknik AB med särredovisning. 
 
Verksamheten har under perioden omfattat drift, planerat- och akut underhåll samt 
byggnationer i VA-anläggningar. VA- anläggningen består av: 

• Vattenverk 
• Högreservoar 
• Tryckstegringsstationer 
• Avloppsreningsverk 
• Pumpstationer 
• Ledningsnät V, S, D 
VA-verksamheten är strikt reglerad enligt lagen om allmänna vattentjänster. Detta innebär 
att konsumenterna ska på ett enkelt och tydligt sätt 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. 
 
Internkontroll 
Internkontrollplanen för 2019 har antagits av styrelsen den 22 maj 2019. Uppföljningen 
kommer att redovisas i årsredovisningens Bolagsstyrningsrapport. 
 
Framtidsperspektiv 
Kommande år kommer att vara fyllda av aktiviteter, driftåtaganden och av större och 
mindre projekt. 

• En mängdförteckning för VA-anläggningen har tagits fram och nyckeltal kan 
redovisas. 

• Underhållsplaner på lång och kort sikt för vattenverk, reningsverk, ledningsnät och 
pumpstationer kommer att tas fram samt genomföras. 

• Energi- och mediauppföljning för drift av VA-anläggningarna kommer att tas fram. 
Optimering av förbrukningarna kommer att genomföras.  

• Återinvestera i VA-anläggningarna med det ekonomiska utrymmet som uppkommer 
genom det låga ränteläget. 

• Projektera och bygga VA-anläggning för att ansluta Valskogs samhälle. 
• Genomföra VA-byggnation av Ortutvecklingens resterande etapper. 
• Genomföra förnyelse i VA-anläggningarnas ledningssystem. 
• Fortsatt utveckling av avloppsreningsverket i Kungsör. 
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• Fortsatt utveckling av vattenverk och uppföljning av nivåer i grundvattentäkt. 
• Genomföra kundundersökningar för kommunens abonnenter. 
• Arbeta i nära dialog och samsyn med beställaren. 
• Deltar i arbetet med framtagande av detaljplaner. 

 
Sammanfattande kommentarer till årsprognosen 
Prognosen för helåret kommer att bli ett 0-resultat mot budget. 
Intäkter för brukningsavgifter förväntas bli något högre än budgeterat. Detta beroende på 
utvidgade verksamhetsområden och fler abonnenter. 
Då låneskulden i bolaget för närvarande uppgår till 111 000 tkr fodras inte stora 
ränterörelser för att det skall få avgörande ekonomiska konsekvenser. 
Det ekonomiska utfallet för övriga budgetposter ser ut att hamna på budgeterade nivåer. 
Eventuella överskott för Kungsörs Vatten AB innebär att dessa medel kan användas för att 
bekosta återinvesteringar i VA- anläggningarna. 
 
Nyckeltal 
Enligt bilaga 1. 
 
Sammanfattande kommentarer till periodens resultat 
Resultatet för perioden januari – augusti 2019 är ett överskott med 1 011 tkr. Utfallet beror 
till största delen på låga räntor samt högre intäkter från abonnenter för perioden. 
 
Sammanfattning av de största avvikelserna mot budget: 

• Intäkter     805 tkr 
• Verks. kostnader   - 25 tkr 
• Finansiella kostnader     236 tkr 
 
Periodens viktigaste händelser 
Under perioden har större projekt pågått: 

• VA- förnyelsearbeten i ledningssystem på Drottninggatan. 
• Byggnation av helt ny inloppsdel i avloppsreningsverket i Kungsör. 
• Byggnation av VA-utbyggnad till Jägaråsen och Kungs Barkarö. 
• Genomförande av planerat underhåll i Kungsörs avloppsreningsverk. 
• Genomförande av ett mindre antal VA-projekt, anslutning av fastigheter. 
• Säkerhetsgenomlysning av VA-anläggning, vattenverk och avloppsreningsverk. 
• Kvalitetssäkring av dricksvattenförsörjningen. 
• Förnyelsearbete i ledningssystem i Ringvägen och Karlavägen. 
• VA-byggnation i exploateringsområde Runnabäcken 1, anslutning fastigheter. 
• Projektering för VA-utbyggnad till Valskog. 
 
Måluppfyllelse, prestationer och kvalitet 
Enligt bilaga 2. 
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Personalredovisning 
Bolaget har egna personalresurser från den 1 september 2016. För drift utöver den egna 
personalstaben om 6 heltid, 5 män och 1 kvinna, köps tjänster som tidigare av 
driftavdelningen inom KKTAB. 
VD har sin anställning i Kungsörs kommun där lönen redovisas. Arvoden till ledamöterna i 
styrelsen följer kommunens arvodesreglemente. 
Ekonomiredovisning utförs i egen regi och av KFAB. Lönehanteringen sköts av VMKF. 
 
Jämställdhetsarbete 
Styrelsen har reviderat Jämställdhetsplanen den 26 oktober 2016. 
Mål för Jämställdhetsarbetet 
Alla anställda skall ha lika skyldigheter, möjligheter och rättigheter i fråga om arbete, 
anställningsvillkor och utveckling i arbetet. 
Alla har olika erfarenheter, uttrycker sig ibland på olika sätt och kan ha olika egenskaper. 
Det är nödvändigt att tillvarata de bästa egenskaperna hos alla så att vi tillsammans kan 
skapa ett mervärde som är större än vad vi kan skapa var för sig. 
Mål 
· att alla människors resurser utvecklas och tas till vara 
· att samtliga anställda har samma lönevillkor, arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter 
· att alla anställda har samma möjligheter att kombinera arbete och familjeliv 
· att den fysiska arbetsmiljön skall kunna anpassas för särskilda behov 
Ordinarie styrelse i bolaget består av 3 kvinnor och 2 män vilket är mycket tillfredställande 
då teknisk verksamhet ofta tenderar att vara mansdominerad.  
Andelen kvinnor/män i bolaget är 5 män och 1 kvinna. 
Fördelningen kvinnor/män för chefstjänstemän är en man. 
 
Miljöarbete 
VA-verksamheten är tillståndspliktig verksamhet. Verksamheten är satt under rigorös 
kontroll. Utsläppsvärden från avloppsreningsverk analyseras noggrant och processer 
justeras för att alltid uppnå så liten miljöpåverkan som möjligt. Kemikalieanvändningen i 
processerna minimeras. 
Dricksvatten är satt under livsmedelskontroll. Ett säkert vatten skall alltid levereras. 
Arbete med att genomlysa VA- anläggningen avseende på elförbrukning pågår. Minskad 
förbrukning medför minskat utsläpp av växthusgaser.  
Ett av kommunfullmäktiges mål är att År 2025 ska 75 procent av kommunens fordonsflotta vara 
fossilfri. Bolaget har inventerat vilka dieselfordon som kan tankas med HVO och bolaget har som 
mål att Under 2019 ska driftenhetens möjliga fordon tankas med HVO som drivmedel. HVO-drift 
av dieselfordon medför mindre utsläpp av växthusgaser och är förnybar. Dock pågår en utredning 
om att använda tallolja istället för HVO för att uppnå högre miljöeffekter. 
 
Kemikalier i verksamheten är analyserad och miljöfarliga kemikalier har utrangerats och 
ersatts av mer miljövänliga alternativ. Uppföljning av kemikalier sker i databas. 
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Resultaträkning 2019-08-31 
  

BUDGET BUDGET UTFALL DIFFERENS 
TKR 2019 2019-08 2019-08 2019-08 
Intäkter 

    

Anslutningsavgifter 0 0 291 291 
Avstängning påsläpp 

  
2 2 

Slutavläsningsavgift vid ägarbyte 
  

12 12 
Fasta avgifter 7 720 5 147 5 188 41 
Rörliga avgifter 7 135 4 757 5 018 261 
Slamtömningsavgifter 135 90 15 -75 
Dagvatten gata 435 290 290 0 
Diverse 0 0 272 272 
Aktiverat eget arbete 0 0 0 0 
Totala intäkter 15 425 10 283 11 088 805 
     

Rörelsens kostnader 
    

Material och andra inköp -1 334 -889 -719 170 
Driftskostnader -5 742 -3 828 -4 011 -183 
Reparation och underhåll -29 -19 -18 1 
Personalkostnader -4 320 -2 880 -2 765 115 
Centrala administrativa kostnader -36 -24 -102 -78 
Avskrivningar materiella 
anläggningstillgångar 

-3 041 -2 027 -2 078 -51 

Avskrivningar byggnader 
 

0 
  

  
0 

  

Summa rörelsens kostnader -14 502 -9 668 -9 693 -25 
     

Rörelseresultat 923 615 1 395 780 
     

Ränteintäkter 0 0 10 10 
Räntekostnader   -630 -420 -123 297 
Borgensavgift -300 -200 -271 -71 
Summa finansiella poster -930 -620 -384 236   

0 
  

Interna intäkter 0 0 0 0 
Interna kostnader 0 0 0 0    

   
 

Resultat 2019-08-31 293 195 1 011 816 
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Balansräkning 2019-08-31 
 
TKR  

   

Tillgångar 
   

Byggnader och mark 
 

Aktiekapital 1 100 
Pågående arbete 43 110 Överkursfond 4 800 
Anläggningar 83 310 Reservfond 0 
Inventarier 0 Balanserad vinst eller förlust 450 
Maskiner 3 782 Årets resultat 2019-08-31 1 011 
Bilar 592 Summa eget kapital 7 361     

Summa anläggningstillgångar 130 794 Överavskrivningar 9 660   
AVSÄTTNINGAR 

 

OMSÄTTNNGSTILLGÅNGAR 
 

Avsättningar till pensioner 0 
Kundfordringar 2 591 

  

Övriga fordringar 360 LÅNGFRISTIGA SKULDER 
 

Förutbetalda kostnader 0 Fastighetslån 111 000 
Kassa o bank 17 928 

  

Fordringar systerbolag 3 023 Kortfristiga låneskulder 
 

Skattefordran 163 Leverantörsskulder 1 615   
Övriga skulder 0   
Skulder till KKTAB Lån 0   
Upplupna kostnader 260   
Utnyttjad kredit 0   
Skatteskulder 923   
Anslutningsavgifter 25 275   
Ianspråktagna anslutningsavgifter -1 235 

Summa omsättningstillgångar 24 065 Summa kortfristiga skulder 26 838     
    

Summa tillgångar 2019-08-31 154 859 Summa skulder och eget kapital 154 859 
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Investeringar 
Under perioden har utvecklingen fortsatt med utbyggnaden av kommunalt vatten och 
avlopp. 
Utbyggnaden kommer att till största delen finansieras via anslutningsavgifter. 
 
Karlavägen, ledningsförnyelse 
Jägaråsen, VA-byggnation 
Kungs Barkarö, VA-byggnation 
Relining 2018-2019 
Slamkiosk 
Nytt inlopp vid RV Kungsör 
Blåmesgatan, VA-byggnation 
Slamavvattning RV Kungsör 
Biologisk rening RV Kungsör, 
projektering 
VA Kungsör-Valskog, projektering 
Vattenledning vattentäkt-Siktvägen, 
projektering 
Siktvägen VA-förnyelse, 
projektering 
Ringvägen VA, ledningsförnyelse 
Drottninggatan VA, 
ledningsförnyelse 
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1 Sammanfattning 
Vi har av Kungsörs revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 
2019-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. 
Kommunens revisorer ska enligt Kommunallagen1 12 kap bedöma om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas 
uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. 
Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna underlag för sin 
bedömning. 

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten 
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande: 

— Kommunens resultat för delåret uppgår till 13,1 mnkr, vilket är 0,5 mnkr lägre än 
samma period förra året. Det beror främst på att verksamhetens nettokostnader ökar 
mer än vad skatteintäkterna och generella statsbidrag och utjämning gör.  

— Kommunens prognos för helåret uppgår till 7,6 mnkr, vilket är 2,5 mnkr 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.  

— Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 4,9 mnkr för 2019.   

— Vi har noterat felaktigt periodiserade statsbidrag, främst avseende statsbidrag från 
Migrationsverket. Kommunen behöver se över denna hantering. Se vidare under 
avsnitt 3.4. 

— Kungsörs kommun har under 2019 ännu ej implementerat komponentredovisning. 
Vi rekommenderar kommunen att se över sina processer vid aktivering av framtida 
anläggningar för att säkerställa att komponentredovisning tillämpas där så krävs.  

Vår bedömning är att delårsrapporten, bortsett från vad nämns ovan, i allt väsentligt 
ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Delårsrapporten har i allt 
väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god 
redovisningssed. 
 

                                                
1 Kommunallagen (2017:725) 
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1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål  
Enligt bestämmelser i kommunallagen2 ska fullmäktige 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 bedömning är i likhet med kommunen att resultatet enligt delårsrapporten är för-
enligt med det av fullmäktige fastställda finansiella målet och vår bedömning är att det 
finansiella målet inte kommer att uppnås för 2019 under förutsättning att kommuns 
prognos är korrekt. 
Verksamhetsmål 

Vår bedömning är att det är oklart om resultatet av de av fullmäktige beslutade 
verksamhetsmålen innebär att kommunen uppfyller begreppet god ekonomisk 
hushållning. Då alla mål inte är mätta och då kommunen inte själv gör någon samlad 
bedömning av resultatet av måluppfyllelsen, finns inte någon möjlighet för revisonen att 
bedöma denna. Något uttalande avseende uppfyllandet av dessa mål lämnas därför 
inte i denna översiktliga granskningsrapport.  

  

                                                
2 Kommunallagen (2017:725), kapitel 5 
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2 Inledning 
Av kommunala bokförings- och redovisningslagen3 framgår att kommuner ska upprätta 
minst en delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst två 
tredjedelar av räkenskapsåret4, 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 Kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av.  
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas 
uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. 

2.1 Syfte och revisionsfråga 
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om: 
 Kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, 

kommunal bokförings- och redovisningslag och god redovisningssed i kommuner 
och landsting 

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

 Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av 
utlåtandet till Kommunfullmäktige 

2.2 Avgränsning 
Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2019-08-31. 
Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal 
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKL5 och Skyrev6. Det innebär att vi 
planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med hög men inte absolut 
säkerhet försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. 
Granskningen av räkenskaperna är översiktlig och avser endast underlag för bedöm-
ning av fullmäktiges finansiella mål. En översiktlig granskning är begränsad i 
omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De 
granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt att 

                                                
3 Kommunala bokföringslags- och redovisningslagen (2018:597), börja gälla från och med 1 januari 2019 
4 Kommunala bokföringslags- och redovisningslagen (2018:597), kap 13 1§ 
5 Sveriges Kommuner och Landsting 
6 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle 
kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts.   
Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) 
i delårsrapporten.  
I vår granskning ingår inte primärt att granska den interna kontrollen över kommunens 
kostnader och intäkter. 
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring. 
I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt 
tillhörande noter. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de finansiella siffrorna 
och att informationen i förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella delarna, 
dvs. vi granskar inte alla siffror på nämnda sidor.  
Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från 
granskningen.  

2.3 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 Landsting, SKL  
 Interna regelverk och instruktioner 
 Fullmäktigebeslut 

Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av 
Kommunfullmäktige beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse 
för god ekonomisk hushållning.  

2.4 Ansvarig nämnd 
Granskningen avser Kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § 
Kommunallagen ska behandlas av Kommunfullmäktige.  
Rapporten är saklighetsgranskad av ekonomiavdelningen. 

2.5 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

 Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delårsrapporten 
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 Intervjuer med berörda tjänstemän  

 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 
bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen 

 Stickprovsvis granskat specifikationerna till delårsbokslutet med tillhörande underlag 
för avstämning och verifiering av väsentliga balansposter i den omfattning som krävs 
som underlag för bedömning av fullmäktiges finansiella mål 

 Översiktlig analys av resultaträkningen 
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god 

ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen. 

3.1.1 Verksamhets mål 
Lagstiftaren ställer krav på att mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk 
hushållning ur ett verksamhetsperspektiv skall upprättas. Dessa mål skall följas upp 
och kommenteras i samband med upprättandet av årsredovisning och delårsrapport.  
I den av fullmäktige fastställda budgeten för år 2019 finns fyra verksamhetsmässiga 
mål formulerade, dessa presenteras också i delårsrapporten. 
 Kommunen ska ha minst 9 000 invånare år 2025. 

 
 År 2025 ska 75 procent av kommunens fordonsflotta vara fossilfri 

 
 I skolan ska andel elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet öka 

varje år med 2017 som basår. 
 

 Kommunen ska, i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta 
för att minska arbetslösheten de närmaste två åren med två procent årligen med 
december 2017 som bas. 

Som synes är fullmäktiges mål långsiktiga och delmål finns för de mål som har 
fastställda målvärden först år 2025, som målet kring ökande invånarantal. Dessa 
delmål framgår dock inte av delårsrapporten vilket vore önskvärt. Kommunens 
bedömning är att målet om invånare kommer uppnås, målet om fossilfri fordonsflotta 
inte kommer att uppnås, man bedömer att inte heller arbetslöshetsmålet kommer att 
uppnås. Det fjärde målet om skolresultat har man inte mätt i delårsbokslutet.  
Således bedömer kommunen att ett mål uppfylls, ett mål mäts inte och två mål bedöms 
inte uppfyllas. Om detta resultat är tillräckligt för att kommunen bedöms leva upp till 
begreppet god ekonomisk hushållning framgår inte av kommunens delårsrapport. Vi 
hade önskat en sådan bedömning och en djupare analys och beskrivning av resultatet 
av målen.  
Vår sammanfattande bedömning är att det är oklart om resultatet av de av 
fullmäktige beslutade verksamhetsmålen innebär att kommunen uppfyller begreppet 
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god ekonomisk hushållning. Då alla mål inte är mätta och då kommunen inte själv gör 
någon samlad bedömning av resultatet av måluppfyllelsen, finns inte någon möjlighet 
för revisonen att bedöma denna. Något uttalande avseende uppfyllandet av dessa mål 
lämnas därför inte i denna översiktliga granskningsrapport.  

3.1.2 Finansiella mål 
Kommunfullmäktiges finansiella mål för 2019 är att resultatet skall uppgå till 1,0 % av 
skatter och bidrag. I delårsrapporten presenteras att resultatet per delårsbokslutet 
innebär att målet är uppfyllt, den satta prognosen för helåret ger dock ett resultat på  
0,9 % av skatter och bidrag och därmed gör kommunen bedömningen att finansiella 
målet inte kommer att nås detta år. Vi noterar dock att det är med en väldigt liten 
marginal. 
Vi hade önskat en analys kring begreppet god ekonomisk hushållning kopplat till 
fullmäktigemålen i delårsrapporten. Under rubriken god ekonomisk hushållning kan vi i 
delårsrapporten läsa att: ”Kommunen har liksom de kommunala bolagen gjort överskott 
i många år och det måste betraktas som en god ekonomisk hushållning.” Begreppet 
god ekonomisk hushållning skall kopplas till resultatet av de av fullmäktige beslutade 
finansiella och verksamhetsmässiga målen och uttalandet om kommunen når god 
ekonomiskhushållning eller inte bör göras med utgångspunkt från resultatet av dessa 
mål. 
Vår sammanfattande bedömning stämmer överens med kommunens bedömning, 
resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med det av fullmäktige fastställda 
finansiella målet och vår bedömning är att det finansiella målet inte kommer att uppnås 
för 2019 under förutsättning att kommuns prognos är korrekt.  

3.2 Balanskravet 
En kommun ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta 
ska redovisas i förvaltningsberättelsen.  
Från och med 2013 har kommuner och kommunalförbund möjlighet att använda sig av 
de nya reglerna om resultatutjämningsreserv, RUR. Denna reserv kan sedan användas 
för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat 
efter balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och 
landsting som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Detta ska 
framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om. 
Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt kommunallagen i 
förvaltningsberättelsen. I delårsrapporten står det att kommunens prognostiserade 
balanskravsresultat uppgår till 4,9 mnkr. Kommunen har inga tidigare underskott att 
återställa.  
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Vår bedömning är att kommunen kommer att klara balanskravet för helåret under 
förutsättning att kommunens prognos är korrekt.  

3.3 Resultaträkning 
Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse för kommunen. 

Belopp i tkr 2019-08-31 2018-08-31 Procentuell-
skillnad 

Prognos 
helår 

Verksamhetens intäkter 64 247 60 699 5,85% 95 900 
Verksamhetens kostnader -411 109 -393 499 4,48% -629 700 
Avskrivningar -2 682 -2 600 3,15% -6 200 
Nettokostnad verksamhet -349 544 -335 400 4,22% -540 000 
Skatteintäkter och statsbidrag 365 530 347 677 5,13% 548 142 
Finansiella intäkter 23 125 23 696 -2,41% 36 882 
Finansiella kostnader -26 002 -22 357 16,30% -37 124 
          
Periodens resultat 13 109 13 616 -3,72% 7 600 

Kommunens resultat för delåret uppgår till 13,1mnkr, vilket är i nivå med resultatet för 
samma period förra året. Nettokostnaderna har ökat relativt mycket, drygt 4 procent 
men då skatteintäkter och statsbidrag ökat ytterligare något är resultatet fortsatt positivt 
för delåret. Prognosen är marginellt lägre med ett resultat på 7,6 mnkr.  
Inga nämnder redovisar väsentliga avvikelser från budget. Barn- och 
utbildningsnämnden prognostiserar ett budgetöverskott om 0,9 mnkr och övriga 
nämnder ett resultat i nivå med budget. 
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3.4 Balansräkning  
Belopp i tkr 2019-08-31 2018-08-31 
Balansomslutning       484 795           473 725     
Redovisat eget kapital       323 715           310 974     
Redovisad soliditet 67% 66% 
Omsättningstillgångar         96 847           227 992     
Avsättningar         63 436             57 501     
Långfristiga skulder                -                      -       
Kortfristiga skulder         97 644           105 250     
Balanslikviditet 99% 217% 

Balansomslutningen har ökat marginellt sedan föregående år och uppgår nu till 485 
mnkr. Den stora förändringen under året är att kommunen investerat 127 mnkr i 
fastighetsobligationer vilket bokförs som en finansiell anläggningstillgång, tidigare låg 
dessa medel som en överlikviditet på kommunens bankkonto. Där av den kraftiga 
minskningen bland omsättningstillgångar. 
I balansposten kassa och bank redovisar kommunen endast sin andel av likvida medel 
på koncernkontot. Enligt gällande rekommendationer skall den part som står som 
kontoinnehavare/gäldenär mot banken redovisa hela tillgodohavandet som kassa och 
bank i balansräkningen. Respektive bolags del av kontot skall kommunen redovisa 
som fordran eller skuld på koncernbolag. Detta innebär att den balansomslutning som 
kommunen redovisar är för lågt redovisad med 48,9 mnkr. 
Pensionsförpliktelser som redovisas som ansvarsförbindelser utanför balansräkningen 
uppgår till 169,4 mnkr (171,6 mnkr). Soliditeten med dessa skulder landar på 31,8%.  
Kommunen har de senaste åren periodiserat nettot av intäkter och kostnader för de 
olika verksamheterna som kommunen bedriver för nyanlända via ett balanskonto. 
Majoriteten av alla bidrag som utbetalas från migrationsverket betalas ut per individ och 
tidsperiod, ofta i efterhand och numera ofta som schablonbelopp. Dessa utbetalningar 
skall i de allra flesta fall intäktsföras det år de utbetalas från Migrationsverket och inte 
bokas mot ett balanskonto. Per 2019-08-31 finns cirka 8,8 mnkr bokfört som skuld 
relaterat till verksamhet som bedrivits med bidrag från Migrationsverket. Vid årets 
början var detta belopp 16 mnkr.  
Kungsörs kommun har under 2019 ännu ej implementerat komponentredovisning. Vi 
rekommenderar kommunen att se över sina processer vid aktivering av framtida 
anläggningar för att säkerställa att komponentredovisning tillämpas där så krävs.  
Vidare anser vi att underlagen till balanskontona i form av verifieringsunderlag som 
styrker balansposternas riktighet kan förbättras. Detta framför allt avseende 
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balansposter där medel avseende externt finansierade projekt flyttas mellan åren, det 
vill säga avseende periodisering av statsbidrag och andra interims poster.  
Vår bedömning är att de fel och avvikelser från god redovisningssed som anges ovan 
är väsentliga men inte så väsentliga att de påverkar vår bedömning om kommunens 
delårsrapport ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning per  
2019-08-31. 

3.4.1 Sammanställd redovisning 
Enligt kommunal bokförings- och redovisningslagen 12 kap 2 § ska den sammanställda 
redovisningen omfatta de juridiska personer i vilka kommunen har ett betydande 
inflytande. Av författningskommentarerna framgår att ett betydande inflytande förutsätts 
föreligga när kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk person. 
Det finns dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget har en ringa 
omsättning eller balansomslutning. 
I RKR R17 Delårsrapport är det upp till varje kommun att avgöra om de kommunala 
bolagen ska omfattas av delårsrapporten. Att de kommunala bolagen ska ingå torde 
dock vara nödvändigt eftersom det är fullmäktiges måls för hela kommunkoncernen 
som ska bedömas. I Kungsörs kommuns delårsrapport ingår en sammanställd 
redovisning i redovisningen ingår förutom kommunen följande enheter: 
 Kungsörs Kommunföretag AB (inklusive dotterföretag) 
 Kungsörs Grus AB 
 Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

Vid vår granskning av den sammanställda redovisningen har vi kunnat konstatera att 
det inte har gjorts någon eliminering av aktier i dotterföretag. Det anskaffningsvärde 
som borde ha eliminerats uppgår till 68 mnkr i balansräkningen per 2019-08-31. Den 
uteblivna elimineringen innebär att balansomslutningen blir för hög då framförallt 
finansiella anläggningstillgångar och eget kapital är för högt redovisat. 

 

Dag som ovan, 

Denice Nyström   Nils Nordqvist  David Bäcker 
Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor Certifierad kommunal yrkesrevisor 

KPMG AB    KPMG AB   KPMG AB 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kungsörs KommunTeknik AB, Kungsörs Fastighets AB, 
kommunstyrelsens ekonom, Stefan Lejerdal, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Beslut om antagande av detaljplan för 
Kaplanen 7 och 9, DP 207 i Kungsörs kommun 
(KS 2018/244) 
Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med planförfattaren 
arbetat fram förslag till ny detaljplan för Kaplanen 7 och 9, DP 207, 
för bostadsändamål. Planen tillåter att det går att uppföra två nya 
flerbostadshus med lägenheter (ny byggnad söder om KFAB:s 
fyrvåningshus och på den gamla gymnastiksalens plats) och ändra en 
befintlig annexbyggnad (Viva:s tidigare lokaler) till bostadshus med 
marklägenheter. Den gamla gymnastiksalens q-märkning föreslås tas 
bort (byggnad får ej rivas). 
 
Detaljplaneprocessen inleddes med standardförfarande för att sedan 
växla över till utökat förande i enlighet med Plan- och bygglagen. 
Detta gjordes på grund av det betydande allmänintresset för 
detaljplanen avseende den gamla gymnastiksalen. 
 
Beslutet kan vinna laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har 
tillkännagivits. 
 
Sökande Kungsörs kommun bekostar plan- och genomförande. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Tekniska chefens Stig Tördahls tjänsteskrivelse 2019-09-16 
• Granskningsutlåtande 2019-09-16 
• Plan- och genomförandebeskrivning antagandehandling 2019-09-

16 
• Samrådsredogörelse 2019-03-11 
• Skiss DP 207 2019-09-11 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-21 § 152 
 

KS förslag till beslut Kommunfullmäktige antar ny detaljplan för Kaplanen 7 
och 9, DP 207, enligt antagandehandling upprättad 2019-09-16. 
Kostnaden för den genomförda detaljplanen samt genomförd 
lantmäteriförrättning skall belasta den sökande. 
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Kungsörs KommunTeknik AB, Kungsörs Fastighets AB, 
kommunstyrelsens ekonom, Stefan Lejerdal, akten 
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§ 152 
Beslut om antagande av detaljplan för 
Kaplanen 7 och 9, DP 207 i Kungsörs kommun 
(KS 2018/244) 
Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med planförfattaren 
arbetat fram förslag till ny detaljplan för Kaplanen 7 och 9, DP 207, 
för bostadsändamål. Planen tillåter att det går att uppföra två nya 
flerbostadshus med lägenheter (ny byggnad söder om KFAB:s 
fyrvåningshus och på den gamla gymnastiksalens plats) och ändra en 
befintlig annexbyggnad (Viva:s tidigare lokaler) till bostadshus med 
marklägenheter. Den gamla gymnastiksalens q-märkning föreslås tas 
bort (byggnad får ej rivas). 
 
Detaljplaneprocessen inleddes med standardförfarande för att sedan 
växla över till utökat förande i enlighet med Plan- och bygglagen. 
Detta gjordes på grund av det betydande allmänintresset för 
detaljplanen avseende den gamla gymnastiksalen. 
 
Beslutet kan vinna laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har 
tillkännagivits. 
 
Sökande Kungsörs kommun bekostar plan- och genomförande. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Tekniska chefens Stig Tördahls tjänsteskrivelse 2019-09-16 
• Granskningsutlåtande 2019-09-16 
• Plan- och genomförandebeskrivning antagandehandling 2019-09-

16 
• Samrådsredogörelse 2019-03-11 
• Skiss DP 207 2019-09-11 

 
KS överläggning Madelene Fager (C) yrkar avslag på förslaget.  
  

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden yrkandet mot 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige antar ny detaljplan för Kaplanen 7 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-10-21   20 
  

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kungsörs KommunTeknik AB, Kungsörs Fastighets AB, 
kommunstyrelsens ekonom, Stefan Lejerdal, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

och 9, DP 207, enligt antagandehandling upprättad 2019-09-16. 
Kostnaden för den genomförda detaljplanen samt genomförd 
lantmäteriförrättning skall belasta den sökande. 
 
 

Reservation Mot kommunstyreslens beslut reserverar sig centerpartiet genom 
Madelene Fager (C) och Petter Westlund (C), skriftligt.  
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2019-09-16 KS 2018/244 
Ert datum Er beteckning 
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 Kommunstyrelsen 
  
Vår handläggare  
Stig Tördahl 
Teknisk chef 
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Antagande av ny detaljplan för Kaplanen 7 och 9, DP 
207 
 
Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2017:  
 
Kommunstyrelsen ger Kungsörs Fastighets AB ett positivt planbesked i enlighet 
med ansökan. Plankommitténs projektansvarige, tekniska chefen, får i uppdrag att 
ta fram ett förslag till ny detaljplan för Kaplanen 7 och 9 samt föreslå 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige besluta om att ta bort q markering 
(byggnaden får inte rivas) på gymnastikbyggnad. Ny detaljplan bekostas av 
sökande. 

 
Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med planförfattaren arbetat fram 
förslag till ny detaljplan för Kaplanen 7 och 9, DP 207, för bostadsändamål. Planen 
tillåter att det går att uppföra två nya flerbostadshus med lägenheter (ny byggnad 
söder om KFAB:s fyrvåningshus och på den gamla gymnastiksalens plats) och 
ändra en befintlig annexbyggnad (Viva:s tidigare lokaler) till bostadshus med 
marklägenheter. Den gamla gymnastiksalens q-märkning föreslås tas bort (byggnad 
får ej rivas). 
 
Planen tillåter cirka 35 nya bostäder i området med närhet till centrum, 
kollektivtrafik och hamn. Kungsörs Fastighets AB (KFAB) planerar att bygga 25 
bostäder. Det är ett viktigt tillskott på bostäder då kommunen för närvarande har en 
omfattande bostadsbrist. De nya bostäderna skapar ökad rörlighet på 
bostadsmarknaden inom kommunen.  
 
Detaljplaneprocessen inleddes med standardförfarande för att sedan växla över till 
utökat förande i enlighet med Plan- och bygglagen. Detta gjordes på grund av det 
betydande allmänintresset för detaljplanen avseende den gamla gymnastiksalen. 
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Detaljplanen överensstämmer med den gällande översiktsplanen för Kungsörs 
kommun, som kommunfullmäktige antog den 8 december 2014. I den gällande 
översiktsplanen framgår det att bostadsbyggandet under lång tid har varit begränsat 
och ett fåtal nya bostäder har kommit till. Översiktsplanen tar upp frågan om fler 
bostäder i tätortsnära lägen.  

 
Före detta Karlaskolans huvudbyggnad i tre våningar och gymnastikbyggnaden i tre 
våningar har beteckningen q1 på plankartan, vilket betyder att byggnaderna inte får 
rivas. Gymnastikbyggnaden får användas för bostäder och lokaler för gemensamt 
bruk enligt den nu gällande detaljplanen (DP 186). Byggnaden har kulturhistoriska 
värden men ändring till boende kräver omfattande åtgärder för att uppfylla alla 
tekniska krav enligt PBL såsom förstärkning av bärande konstruktioner och 
fasadändringar m.fl. Merkostnaderna för ett bevarande av gymnastikbyggnaden och 
ombyggnad till boende blir orimligt höga för att åtgärda ovan nämnda åtgärder i 
förhållande till nyproduktion.  

 
Samråd och granskning  

De synpunkter som inkommit under samrådet och granskningen har framförallt 
handlat om: 

 att bevara gymnastikbyggnaden 

 att bevara och använda gymnastikbyggnaden till någon form av verksamhet 
för medborgarna 

 att områdets allmänna ytor inte ska försämras 

 att kommunen ska begära in ett yttrande från Västmanlands Läns Museum  

 att detaljplaneförslaget tillåter rivning av en byggnad som är q-märkt i 
gällande plan 
 

Parallellt under detaljplaneprocessen har det inkommit fem medborgarförslag om 
att bevara den gamla gymnastikhallen och att bygga om den för olika verksamheter. 
Vidare har den genomförts en namninsamling för att bevara den gamla 
gymnastikhallen, den hade 164 underskrifter. Medborgarförslagen har besvarats 
och namninsamlingen har överlämnats till kommunalrådet. 
 
Västmanlands Läns Museum har inkommit med ett yttrande. Man anser att q-
märkningen inte ska tas bort. Länsstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget. 
Inga större förändringar har gjorts i planförslaget efter samrådet och granskningen.  
 



   
  Sida 3 (6) 

 Datum Vår beteckning 
 2019-09-16 KS 2018/244 
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

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

Anmälan till Justitieombudsmannen 

Ärendet har anmälts till Justitieombudsmannen (JO) av en privatperson. JO 
skriver följande i sitt svar till kommunen: 
”Jag har tagit del av handlingar i kommunens detaljplanearbete DP 207. Det 
som kommit fram ger inte anledning till någon ytterligare åtgärd eller något 
uttalande från min sida. Ärendet avslutas.” 
 
Sammanställning av tidigare beslut med mera gällande Kaplanen 

 
1987-06-22: Fullmäktige antar Kulturminnesvårdsprogram för Kungsörs kommun. 
Inget nämns om området kring Karlaskolan. 
 
Februari 1997: Förslag till plan för bevarande av byggnader och miljöer i Kungsörs 
tätort (Bevare mig väl). Förslaget har inte antagits/beslutats. I förslaget står att: 
Karlaskolan är ett skyddsvärt kommunalt objekt. Karlaskolan utgör ett fint exempel 
på tegelarkitektur från tidigt 1900-tal. Miljön är bevarandevärd. Gällande DP 186 
redovisar inga planbestämmelser om bevarande av befintliga byggnader.  

 
1998-11-20: Stiftelsens Västmanlands läns Museum, antikvariskt utlåtande över 
Karlaskolan. Karlaskolan ligger i centrala Kungsör, som avgränsats som 
kulturhistoriskt värdefull miljö, område 11, i kulturminnesvårdsprogrammet för 
Kungsörs tätort. Dess karaktär präglas av 1930 års utbyggnad. Med andra ord bör 
1904 års folkskolebyggnad och 1930 års gymnastikannex ses som en 
sammanhängande kulturmiljö, väl värd att slå vakt om. Oklart vilket program det 
hänvisas till, i kulturminnesvårdsprogrammet nämns inte Karlaskolan. 
 
2008-12-15: Beslut ny detaljplan för Kaplanen 6,7 och 8. I antagandehandlingen 
står: Som tidigare nämnts ingår Karlaskolan och Annexbyggnaden i en 
sammanhängande kulturmiljö väl värd att bevara. I planen intas en 
skyddsbestämmelse som innebär förbud mot rivning av de båda byggnaderna.  
 
2009-02-12: Fråga om byggnadsminnesförklaring av Karlaskolan. Ställdes av 
Stellan Lund till Länsstyrelsen. 
 
2012-04-20: Länsstyrelsen. Beslut avslå fråga om byggnadsminnesförklaring av 
Karlaskolan på fastigheten Kaplanen 7. 
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2012-11-15: Länsstyrelsen. Beslut avslå fråga om byggnadsminnesförklaring av 
Karlaskolan på fastigheten Kaplanen 6 och 9 som tidigare ingick i kv Kaplanen 6, 7 
och 8. 

 
2014-12-08: Översiksplanen (ÖP) antogs. Utdrag ur ÖP sid 74, 76 och 85. 
"Drottninggatan med bebyggelse från 1940- och 50-talen utgör en skyddsvärd miljö 
i centrum liksom även Vattentornet, f.d. Karlaskolan samt industrilokalerna i kv. 
Gjutaren och Drotten. Den största delen av bebyggelsen i Kungsör har tillkommit 
under modernismens tid dvs. från 1930-tal till och med 1970-tal. "Karlaskolan är 
utpekat som en fastighet av betydande estetiskt värde samt av betydande historiskt 
värde. "Egna förslag till inriktning gällande kulturlandskapet "De restriktioner som 
föreslås i de värdefulla bebyggelsemiljöer som pekas ut i "Bevara mig väl" ska 
beaktas. " 
 
2017-11-27: Beslut ÄDP Kaplanen 7. Kommunstyrelsen ger Kungsörs Fastighets 
AB ett positivt planbesked i enlighet med ansökan. 
Plankommitténs projektansvarige – tekniska chefen – får i uppdrag att ta fram ett 
förslag till ny detaljplan för Kaplanen 7 och 9 samt föreslå 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige besluta om att ta bort q markering 
(byggnaden får inte rivas) på gymnastikbyggnad.  
 
2019-04-03: Västmanlads läns Museum, yttrande gällande detaljplan för Kaplanen 
7 och 9. Västmanlands läns museum anser att skyddsbestämmelse q1 
rivningsförbud EJ tas bort ur den nya detaljplanen. Både huvudbyggnad och 
gymnastikbyggnad bör ha varsamhetsbestämmelser och skyddsbestämmelser i plan. 
Museet anser att kommunen bör följa sitt kulturminnesvårdsprogram samt sina 
intentioner redovisade i ÖP och värna om de få äldre byggnader som finns i 
tätorten. Eftersom den aktuella detaljplanen omfattar byggnader som är skyddade 
enligt PBL kap 8 § 13 bör kommunen i detta fall och i framtiden ha samråd med 
byggnadsantikvarisk expertis inför planering av byggnationer i enlighet med 
intentionen i Bevara mig väl. 
 
Samlad bedömning  

Den nya detaljplanen för Kaplanen 7 och 9 är förenlig med kommunens 
översiktsplan och skapar förutsättningar för ett utökat bostadsbestånd, vilket ger 
större möjligheter för inflyttning och ökad rörlighet på bostadsmarknaden. 
Befolkningen i Kungsör har ökat mycket mer än vad översiktsplanen förutspådde, 
varför behovet av fler bostäder har ökat i takt med att nya invånare flyttar till 
Kungsör. Kommunen har en betydande bostadsbrist och en hög efterfrågan på 
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lägenheter i centrala Kungsör. Den nya detaljplanen ger ett önskat tillskott på 
lägenheter i centrala Kungsör.  
 
F.d. Karlaskolan som var en folkskola med en huvudbyggnad och två 
annexbyggnader (gymnastikbyggnad och matsalsbyggnad) illustrerar lokal historia 
med 1900-talets gedigna tegelbyggnader.  Det berörda områdets gamla karaktär har 
delvis bevarats genom att gamla Karlaskolans huvudbyggnad har byggts om till 
bostäder. En ny byggnad med 16 lägenheter har uppförts på området. Den nya 
detaljplanen möjliggör ytterligare en liknande ny byggnad och att det ena gamla 
annexet (matsalsbyggnaden) bevaras och byggs om till nio marklägenheter. 

Området utvecklas med nya bostäder samtidigt som delar av den gamla bebyggelsen 
bevaras. Det skapar en balans mellan gammalt och nytt. 

Att bevara och bygga om gymnastikbyggnaden till bostäder skulle medföra 
omfattande förändringar av nuvarande fasadutformning, planlösning samt stomme. 
Det skulle också kunna innebära att byggnadens historiska särdrag förvanskas och 
kraven på varsamhet enligt PBL inte uppfylls.  Dessutom kommer det att orsaka 
stora merkostnader för fastighetsägaren. 

Förslaget till ny detaljplan tillåter byggnation för nya bostäder och att det är tillåtet 
att bygga ett nytt bostadshus eller garage/carport på den gamla gymnastiksalens 
plats. De utredningar som har gjorts angående byggnadens skick motiverar en 
rivning, trots husets kulturhistoriska värde.  
 
Den nya detaljplanen är av allmänt och enskilt intresse samt av vikt för att tillgodose 
ökat behov av lägenheter i centrala Kungsör. Kommunen gör sammantaget 
bedömningen att behovet av nya bostäder väger tyngre än en ombyggnad och 
bevarande av gymnastikbyggnaden. Kungsörs kommun föreslår därför att 
detaljplanen för Kaplanen 7 och 9 antas. 
 
Beslutet kan vinna laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har tillkännagivits. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta ny detaljplan för Kaplanen 7 
och 9, DP 207, enligt bifogad antagandehandling upprättad 2019-09-16. 
 
Fullmäktige föreslås också besluta att kostnaden för den genomförda detaljplanen 
samt genomförd lantmäteriförrättning skall belasta den sökande. 
 

 
 

  
Claes-Urban Boström  Stig Tördahl 
Kommundirektör   Teknisk chef 



 

 

 

 

 
Antagandehandlning 2019-09-16 

 

 

 

 
 

 

Kungsörs kommun  

Drottninggatan 34 
S-736 85 Kungsör     
Tel: +46 227 60 00 00     
i n f o @ k u n g s o r . s e  
w w w . k u n g s o r . s e  

 Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB  

Peter Myndes Backe 12 
S-118 46 Stockholm    
Tel: +46 8 556 96 880    
m a i l @ a h l q v i s t - a l m q v i s t . s e  
w w w . a h l q v i s t - a l m q v i s t . s e  

 

  
 
 
 
 

Antagandehandling - DP 207 
Ny detaljplan för Kaplanen 7 och 9 
Kungsörs kommun, Västmanlands län 
 
Plan-och genomförandebeskrivning 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Antagandehandling DP 207 2 (14) 

 

 
DP 207 

Innehåll 
 

1. VAD ÄR EN DETALJPLAN? 

2. INLEDNING 

3. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

4. PLANFÖRSLAGET 

5. KONSEKVENSER 

6. EKONOMISKA FRÅGOR 

7. GENOMFÖRANDE 

8. REFERENSDOKUMENT 

 
  



 

Antagandehandling DP 207 3 (14) 

 

 
DP 207 

1. VAD ÄR EN DETALJPLAN? 

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument, som reglerar hur mark- och 
vattenområden får användas samt var bebyggelse och infrastruktur ska ligga och 
hur den ska utformas. I detaljplanen regleras hur mycket som får byggas och 
fördelningen mellan privat och allmän platsmark. I en detaljplan ges ramarna för 
framtida bygglovprövningar. Genom planläggningen med detaljplan prövar 
kommunen att mark- och vattenområden används mest lämpligt. 
 
Framtagandet av en detaljplan sker genom en process som regleras i plan- och 
bygglagen (PBL). Syftet med processen är att få fram bra beslutsunderlag och säkra 
insyn samt förankra förslag hos berörda. 
 
Planförfarandet enligt PBL 
Vid framtagandet av detaljplan tillämpas reglerna för standard-, utökat eller 
samordnat planförfarande. Valet av förfarande utgår från förutsättningar i det 
enskilda ärendet. Detaljplanearbetet för Kaplanen 7 och 9 startades med 
standardförfarande för att sedan övergå till utökat förfarnade. 
 

Standardförfarande tillämpas för en detaljplan som är förenlig med översiktsplanen, 
inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. 
Detaljplanen får inte heller antas medföra betydande miljöpåverkan. Ett utökat 
förfarande tillämpas för en detaljplan som inte är förenlig med översiktsplanen eller 
länsstyrelsens granskningsyttrande, är av betydande intresse för allmänheten eller i 
övrigt av stor betydelse, eller kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Om ett 
planförslag startar med standardförfarande och det efter samrådet visar sig att 
planförslaget ska hanteras med ett utökat förfarande ska kungörelse ske och det ska 
då ske i samband med granskningen. 
 
Generell beskrivning av planförfarandet 
Samråd: Under samrådet ska kommunen redovisa förslaget och relevant 
planeringsunderlag. Kommunen ska samråda med länsstyrelsen, lantmäteri-
myndigheten samt kända sakägare och boende som berörs. Syftet med samrådet är 
att samla information och synpunkter som berör detaljplanen tidigt i processen. 
Efter samrådet kan förslaget justeras utifrån de synpunkter som kommit in. 
 
Samrådsredogörelse: De synpunkter som skriftligt inkommit under samrådstiden 
ska redovisas och sammanställas i en samrådsredogörelse tillsammans med 
kommunens kommentarer och förslag till ändringar av planförslaget. 
 
Granskning: Innan planförslaget kan antas ska det vara tillgängligt för granskning 
i minst två veckor. Tiden för granskning kan förkortas om alla berörda är överens 
om det. Under granskningen ges myndigheter, sakägare och andra berörda som 
yttrat sig under samråd möjlighet att yttra sig igen. Efter granskningen kan förslaget 
till detaljplan revideras ytterligare.  
 
Kungörelse i samband med granskningen: Om planprocessen har inletts som 
standardförfarande och kommunen efter samrådet kommer fram till att plan-
förslaget  ska handläggas enligt det utökade planförfarandet ska planförslaget 
kungöras i samband med granskningen. 
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Granskningsutlåtande: Kommunen sammanställer de skriftliga synpunkter som 
inkommit under granskningstiden samt kommunens kommentarer till dessa. 
Ytterligare justeringar av planförslaget kan göras. 
 
Antagande: Kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen antar detaljplan. När 
detaljplanen antagits underrättas länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda 
kommuner samt de som senast under granskningstiden lämnat in synpunkter som 
inte har blivit tillgodosedda. 
 
Laga kraft: Om inget överklagande inkommit inom tre veckor efter att beslutet 
tillkännagivits på kommunens anslagstavla, vinner detaljplanen laga kraft. Därefter 
kan bygglov och andra lovpliktiga åtgärder medges. 

 

 

2. INLEDNING 

 
Handlingar 
Detaljplanen utgörs av en plankarta i skala 1:1 000 med planbestämmelser och 
illustrationsplan. Till planen tillhör dessutom:  
- denna plan- och genomförandebeskrivning 
- grundkarta 
- fastighetsförteckning 
- samrådsredogörelse 
- granskningsutlåtande 
 
Övrigt planeringsunderlag 
Kungsörs kommun utförde i november 2016 en utredning ”Stadsutvecklings-
möjligheter i åns närhet i Kungsör” i syfte att lyfta fram lämpliga platser och 
områden för attraktivt boende i kommunen. Detaljplanen för Kaplanen syftar till att 
få nya bostäder, vilka möjliggör inflyttning till Kungsörs kommun och omflyttning 
inom kommunen.  
 
Planens syfte och huvuddrag 
Kungsörs kommun tar fram en ny detaljplan för bostadsändamål för Kaplanen 7 och 
9, vilket innebär att det blir nya centralt belägna bostäder i Kungsör. Syftet med en 
ny detaljplan är att kunna uppföra två nya flerbostadshus med lägenheter och ändra 
en befintlig annexbyggnad till bostadshus med marklägenheter. De nya bostäderna 
skapar ökad rörlighet för bostadsmarknaden inom kommunen.  
 
Den gällande detaljplanen (DP 186) har användningsbeteckning B och B1 samt K, 
vilka anger att området får användas för bostäder och kontor. Detta innebär att hela 
området enligt den gällande detaljplanen inte kan användas för bostadsändamål. 
 
Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken, MB 
I 3 och 4 kap. MB anges att mark- och vattenområden ska användas för det eller de 
ändamål vilka de är mest lämpade. Företräde ska ges sådan användning som medför 
god hushållning från allmän synpunkt. I 5 kap. MB anges de föreskrifter om 
miljökvalitet som behövs för att skydda och avhjälpa skador eller olägenheter för 
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människors hälsa och miljön. I dag finns det miljökvalitetsnormer för luft, vatten 
och omgivningsbuller i kommuner med befolkning på över 100 000 invånare. 
Bedömningen är att planens konsekvenser är förenliga med hushållnings-
bestämmelserna i 3 och 4 kap. MB och bestämmelserna om miljökvalitetsnormer i 
5 kap. MB. Se vidare under planbeskrivningens avsnitt om miljökonsekvenser. 
Exploateringen är inte av sådan omfattning eller karaktär att den bedöms bidra till 
att miljökvalitetsnormerna för vatten och luft riskerar att överskridas. 
 
Plandata 
Planområdet är beläget i centrumområdets nordvästra del i Kungsör. Området 
gränsar till Skolgatan i norr och till Karlavägen i söder. Planområdet omfattar två 
fastigheter Kaplanen 7 och 9, med ca 9 373 kvm respektive ca 3 334 kvm. 
  
Kungsörs Fastighets AB äger Kaplanen 7. Kaplanen 9 ägs av AB Kungsörs 
Kommun Teknik AB. Planområdets areal är ca 12,7 ha.  
 
Översiktsplan, ÖP 
Detaljplanen överensstämmer med den gällande översiktsplanen för Kungsörs 
kommun, som kommunfullmäktige antog den 8 december 2014. 
I den gällande översiktsplanen för Kungsörs kommun framgår det att 
bostadsbyggandet under lång tid har varit begränsat och ett fåtal nya bostäder har 
kommit till. Översiktsplanen tar upp frågan om fler bostäder i tätortsnära lägen. 
 
En av de viktigaste målsättningarna i ÖP är att skapa förutsättningar för fler 
attraktiva bostäder i Kungsör. Vidare tar ÖP upp att villabebyggelse eller andra 
småhus dominerar utbudet av bostäder i kommunen varför variation är viktigt för 
att alla kategorier av hushåll ska kunna välja boende i olika delar av kommunen.  
 
På kartan över kulturmiljö i Kungsör som tillhör ÖP redovisas kvarteret Kaplanen 
som skyddsvärt objekt (Karta 9). 
 
Gällande planer 
Planområdet omfattas av en detaljplan (DP 186), som vann laga kraft den 21 januari 
2009. Detaljplanens genomförandetid var fem år från planens laga kraft datum. 
Därmed finns det ingen genomförandetid kvar. 
 
Stiftelsen Västmanlands läns museum gav ett antikvariskt utlåtande över 
Karlaskolan inför arbetet med den gällande detaljplanen: ”Karlaskolan ligger i 
centrala Kungsör, som avgränsats som kulturhistoriskt värdefull miljö (område 11) i 
kulturminnesvårdsprogrammet för Kungsörs tätort. Dess karaktär präglas av 1930 
års utbyggnad. Med andra ord bör 1904 års folkskolebyggnad och 1930 års 
gymnastikannex ses som en sammanhängande kulturmiljö väl värd att slå vakt om.” 
 
F.d. Karlaskolans huvudbyggnad i tre våningar och gymnastikbyggnad i tre 
våningar har beteckningen q på plankartan, vilket betyder att byggnaderna inte får 
rivas. Gymnastikbyggnaden får användas för bostäder och lokaler för gemensamt 
bruk. Vidare anger planen att byggnaden får uppföras i tre våningar. 
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Kommunala beslut i övrigt 
Kommunstyrelsen i Kungsör beslutade den 27 november 2017 att ge Kungsörs 
Fastighets AB ett positivt planbesked i enlighet med ansökan (§ 200). 
Plankommitténs projektansvarige, tekniska chefen, fick i uppdrag att ta fram ett 
förslag till ny detaljplan för Kaplanen 7 och 9 samt förslå 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige att besluta om att ta bort q-markeringen 
(byggnaden får inte rivas) på gymnastikbyggnaden. 
 
Ny detaljplan bekostas av sökande. 
 
Kommunstyrelsen i Kungsör beslutade den 27 november 2017 att ge Ahlqvist & 
Almqvist Arkitekter i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området.  
 
 

 

3. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

 
Bakgrund 
På planområdet finns det äldre byggnader såsom f.d. Karlaskolan från 1904, som 
var folkskola. Undervisningen lades ner 2008 och skolbyggnaden är numera 
omgjord till bostäder. Den fristående gymnastikbyggnaden som uppfördes på 1930-
talet  ligger på planområdets nordöstra del. Byggnationen av annexbyggnaden norr 
om Karlaskolan påbörjades 1960 och har byggts om och till sedan dess. Den har 
använts som skolkök och används numera bl. a. som kontor och till undervisning.  
 
Skolbyggnaderna ingår i ett antaget kulturminnesvårdprogram som en 
kulturhistorisk miljö för att bevara. Kommunen redovisade 1997 Karlaskolan som 
skyddsvärd bebyggelsemiljö, som ska säkras och bevaras i planläggning.  
Ett nytt flerbostadshus uppfördes 2015 på områdets östra del. Vidare finns det 
garagebyggnader och parkeringar på tomtmark. 
  
Fornlämningar 
Det finns inga kända fornlämningar inom området. Påträffas fornlämningar i 
samband med grävningsarbeten ska arbetet omedelbart avbrytas och anmälan ske 
till länsstyrelsen i Västmanlands län, i enlighet med 2 kap. 10 § i kulturmiljölagen 
(1988:850). 
 
Stads- och landskapsbild 
Planområdet ligger centralt i Kungsör och omfattar två fastigheter, Kaplanen 7 och 
9, med en area om ca 12,7 ha. Befintlig bebyggelse består av f.d. Karlaskolan med 
tre äldre byggnader i rött tegel. Skolans gymnastikbyggnad i tegel ligger på den 
norra delen av området. Nytt flerbostadshus kom till 2015 på den östra delen av 
området. Bilparkering sker som markparkering och i garagen. 
Utformningen kännetecknas huvudsakligen av tegel- och putsfasader i rött och vitt. 
Taken är lagda med svart plåt. Värdefulla träd med mistel, vilka omfattas av 
artskyddsförordningen, växer på planområdet. Fällning av träd med mistel kräver 
dispens från länsstyrelsen. Området är tämligen plant men marken stiger något 
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söderut. Befintliga träd med mistlar ger området lummighet och skugga i starkt 
solsken.    
 
Geotekniska förhållanden 
Enligt den översiktliga jordartskartan hos Sveriges geologiska undersökning, SGU, 
utgörs planområdet av ej fastmark vilket innebär att jordarterna består av sandig 
morän eller sand. Ingen geoteknisk utredning har genomförts specifikt för området 
som är tänkt att tillhöra detaljplanen. 
 
Byggherren ska därför redovisa de markundersökningar som kommer att ingå i 
byggherrens förslag till kontrollplan i samband med ansökan om lov inför samråd. 
 
God livsmiljö 
En god livsmiljö som ger trygghet, välbefinnande och möjlighet att påverka sin 
egen livssituation är ett grundläggande behov hos alla människor. Planområdet ska 
skapa förutsättningar för en god livskvalitet där hälsa, vård och omsorg om 
individen och miljö ska vara vägledande. 

Bild1 : F.d. Karlaskolans huvudbyggnad 
 
Hälsa och säkerhet 
Radon 
Planområdet ligger inom normalriskområde för radon. På normalriskområden för 
radonförekomst ska man bygga enligt normen ”radonskyddande” vilket innebär att 
man förebygger att markluft tränger in i huset. Nybyggnader ska utföras 
radonsäkra. Frågan om radon hanteras i bygglovskedet och i samband med 
byggnation i området. 
 
Markföroreningar 
Kungsörs kommun utförde en utredning om föroreningar på mark inför den nu 
gällande detaljplanen. Av utredningen framgår det att föroreningar fanns på 
områdets sydöstra del där det före 1981 låg en metallfabrik med verkstadsindustri.  
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Inga nya utredningar om eventuella markföroreningar har utförts. Byggherren ska 
ansvara för att markundersökningar genomförs innan exploatering påbörjas och 
under byggnadsarbete. 
  
Buller 
Bullerkraven ställs i ”Förordningen (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader” som började gälla i juni 2015. Förändringar i lagstiftningen har 
kommit till och dessa började gälla från den 1 juli 2017.  
 
Enligt förordningen ska följande ljudvärden inte överskridas: 
55 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad, 50 dBA ekvivalent ljudnivå 
och 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats och balkong vilka anordnas i 
anslutning till byggnaden. 
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller att bullret inte bör överskrida 60 
dBA ekvivalent ljudnivå vid byggnadens fasad.  
 
I de fallen där ljudnivån ändå överskrider dessa värden gäller det att minst hälften 
av bostadsrummen i en bostad ska vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå inte överskrids vid fasaden och minst hälften av bostadsrummen vara 
vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 
och 06.00 vid fasaden. 
 
Byggherren ska ansvara för att bullerutredning utförs inför bostadsbyggande på 
området så att riktvärden om buller uppfylls.  
 
Offentlig och kommersiell service 
I områdets närhet finns kommersiell och offentlig service liksom kultur- och 
föreningsverksamhet. Planområdet ligger centralt i Kungsörs tätort och i närhet till 
buss- och järnvägsstationerna. Både låg-, mellan- och högstadieskola liksom 
sporthall ligger på gångavstånd söderut från planområdet. 
 
Tillgänglighet 
Det finns goda förutsättningar att bebyggelsen på planområdet ska kunna anpassas 
så att människor med olika behov klarar att använda boendefunktioner på 
bostadsområdet och dess närområde. Möjlighet för bilparkering ska anordnas nära 
bostadsentréer. I närheten finns buss- och järnvägsstation vilket ger god 
tillgänglighet för boende och besökare utan bil samt för arbets- och studiependling.  
 
Tillgänglighet och användbarhet ska följa kraven i 8 kap. plan- och bygglagen (PBL 
2010:900). 
 
Gator infarter och parkering 
Planområdet angörs i norr från Skolgatan och i söder från Karlavägen. Genom 
området löper allmän gång- och cykelväg, ett så kallat x-område. Parkering finns på 
tomtmark och nya p-platser anordnas. Antalet parkeringsplatser för boende och 
besökande beräknas motsvara ca 0,84 plats/lgh. I anslutning till bostadsentréer 
anordnas några p-platser för att underlätta för personer med funktionshinder. 
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Hydrologiska förhållanden 
Den nederbörd som inte avdunstar eller tas upp av växter sipprar ner och fyller ut 
markens tomrum och berggrundens sprickor. Det vattnet kallas grundvatten. 
SGU redovisar översiktligt att grundvattennivåer (maj 2018) ligger nära eller under 
de normala för planområdet. Kungsörsåsen utgör dricksvattentäkt för Kungsörs 
tätort. 
Dagvattnet omhändertas idag till stor del på grönytor inom fastigheterna. Utbyggda 
dagvattenledningar finns inom planområdet. 
 
Vattenflöden såsom yt- och dagvatten antas öka till följd av klimatförändringar. 
Därför är det viktigt att byggherren planerar för detta för att förebygga 
översvämningar inom området. 
 
Miljöenheten i länsstyrelsen i Västmanlands län utförde en hydrogeologisk 
utredning av en del av Kungsörs tätort med anledning av förekomst av klorerade 
kolväten i grundvattnet. Länsstyrelsen lämnade den 25 februari 2013 en slutrapport. 
Planområdet ingick dock inte i utredningsområdet. 
 
Allmännyttiga ledningar 
Inom planområdet finns det flera allmännyttiga ledningar bl.a. för fjärrvärme, el, 
tele och bredband. Ledningarna finns i u-områden men också spridda inom 
området. För att underlätta framtida åtgärder bör ledningsdragningarna samlas i u-
områden.  
 
 
 

4. PLANFÖRSLAGET   

Förslag 
Den nya detaljplanen innebär att nya bostäder tillkommer som marklägenheter och i 
flervåningshus i centralt läge i Kungsör. Detaljplanen beräknas ge plats för cirka 70 
bostäder inom planområdet varav cirka 30 nya bostäder.  

F.d. Karlaskolans gymnastikbyggnad bedöms kräva omfattande ombyggnad både 
exteriört och interiört. Ett byggnadsverk ska enligt 8 kap. 4§ PBL ha de tekniska 
egenskaper, vilka är väsentliga i fråga om lämplighet för det avsedda ändamålet och 
skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön. Gymnastikbyggnaden saknar 
skyddsbestämmelser om förvanskning. Ändrad användning till boende kommer att 
medföra olika åtgärder såsom förstärkning av bärande konstruktioner och fasad-
ändringar m.fl. Merkostnaderna för ett bevarande av gymnastikbyggnaden och 
ombyggnad till boende blir orimligt höga för att åtgärda ovan nämnda åtgärder i 
förhållande till nyproduktion. 

För att kunna genomföra de åtgärder som behövs för att uppnå de tekniska kraven 
enligt PBL och samtidigt uppnå den nu gällande detaljplanens syfte om fortsatt 
bostadsändamål och slå vakt om den värdefulla miljön föreslås att på 
gymnastikbyggnadens plats tas planbestämmelsen q bort som anger: Byggnaden får 
inte rivas.  
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Nya byggrätter för boende och bilparkering skapas på planområdet.  
Nybyggnadernas utformning och materialval ska anpassas till områdets karaktär. 
Befintliga träd med mistel ska skyddas och bevaras inom kvartersmark.  

Natur och artskydd 
Förslaget omfattar inte naturområde.  Inom planområdet finns det värdefulla träd 
med mistel vilka omfattas av artskyddsförordningen. Fällning av mistelträd kräver 
dispens från länsstyrelsen. Befintliga träd med mistel ska skyddas och bevaras inom 
kvartersmark.  
  
Rekreation 
Planområdet gränsar till naturområde, som används för rekreation. Det erbjuder 
goda möjligheter för fysisk aktivitet och rekreation nära bostäder. 
 
Geotekniska frågor och föroreningar 
De nya byggnadernas grundläggning kommer att innebära att markmassor blir över 
och måste bortforslas från området. 
För att minska risken att markföroreningar påträffas i samband med anläggnings- 
och byggnadsarbeten ska byggherren göra undersökningar om eventuella 
kvarvarande föroreningar innan arbeten påbörjas. Om markföroreningar påträffas 
medför det upplysningsplikt enligt 10 kap. 11 § MB. Byggherren ska ansvara för att 
eventuella markföroreningar anmäls till miljöförvaltningen. 
 
Teknisk försörjning 
 
Markreservat 
Områden anordnas för allmännyttigt ändamål för ledningsdragningar såsom u-
områden inom planområdet. Komplettering av ledningar görs i samband med 
byggnation. Huvudmännen för respektive ledningar svarar för omdragningar/flytt 
av dessa. 
 
Vatten och avlopp 
Planområdet är anslutet till kommunal VA.   
 
Dagvatten 
Planförslaget innebär att oexploaterade ytor tas i anspråk för nya byggnader. Detta 
kan leda till ökade dagvattenflöden inom området.  
Enligt framtagen dagvattenpolicy för Kungsörs kommun ska dagvattnet i första 
hand omhändertas genom infiltration eller rening inom tomtmark innan det kan 
släppas ut till recipienten. Avrinning från en tomt/ett markområde bör efter 
exploatering inte öka jämfört med före exploatering. Dagvattnet ska hanteras inom 
det område där det bildas. Bortledning av dagvattnet ska undvikas. Förorenat 
dagvatten ska inte utan åtgärd omhändertas genom infiltration eller perkolation 
eftersom det medför risk för förorening av grundvattentäkter. Därför är lokalt 
omhändertagande av dagvatten viktigt så att rening av dagvatten sker innan det når 
andra vattendrag eller Mälaren, vilka har god kemisk status.   
Byggherren ska i fortsatt projektering undersöka dagvattenhantering inom 
planområdet före och under byggandet. 
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Värme 
Mälarenergi AB ombesörjer fjärrvärme inom planområdet. Befintliga byggnader är 
anslutna till fjärrvärme. 
 
El 
Planområdet är anslutet till el. Mälarenergi Elnät AB ombesörjer elnätet inom 
planområdet 
 
Data 
Fiberanslutning kan anordnas till planområdet. 
 
Avfall 
VafabMiljö Kommunalförbund (Vafab) ansvarar för avfallshantering i Kungsörs 
kommun. Utrymmen för miljörum med sopsortering ska anordnas i anslutning till 
bostäderna och ska placeras på fastigheten så att sophämtning kan underlättas och 
utföras säkert.  
 
 

5. KONSEKVENSER 

Behovsbedömning för MKB 
När kommunen upprättar eller ändrar en detaljplan ska en miljöbedömning av 
planen göras om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljö-
påverkan enligt 6 kap. 11 § MB. Syftet med miljöbedömningen är att integrera 
miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Kommunen bedömer att 
detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan 
som anges i 6 kap. 11 § MB och att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 11 
§ MB och 4 kap. 34 § PBL kopplad till planen är inte nödvändig. 
 
Miljökonsekvenser 
 
Miljökvalitétsnormer för vatten 
Miljökvalitétsnormer för vatten fastställs med stöd av 5 kap. MB samt Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2013:19 och HVMFS 2015:4. 
Miljökvalitétsnormerna är en del av EU:s vattenförvaltning och ett verktyg för att 
ställa krav på vattnets kvalité. Information om vattenförekomsternas klassning 
återfinns i webbportalen Vatteninformationssystem Sverige, VISS. 
 
Normerna för vatten beskriver vilken vattenkvalité en viss vattenförekomst ska ha 
vid viss tidpunkt. Huvudregel är att alla vattenförekomsterna ska uppnå god status 
eller potential före 2021 samt att ingen vattenförekomsts status får försämras. Den 
ska istället förbättras eller bevaras. Miljökvalitétsnormer klassas inom två områden 
för vattenförekomster, ekologisk status och kemisk status.  
Kungsörsåsen utgör dricksvattentäkt för Kungsörs tätort. Tillgången till vatten är av 
god kvalitativ status och av god kemisk grundvattenstatus.  
 
Planområdet ingår i avrinningsområden för ytvattenförekomster både till Arbogaån 
och Mälaren, vilka ligger norr om planområdet.  Den vattenförekomst som berörs 
av detaljplanen är WA32458301 Arbogaån: mellan Galten/Mälaren och mynningen 
till Lillån som mynnar i WA5441959 Mälaren – Galten. Vattenförekomsterna har 
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problem med övergödning och miljögifter. Den grundvattenförekomst som berörs 
av detaljplanen är WA24973397 Köpingsåsen: Kungsör – Hed. 
 
Ett avrinningsområde är det område från vilket vatten från regn och snö rinner till 
specifik havsbassäng, sjö eller vattendrag. Det som sker i avrinningsområdet i form 
av utsläpp eller liknande avgör vilka förhållanden det är i vattenmiljön.  
 
ÖP:n lyfter fram att kommunens alla vattendrag ska ha god kemisk och ekologisk 
status. Kommunens sjöar ska skyddas mot förorenat dagvatten. 
Exploateringen får inte leda till att vattenkvalitén för någon vattenförekomst 
försämras. Genomsläppliga och bevuxna markytor är därför viktiga för att 
förebygga dagvattenavrinning och föroreningsspridning till yt- och grundvatten.   
 
Miljökvalitétsnormer för luft 
Miljökvalitétsnormerna för luft regleras enligt Luftkvalitétsförordningen som syftar 
till att skydda människors hälsa och miljö. Miljökvalitétsnormerna för luft reglerar 
idag tillåtna halter av kvävedioxid/kväveoxider, svaveloxid, bly småpartiklar, 
bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bensapyren. De flesta 
miljökvalitétsnormerna för luft uppnås i de flesta fall, bland annat på grund av 
renare förbränningsmotorer och användning av renare bränslen. Det största 
problemet vid trafikerade vägar är fortfarande högre halter av kvävedioxid och 
småpartiklar.   
 
Kungsörs kommun ansvarar för att kontrollera att miljökvalitétsnormerna uppfylls 
och har för mätningar av luftkvalité valt att samarbeta inom Västmanlands 
luftvårdsförbund. Tillverkningsindustri och tät trafik saknas i kommunen varför 
risken för att planens genomförande påverkar miljökvalitétsnormerna för luft 
bedöms som liten. 
 
Landskap 
Planens genomförande förväntas inte påverka landskapet nämnvärt. Den planerade 
bebyggelsen bedöms passa in i områdets karaktär genom dess utformning och skala. 
Byggnaderna anpassas till omgivningen genom färgsättning, materialval och 
utformning.  
 
Hälsa och säkerhet 
Under uppförande av nya bostadshus och ändring av befintliga byggnader kan 
byggnation medföra störningar som buller och utsläpp till luft från arbetsmaskiner. 
Framkomligheten på lokalgator runt planområdet kan under byggtiden bli något 
sämre. 
 
Buller 
Buller från arbetsmaskiner bedöms medföra negativa konsekvenser på området. 
Dock bedöms att riktvärden inte överskrids i någon större omfattning. Byggherren 
bör kunna minimera störningar för omgivningen. 
Ny- och ombyggnader av bostäder ska uppfylla Naturvårdsverkets riktvärden för 
trafikbuller.  
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Säkerhet och trygghet 
Föreslagen bebyggelse innebär att fler kommer att röra sig inom området, belysning 
förbättras och området befolkas av fler vilket leder till en ökad informell kontroll 
och kan leda till bättre trygghetskänsla. 
 
Samhällsskydd och beredskap 
Räddningstjänsten bedöms nå till samtliga byggnader inom området. Befintliga 
brandposter finns för brandvattenförsörjning inom området. 
 
 

6. EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 
Kungsörs kommun och Kungsörs Fastighets AB tecknar ett plankostnadsavtal. 
 
Genomförandeavtal 
Kungsörs Fastighets AB och Kungsörs kommun ska avtala i särskilt 
genomförandeavtal om hur eventuella följdverkningar för omgivningen vid 
blivande fastighetsgränser av bostadsområdet ska utformas och bekostas. 
 
 

7. GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska frågor 
Tidplan för genomförande 
Genomförandetiden är tio år från det detaljplanen har vunnit laga kraft (4 kap. 21-
25 § PBL). Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla tills 
den ändras eller upphävs. 
 
Tidplan för upprättande av detaljplan 
3:e kv. 2018 Samråd 
2:e kv. 2019 Granskning 
4:e kv. 2019 Antagande 
 
Ansvarsfördelning  
Kungsörs kommun ansvarar för upprättande av detaljplan. Kommunen ansvarar för 
myndighetsutövning vid bygglov och lantmäterimyndigheten ansvarar för 
fastighetsbildning. Kungsörs Fastighets AB ansvarar för anläggnings- och 
byggnadsarbete inom fastigheterna och ska utforma anslutning av tomtmark till 
kommunens mark enligt kommunal standard. Kungsörs Fastighets AB ansvarar för 
undersökningar före och under byggtiden. Huvudmännen för respektive ledningar 
ansvarar för ledningsdragningar och flytt av dessa. 
 
Huvudmannaskap 
Justering görs av en del av Skolgatans gatuområde i den norra delen av 
planområdet, som utgör allmän platsmark. 
 
Kungsörs kommun kommer att vara huvudman för allmännyttig gång- och cykelväg 
genom planområdet. 
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Genomförandeavtal 
Kungsörs Fastighets AB åtagande för utökning samt övertagande av mark och 
byggnader ska hanteras i ett särskilt genomförandeavtal mellan Kungsörs kommun 
och Kungsörs Fastighets AB, som kommer att beslutas i samband med 
detaljplanens antagande.  
  
I samband med byggnation svarar Kungsörs Fastighets AB för återställande av 
allmän platsmark. 
  
Fastighetsfrågor 
Fastighetsrättsliga åtgärder som behöver vidtas inom området för att lösa frågor om 
rättning, markåtkomst, ledningsrätt m.m. kommer lantmäterimyndigheten att 
hantera på uppdrag av att någon ansöker om lantmäteriförrättning efter 
detaljplanens antagande. Huvudmännen för ledningar för allmännyttiga ändamål 
svarar för att teckna ledningsrätt. 
 
Tekniska frågor 
Det är i samband med byggnation, som störningar, utsläpp till luft och eventuell 
begränsning av framkomlighet bedöms komma att ske. 
Byggherren kommer att ta fram en åtgärdsplan om hur dessa med hjälp av planering 
och andra åtgärder ska kunna minimeras. 
  
Medverkande 
Tjänstemän från Kungsörs kommun som medverkat i planarbetet 
Stig Tördahl och Maja Frisk. 
 
 
Konsulter som medverkat i planarbetet 
AHLQVIST & ALMQVIST ARKITEKTER 
Britt Almqvist och Sven Söderlind 
Aila Vuorio-Strid, Arkitekt Aila 
 
 

8. REFERENSDOKUMENT 

Översiktsplanen för Kungsörs kommun 2014 
Mål för energi och klimatfrågor i Kungsörs kommun 2014 
Dagvattenpolicy för Kungsörs kommun antagen av KF 2013 
Stiftelsen Västmanlands läns museum: Antikvariskt utlåtande över Karlaskolan i 
Kungsör 1998 
Miljömonitor: Analys om markprover för Kaplanen 7 2008 
Boverket: Miljökvalitetsnormer i fysisk planering 
Länsstyrelsen i Västmanlands läns (Vattenmyndighet i Norra Östersjöns 
vattendistrikts) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Norra 
Östersjöns vattendistrikt 
VISS Vatteninformationssystem Sverige 
Förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande 
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

2019-03-11  

 

Ny detaljplan Kaplanen 7 och 9.  

(DP 207) 

 

Beslut: 

Kungsörs kommun beslutade den 27 november 2017 att ge Ahlqvist & Almqvist 

Arkitekter i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området och sända ut den på 

samråd. 

 

Hur samrådet har bedrivits: 

Ändringar till detaljplan (KS2018/121) har varit utsänd för samråd mellan den 4 juli 

och den 24 augusti 2018 samt mellan den 4 - 25 oktober 2018 till berörda 

hyresgäster. 

Samtliga handlingar och yttranden finns i arkivet hos Kungsörs kommun. 

 

Yttranden har inlämnats av:  

 Lantmäteriet i Visby 

 Länsstyrelsen i Västmanlands län   

 Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

 Mälarenergi Elnät AB 

 Telia Sverige Net Fastigheter AB 

 Skanova AB 

 Köpings Kabel TV 

 Boenden inom planområdet enligt nedan 

 Ägare till fastigheter utanför området enligt nedan 

 Sammanslutning inom kommunen 

 

  

 

 

http://www.kungsor.se/
http://www.ahlqvist-almqvist.se/
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Inkomna yttranden med kommentarer: 

 

Lantmäteriet i Visby 

Lantmäteriet godkänner förslag till ny detaljplan för Kaplanen 7 och 9.  

 

Länsstyrelsen i Västmanlands län 

Överensstämmelse med översiktsplanen 

Enligt 4 kap. 33 § PBL ska planbeskrivningen innehålla en redovisning av om 

planen avviker från översiktsplanen, på vilket sätt den i så fall gör det och skälen 

för avvikelsen. Länsstyrelsen bedömer att detaljplaneförslaget inte avviker från 

översiktsplanen och är i linje med översiktsplanen mål och intentioner.  

 

Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL 

Mot bakgrund av samrådsförslaget gör Länsstyrelsen bedömning att:  

 

Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken 

Länsstyrelsen saknar information i planbeskrivningen om vilka vattenförekomster 

som berörs vid genomförande av planförslaget. Vattenförekomster som är berörda 

kan både vara ytvatten och grundvatten. Även information om 

vattenförekomsternas miljökvalitetsnormer bör vara med i planbeskrivningen. Om 

kommunen bedömer att planen inte kommer att påverka miljökvalitetsnormen för 

vatten bör kommunen skriva en motivering till det. 

 

Kommentarer: Kungsörs kommun kompletterar plan- och genomförande-

beskrivningen.  

 

Råd enligt 2 kap. PBL 

Natur 

Länsstyrelsen anser att det är positivt att kommunen avser att bevara de befintliga 

mistelträden på området. Det saknas dock en upplysning i planbeskrivningen om att 

mistlar omfattas av artskyddsförordningen och att fällning av mistelträd därmed 

kräver dispens, oavsett vad som står i plankartan. 

Kommentarer: Kungsörs kommun kompletterar plankartan samt plan- och 

genomförandebeskrivningen. 

 

Kulturmiljö 

Länsstyrelsen anser att det är positivt att den gamla skolbyggnaden förses med 

skydds- och varsamhetsbestämmelser i detaljplanen samt att ny bebyggelse i 

placering, byggnadshöjd och färgsättning anpassas till befintlig bebyggelse. 
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Samhällsskydd och beredskap 

Länsstyrelsen anser att kommunen bör komplettera planbeskrivningen med ett 

avsnitt som beskriver planområdet i förhållande till framkörningstider för 

räddningstjänsten samt brandvattenförsörjning i form av brandposter. 

 

Kommentarer: Kungsörs kommun kompletterar plan- och genomförande-

beskrivningen. 

 

Miljö 

Buller 

Länsstyrelsen anser att kommunen bör redovisa hur vägtrafikbuller i planområdet 

förhåller sig till förordning om trafikbuller vid bostadsbyggande samt ifall några 

skyddsåtgärder behöver vidtas för att uppfylla riktvärdena. 

Kommentarer: Kungsörs kommun kompletterar plan- och genomförande-

beskrivningen. 

 

Förorenade områden 

Länsstyrelsen anser att kommunen måste tydligare redovisa om åtgärder har 

genomförts i planområdet. Om åtgärder har tillkommit bör redovisningen innefatta 

till vilken nivå som åtgärderna har genomförts, dvs. till känslig markanvändning 

eller mindre känslig markanvändning. 

 

Länsstyrelsen är positiva till att kommunen påvisar i planbeskrivningen att 

undersökningar måste genomföras för att minska risken att påträffa föroreningar. 

Undersökningar till trots bör kommunen införa i planbeskrivningen att det är viktigt 

under genomförandet av planen att uppmärksamma avvikelser i markens 

beskaffenhet. Observeras avvikelser såsom annorlunda färger, lukter och/eller 

föremål måste dessa massor hanteras separat och kontrolleras med avseende på 

föroreningshalt. Detta med syfte att säkerställa att massorna hanteras på ett korrekt 

sätt.  

 

Påträffandet av markföroreningar medför upplysningsplikt, där tillsynsmyndigheten 

enligt Miljöbalken 10 kap § ska upplysas. Schaktning i förorenade massor kan 

tolkas som en efterbehandlingsåtgärd av tillsynsmyndigheten. Innan 

efterbehandling, eller schaktning, av förorenade massor påbörjas, ska anmälan till 

tillsynsmyndigheten, enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd 28§. Anmälan bör generellt ske minst 6 veckor innan.  

Kommentarer: Kungsörs kommun kompletterar plan- och genomförande-

beskrivningen. 
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Radon  

I planbeskrivningen bör kommunen redovisa om byggande ska uppföras 

radonsäkert eller inte. 

Kommentarer: Kungsörs kommun kompletterar plan- och genomförande-

beskrivningen. 

 

Planering och boende 

Parkering  

Länsstyrelsen anser att kommunen bör tydliggöra hur de planerar att tillgodose 

befintlig och tillkommande boendes bilparkeringsbehov. 

Kommentar:  Kungsörs kommun kompletterar plan- och genomförande-

beskrivningen. 

 

Övrigt 

Länsstyrelsen har i övrigt inget att erinra mot planförslaget. 

 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

Bedömning 

Gymnastikbyggnaden är i den gällande detaljplanen belagd med rivningsförbud. 

Enligt punkt fyra i planförslaget, under rubriken Förslag, står att byggnaden saknar 

skyddsbestämmelser, vilket inte stämmer. 

Som underlag till den nuvarande detaljplanen finns ett antikvariskt utlåtande från 

Västmanlands läns museum. Av utlåtandet framgår att den äldre skolbyggnaden och 

annexet (gymnastikbyggnaden) bör ses som en sammanhängande kulturmiljö väl 

värd att slå vakt om. 

I planbeskrivningen finns det ingen motivering till varför skyddsbestämmelsen kan 

tas bort på gymnastikbyggnaden. Ett nytt antikvariskt utlåtande över det nuvarande 

planförslaget bör därför tas fram, då byggnaderna i dagsläget är skyddade. 

Planförslaget bör även skickas på remiss till Länsmuseet i Västmanland. 

Planförslaget saknar redovisning om antalet nya bostäder som kan tillkomma. 

Förslaget bör kompletteras med antal bostäder, som underlag till parkeringsbehovet 

inom området, då förtätning sker. 

 

Yttrande 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund anser att planförslaget kompletteras med  

följande: 

 Nytt antikvariskt utlåtande gällande gymnastikbyggnaden, då gällande 

skyddbestämmelse tas bort. 

 Redovisning av parkeringsbehov 
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Kommentarer:  

I detaljplanen får kommunen bestämma om skydd för sådana särskilt värdefulla 

byggnadsverk som anges i 2 kap. 6§ och 8 kap.13§ plan- och bygglagen (PBL. 

Skyddsbestämmelser och rivningsförbud får endast anges områden eller 

byggnadsverk som har byggnadstekniska,historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 

och konstnärliga värden. Genom PBL kan kommunen åsätta vissa byggnader 

rivningsförbud i en detaljplan. Ett sådant förbud omfattar endast byggnadens 

stomme. För att detta förbud skulle bli verkningsfull skyddsinstrument ska det 

kombineras med skydds- och/eller varsamhetsbestämmelser.  

Stiftelsen Västmanlands läns museum gav 1998 ett antikvariskt utlåtande över 

Karlaskolan inför arbete av den nu gällande detaljplanen (DP 186). Västmanland 

läns museum anger inte i utlåtandet på vilka grunder gymnastikbyggnaden utgör 

särskilt kulturhistoriskt värdefull byggnad, som lyfter fram dess byggnads-

tekniska,historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Enligt 

utlåtandet utgör Karlaskolan och gymnastikbyggnaden sammanhängande 

kulturmiljö värd att slå vakt om.  

Enligt den nu gällande detaljplanen får gymnastikbyggnaden användas för 

bostadsändamål. Kungsörs kommun anser att ändring av gymnastikbyggnaden 

kräver omfattande åtgärder för bärande konstruktioner såsom stomme och fasader 

m.m. för att kunna göras om till bostäder. Detta kan inte försvaras eftersom 

bevarandet skulle medföra stora merkostnader för fastighetsägaren. Planförslaget 

avser endast bostadsändamål och att inga nya fastigheter skapas inom detta 

område.   

Kommunen föreslår att byggrätten på gymnastiksalens plats för bostäder är kvar i 

den nya detaljplanen. Nybyggnadens utformning och materialval ska anpassas till 

områdets karaktär. 

Kungsörs kommun kompletterar plan- och genomförandebeskrivningen med antalet 

bostäder och redovisning av parkeringsplatser.   

 

Mälarenergi Elnät AB 

Mälarenergi Elnät (MEE) vill informera om att vi har lågspännings- och 

mellanspänningskablar i eller i utkanten av området, se figuren nedan för en 

översiktlig bild. Kablarna är inte inmätta, så ledningsvisning krävs om 

arbetsområdet är i närheten av kablarna. Förnyelse och reparation av kablar får inte 

försvåras eller förhindras vid eller efter ombyggnation i området. Eventuell flytt 

bekostas av exploatör. Kontakta Mälarenergi Elnät Marknad & Mättjänster för 

offert när eventuellt behov av omläggning av kablar klarställts. 

Lågspänningsnätet kan behöva förstärkas till Kaplanen 7 och 9 till följd av 

förtätningen av området. 

I planbeskrivningen under avsnitt 4, rubriken El, skulle det kunna förtydligas att det 

är Mälarenergi Elnät AB som ombesörjer elnätet inom planområdet. 
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Kommentarer: Kungsörs kommun kompletterar plan- och genomförande-

beskrivningen. 

 

Telia Sverige Nät Fastigheter AB 

Med anledning av det samrådsunderlag som översänts vad gäller ny detaljplan för 

Kaplanen 7 och 9 har Telia Sverige Nät Fastigheter AB (TSNFAB) följande att 

erinra: 

TSNFAB äger fastigheten Kungsör Nanna 1 (fastigheten) som ligger precis utanför 

planområdet som berörs av den föreslagna detaljplaneändringen. TSNAB innehar 

telestation med tillhörande kanalisation och kablage på fastigheten. 

I och med att det planerade bostadshuset på Kaplanen 7 och 9 vill TSNAB redan nu 

erinra om att TSNAB:s anläggning eventuellt skulle kunna komma att orsaka 

störande ljud för de boende. TSNAB förutsätter att exploatören, om behov uppstår, 

bekostar lämpliga åtgärder för att minimera ljud och störningar från telestationen. 

TSNAB förutsätter vidare att inga förändringar företas som påverkar TSNAB:s 

byggnad och utrustning. Om förändringar företas ska kommunen eller exploatören 

ha klargjort vem som står för kostnaderna samt att dessa säkras upp via 

avtalsförbindelse. Telestationen innehåller känslig teknisk utrustning och Telias 
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riktlinjer för sprängning och borrning är därför bifogade om så kan komma att ske i 

samband med exploateringen, se bilaga 1.  

Av vikt är också de ledningar/kabelstråk som finns i området. Kablage och 

ledningar ägs av Skanova AB vilka också måste ges tillfälle att uttala sig i ärendet. 

Bilaga: TeliaSonera ANVISNING (2 sidor) 

Kommentarer: Kungsörs kommun kompletterar plan- och genomförande-

beskrivningen samt överlämnar anvisningen från TeliaSonera till fastighetsägarna.  

 

Skanova AB 

Yttrande  

Skanova har ledningar/kanalisation i detaljplaneområdet, se sid 2.  

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på 

plankartan. Kontakta https://www.ledningskollen.se . 

 

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i 

nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i 

samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna.  

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 

möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även 

bekostar den.  

 

När det blir aktuellt med ledningssamordningsmöten kontakta Skanovas 

Nätförvaltning. 
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Kommentarer: Kungsörs kommun kompletterar plan- och genomförande-

beskrivningen. 

 

Köpings Kabel TV 

Här har vi fiber som måste flyttas innan. Jag vill gärna få information när det börjas 

göra iordning i området då jag måste planera in vart fibern ska gå. 

  

Kommentarer: Kungsörs kommun kompletterar plan- och genomförande-

beskrivningen. 
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Yttranden från boende inom planområdet 

 

Yttrande 1 

Eftersom det finns ett värde att behålla gymnastikbyggnaden som bildar en enhet 

med Karlaskolan så föreslår jag att gällande plan behålls för q-märkning. Att 

byggnaden förfallit är inget skäl att ändra detaljplanen. Det naturliga vore ett 

vitesföreläggande som kräver att gymnastiksalen skyndsamt återställs i långsiktigt 

hållbart skick. Dåligt skick är oftast en lång process av försummelse. Dessutom 

finns ingen anledning att bygga fler carportar i centrum för flerfamiljshus. Detta 

pga ökad användning av bilpooler och en minskning av privat användning av bilar. 

Detta borde vara ert långsiktiga mål. Målet ska inte vara större ägande av privatbilar 

utan kollektivt åkande. Man kan i så fall kräva att carporten byggs så att den lätt 

kan byggas om till bostadsfastigheter. Andra städer har för länge sedan slutat bygga 

carportar i centrum. 

Kommentarer: 

I detaljplanen får kommunen bestämma om skydd för sådana särskilt värdefulla 

byggnadsverk som anges i 2 kap. 6§ och 8 kap.13§ plan- och bygglagen (PBL). 

Skyddsbestämmelser och rivningsförbud får endast anges områden eller 

byggnadsverk som har byggnadstekniska,historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 

och konstnärliga värden. Genom PBL kan kommunen åsätta vissa byggnader 

rivningsförbud i en detaljplan. Ett sådant förbud omfattar endast byggnadens 

stomme. För att detta förbud skulle bli verkningsfull skyddsinstrument ska det 

kombineras med skydds- och/eller varsamhetsbestämmelser.  

Stiftelsen Västmanlands läns museum gav 1998 ett antikvariskt utlåtande över 

Karlaskolan inför arbete av den nu gällande detaljplanen (DP 186). Västmanland 

läns museum anger inte i utlåtandet på vilka grunder gymnastikbyggnaden utgör 

särskilt kulturhistoriskt värdefull byggnad, som lyfter fram dess byggnads-

tekniska,historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Enligt 

utlåtandet utgör Karlaskolan och gymnastikbyggnaden sammanhängande 

kulturmiljö värd att slå vakt om.  

Enligt den nu gällande detaljplanen får gymnastikbyggnaden användas för 

bostadsändamål. Kungsörs kommun anser att ändring av gymnastikbyggnaden 

kräver omfattande åtgärder för bärande konstruktioner såsom stomme och fasader 

m.m. för att kunna göras om till bostäder. Detta kan inte försvaras eftersom 

bevarandet skulle medföra stora merkostnader för fastighetsägaren. Planförslaget 

avser endast bostadsändamål och att inga nya fastigheter skapas inom detta 

område.   

Kommunen föreslår att byggrätten på gymnastiksalens plats för bostäder är kvar i 

den nya detaljplanen. Nybyggnadens utformning och materialval ska anpassas till 

områdets karaktär. 
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Kommunen anser att bilpool och en minskning av användning av bil är bra ur 

miljösynpunkt. Parkeringsmöjligheter ska anordnas i bostadsområden och vara 

rimliga. Garagen är inte isolerade såsom bostadshusen varför ändring av dessa 

kan kräva omfattande åtgärder. Nya bostäder i tätorten, då det är nära till service 

oah handel m. m. ger förutsättningar för att använda gång-, cykel- och 

kollektivtrafik och därmed för att biltrafiken ska kunna minska. 

 

Yttrande 2 

Viktigt att bevara gästparkering. Idag används den av ”andra”. Viktigt att träd får 

stå kvar och bevara grönområden. Behålla bekväm infart för bil till nr 10 från 

Karlavägen eller ny bättre infart från Skolgatan. 

 

Kommentarer: 

Parkeringsplatser anordnas både för boende och besökare. Bevakning behövs för 

att obehöriga inte använder områdets parkeringsplatser. Träd med mistel är 

artskyddade och ska vara kvar liksom mycket av det gröna inom bostadsområdet. 

Allmän gång- och cykelväg kommer att finnas mellan Karlavägen och Skolgatan. 

Vägen utgör också möjlighet för varutransporter att nå till bostadsentréer. 

 

Yttrande 3 

1.  B.11. Bygg bostadshus 3-4 våningar. Huset som Karlaskolan (B111). 

 K.1. Fasad röd tegel liknande Karlaskolan. 

2. B.IV. Bygghöjd max 2 våningsplan. 

  K.1. Fasad röd tegel liknande Karlaskolan.  

 

Kommentarer: 

Av den föreslagna plankartan framgår det att två nya bostadshus får uppföras med 

fyra respektive två våningar dvs med lika många våningar som byggnaden som 

uppfördes 2014 på området. Föreslagna fasadmaterial till nya bostadshus är puts i 

röd/vit kulör.  

 

Yttrande 4 

 Att bygget utförs under en så kort period som möjligt. 

 Hk-platser bör även uppföras intill entré på Karlaskolan. 

 Under byggtiden behövs en bra, skyddad väg för de 

handikappade/funktionshindrade som bor på Karlaskolan 
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Kommentarer:  

Byggherren ansvarar för byggandet av nya bostäder inom området och planerar att 

olägenhet på alla sätt för de boenden minimeras. Bygge kräver dock många olika 

åtgärder varför tidsåtgången alltid är svår att förutse i förväg. Byggherren 

ansvarar för att boende inom området är skyddade under byggtiden.  

Parkering för personer med funktionshinder kommer att anordnas vid 

bostadsentréer.  

 

Yttrande 5 

Jag har inte något emot nybyggnation. Men bygg inte för min fina utsikt över 

vattentornet och alla fina tak runt omkring. 

Kommentarer:  

Förtätning av detta bostadsområde påverkar alltid på något sätt varför alla 

enskilda intressen kan vara svåra att tillgodose. I detta fall är det allmänna 

intresset att skapa nya bostäder i det centrala läget mycket angeläget. 

 

Yttrande 6 

Behåll gymnastiksalen och gör lägenheter eller något annat den passar så bra ihop 

med Karlaskolans arkitektur. 

Eller bygg nytt som huset mitt emot Karlaskolan, om man inte kan bygga 

lägenheter i gymnastiksalen. 

Gör carport vid den befintliga parkeringen och några gästparkeringar. 

Kommentarer:  

Förslaget för en ny detaljplan innebär att området används enbart för boende. 

Kungsörs kommun bedömer att ändring av gymnastikbyggnaden till bostäder 

kräver omfattande och kostsamma åtgärder av konstruktioner och fasader m. m. 

Därför är förslaget att ersätta gymnastikbyggnaden med ny byggrätt på samma 

plats och en annan plats på södra delen av området för bostäder. För att kunna 

anordna tillräcklig parkering planeras nya p-platser inom området.   

 

Yttrande 7 

Genomfart och parkering 

Redan idag används ”gångbanan” utanför porten på Karlavägen 10 av vissa 

personer (icke boende i området) som genomfart mellan Skolgatan och Karlavägen. 

Vi är oroliga att denna trafik kommer att öka när antal boende i området ökar. När 

fler människor bor och rör sig i området ökar dessutom risken att någon blir påkörd. 

Önskvärt vore ordenliga skyltar där det framgår att genomfart är förbjuden, det är 

då lättare att säga till personer som använder området som genomfart. 
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I samrådshandlingen framgår att P-platser ska anordnas i anslutning till 

bostadsentréer för att underlätta för funktionshindrade. Detta är bra, men det borde 

även framgå att vi boende kan använda P-platserna tillfälligt för i- och urlastning. 

En viss farhåga finns att det kommer att bli ont om parkeringsplatser i och med att 

det byggs på nuvarande parkeringar. Dessa parkeringar används mestadels av andra 

hyresgäster i KFAB:s fastigheter. Kommer dessa efter nybyggnationen att använda 

de få parkeringar som finns kvar blir det inte mycket parkeringar kvar för oss 

boende och gäster. 

Kommentarer:  

Kungsörs kommun bedömer att trafiken inte ökar nämnvärt inom området. 

Utformning av angöring och vägar kan göras så att trafiken inte innebär olägenhet 

inom bostadsområdet. Att använda tillfälligt parkeringsplatser, vilka är avsedda för 

personer med nedsatt funktion, torde kräva samordning vilket är svårt i praktiken. 

Det kommer att finnas goda möjligheter för att lasta in och ut skrymmande varor i 

och från fordon nära bostadsentréer. Detta kräver dock hänsynstagande till andra 

boendes behov av framkomlighet inom området. Fastighetsägaren ansvarar för vem 

som får använda parkeringen inom området. Fastighetsägaren kommer att 

informera om otillåten genomfart och sätta upp skylt ”ej genomfart”. 

 

Yttrande 8 

Jag önskar att gräsmattan och parkeringen här utanför får vara kvar. 

Kommentarer:  

Förslag till ny detaljplan kommer att omfatta stora friområden med grönt inslag 

inom tomten för de boende såsom träd och gräsytor. Befintlig parkering blir kvar 

och nya p-platser tillkommer. 

 

Yttrande 9 

Jag har jobbat i gymnastiksalen för 45 år sedan och redan då var det vattenskador 

och mögel i duscharna. Jag tycker det är slöseri med kommunens pengar att göra en 

total upprustning av det gamla huset. Riv huset och gör det så bra som möjligt för 

alla nybyggarna. 

Kommentarer:  

Kungsörs kommun bedömer att ändring av gymnastikbyggnaden kräver omfattande 

och kostsamma åtgärder av konstruktioner och fasader m. m. Därför är förslaget 

att ersätta gymnastikbyggnaden med ny byggrätt på samma plats för bostäder.   
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Fastigheter utanför området 

 

Yttrande 10 

Godkänner inte planförslaget. 

Den föreslagna detaljplanen torde innebära, om den genomförs, avsevärd 

försämring för de boende utmed Karlavägen. Det har under åren tagits upp i 

massmedia att förtätning av samhällen inte främjar människan, varken psykiskt 

eller fysiskt. 

Förtätning och därmed ökad biltrafik medför aldrig trygghet eller säkerhet. 

Tryggheten försämras ju fler som rör sig i området. 

Då det periodvis kommer stora regnmängder, vilka förväntas öka i framtiden, 

genererar detta problem genom byggnationer, plattsättning och asfaltering av 

tidigare fria ytor. Minimeras de fria ytorna, försvåras avrinningen då förutsättningar 

för denna avsevärt reduseras. De stora översvämningsproblemen som kan befaras 

bli följden vid alla förtätningar har rapporterats i massmedia från orter i Sverige och 

utomlands, vilket bör beaktas. 

Det som bekymrar mest är byggnationerna, Kaplanen 7, efter Karlavägen. Det 

planerade bostadshuset innebär för mig som ägare av fastigheten Freja 2 

olägenheter, vilka försämrar boendekvalitén. 

Enligt bilagda illustration, tolkar jag att infart till Karlaskolans parkering placeras 

mitt emot infarten till fastigheten Freja 2. Med redan livlig trafik på Karlavägen ger 

denna infart ytterligare en negativ effekt för boendemiljön vid fastigheten Freja 2. 

 

Kommentarer: 

Bostadsbyggande i Kungsör har under längre tid varit mycket begränsat. 

Befolkningen växer varför efterfrågan av bostäder är stor både i centrala och sjö- 

och naturnära lägen i kommunen. Kungsörs kommun bedömer att lägenheter i 

flerbostadshus i tätorten går i linje med översiktsplanens syfte att skapa rörlighet 

på bostadsmarknaden och komplettera det dominerande småhusutbudet. 

 

Byggandet är komplext, varför byggherren ska i projektering ta hänsyn till många 

aspekter såsom vattenflödena. Med klimatförändringar ökar risken för 

översvämningar. Kungsörs kommun har dagvattenpolicy som kommunfullmäktige 

antog 2013. Enligt policyn gäller det att dagvatten hanteras lokalt (LOD) inom 

fastigheten. Dag- och ytvatten är några frågor bl. a. vilka ingår i projektering, 

varför byggherren ska hantera dessa inför bygglov och startbesked.  

Kungsörs kommun anser att olika funktioner såsom boende, trafik, handel m.m. 

måste finnas i centrala delar av kommunen. Dessa funktioner har stort allmänt 

intresse för många. Fastigheterna ligger tätt i de centrala delarna varför angöring 

och infart är ofta nära till tomterna. Nya centrala bostäder nära service oah handel 

m. m. kan leda till att biltrafiken minskar i omfattning. 
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Vid bedömning av vad som i det enskilda fallet är en betydande olägenhet måste 

man beakta områdets karaktär och förhållandena på orten. Med detta menas att 

toleransnivån måste vara något högre i tätbebyggt område. Kungsörs kommun 

bedömer att de tillkommande bostäderna inte innebär sådan betydande olägenheter 

för omgivningen. 

 

Yttrande 11 

Godkänner planförslaget. 

Efter samtal med Stig Tördahl 9 augusti meddelar han att detta projekt ej kommer 

medföra oangelägenheter till min fastighet Översten 3 på Drottninggatan 18/ 

Skolgatan 2. 

Då jag tidigare har dålig erfarenhet av nybyggnation i detta kvarteret (bl.a. krossad 

lokalruta av entreprenörer) som projektet planeras på så meddelade Stig Tördahl att 

alla eventuella skador på min fastighet kommer att ersättas av dom som orsakar 

skadan. 

För mig är det oklart hur det exakt ska utredas vilken entreprenör etc som orsakat 

skada, men är det det ni lovar så. 

Med detta ovan sagt har jag inget att erinra. Detaljplan godkänns.   

 

Kommentarer: 

Detta projekt har ännu inte kommit så långt att byggherren har utsett en 

entreprenör och slutit ett avtal med denne. Av avtalet kommer det framgå vilket 

ansvar entreprenören har under byggtiden. 

 

Yttrande 12 

Godkänner inte planförslaget. 

Man river inte ett kulturminne. Vi behöver inte lägenheter så nära centrum då det e 

gångavstånd var du än är i närheten. Det finns på ängen vid Kvarngatan o 

Karlavägen plats att bygga på. Då det inget händer ang parkeringsförbud efter 

Skolg, så tyvärr är det inte uppskattat att bygga nytt och förstöra det fina vi har. 

Förstör inte en idyll!   

 

Kommentarer: 

Bostadsbyggande i Kungsör har under längre tid varit mycket begränsat. 

Befolkningen växer varför efterfrågan av bostäder är stor både i centrala och sjö- 

och naturnära lägen i kommunen. Kungsörs kommun bedömer att lägenheter i 

flerbostadshus i tätorten går i linje med översiktsplanens syfte att skapa rörlighet 

på bostadsmarknaden och komplettera det dominerande småhusutbudet. 
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Yttrande 13 

Godkänner inte planförslaget. 

I kulturmiljölagen (1988:950) 1:1§ anges att ”Det är en nationell angelägenhet att 

skydda och vårda kulturmiljön. Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl 

enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den 

som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller 

begränsas. Bestämmelserna i denna lag syftar till att tillförsäkra nuvarande och 

kommande generationer tillgång till en mångfald av kulturmiljöer. Med hänvisning 

till lagstiftningen och för att värna den kulturmiljö som kommunen tidigare varit 

angelägen om att bevara anser vi att Karlaskolan med tillhörande 

gymnastikbyggnad utgör ett värdefullt kulturarv som uppskattas av Kungsörs 

invånare och därmed bör bevaras. Vi anser i huvudsak byggnadens exteriör och 

förslagsvis går det att använda den före detta gymnastiksalen till någon som 

invånarna kan nyttja som till exempel galleri eller liknande. Då utbudet av 

offentliga lokaler uppfattas som begränsat är det ytterligare ett argument till att 

bevara det som finns. 

 

Kommentarer: 

Planläggningen ska enligt PBL ta hänsyn till kulturvärden liksom många andra 

aspekter. Planläggningen är komplex då olika aspekter ska vägas samman. 

I detaljplanen får kommunen bestämma om skydd för sådana särskilt värdefulla 

byggnadsverk som anges i 2 kap. 6§ och 8 kap.13§ plan- och bygglagen (PBL). 

Skyddsbestämmelser och rivningsförbud får endast anges områden eller 

byggnadsverk som har byggnadstekniska,historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 

och konstnärliga värden. Genom PBL kan kommunen åsätta vissa byggnader 

rivningsförbud i en detaljplan. Ett sådant förbud omfattar endast byggnadens 

stomme. För att detta förbud skulle bli verkningsfull skyddsinstrument ska det 

kombineras med skydds- och/eller varsamhetsbestämmelser.  

Stiftelsen Västmanlands läns museum gav 1998 ett antikvariskt utlåtande över 

Karlaskolan inför arbete av den nu gällande detaljplanen (DP 186). Västmanland 

läns museum anger inte i utlåtandet på vilka grunder gymnastikbyggnaden utgör 

särskilt kulturhistoriskt värdefull byggnad, som lyfter fram dess byggnads-

tekniska,historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Enligt 

utlåtandet utgör Karlaskolan och gymnastikbyggnaden sammanhängande 

kulturmiljö värd att slå vakt om.  

Enligt den nu gällande detaljplanen får gymnastikbyggnaden användas för 

bostadsändamål. Kungsörs kommun anser att ändring av gymnastikbyggnaden 

kräver omfattande åtgärder för bärande konstruktioner såsom stomme och fasader 

m.m. för att kunna göras om till bostäder. Detta kan inte försvaras eftersom 

bevarandet skulle medföra stora merkostnader för fastighetsägaren. Planförslaget 

avser endast bostadsändamål och att inga nya fastigheter skapas inom detta 

område.   
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Kommunen föreslår att byggrätten på gymnastiksalens plats för bostäder är kvar i 

den nya detaljplanen. Nybyggnadens utformning och materialval ska anpassas till 

områdets karaktär. 

I detta fall föreslås att planområdet avser bostadsändamål vilket innebär att 

befintliga bostäder bevaras och nya lägenheter skapas i kommunens tätort. 

 

Yttrande 14 

Godkänner planförslaget. 

Vi önskar att ni tänker till kring parkeringsplatser då det idag är många bilar som 

parkeras på Skolgatan svårt för oss som bor i fastigheten att åka in/ut på sin egen 

tomt detta pga parkerade bilar men även då den nya cykelvägen byggdes. 

Vi önskar ni tar hänsyn till detta och ser våra önskemål!! 

Kommentarer:  

Parkering till boende och besökare på Kaplanen 7 och 9 anordnas inom 

planområdet. Frågan om parkeringssituationen på Skolgatan förs över till berörd 

enhet i kommunen. 

   

Sammanslutning inom kommunen 

 

Kungsörs Hembygdsförening 

Inom planområdet finns två byggnader med kulturhistoriskt värde, vilka är 

utpekade i den nuvarande detaljplanen och belagda med beteckning q (byggnaden 

får inte rivas). Enligt inlämnat förslag kommer q-beteckningen för 

gymnastikbyggnaden tas bort. 

Gymnastikbyggnaden är i den gällande detaljplanen belagd med rivningsförbud. 

Enligt punkt fyra i planförslaget, under rubriken Förslag, står att byggnaden saknar 

skyddsbestämmelser, vilket inte stämmer. 

I planförslaget finns ingen motivering till varför skyddsbestämmelsen kan tas bort 

på gymnastikbyggnaden. Ett nytt antikkvariskt utlåtande över det nuvarande plan-

förslaget bör därför tas fram, då byggnaden i dagsläget är skyddade. 

Kungsörs Hembygdsförening har tidigare framfört kritik mot att gymnastik-

byggnaden rivs med hänsyn till bevarandevärdet. Vi vill med detta brev ge stöd till 

det yttrande som lämnats av Västra Mälardalens Myndighetsförbund. 

Vi är från Hembygdsföreningen allvarligt berymrade över den utarmning av äldre 

byggnader rivits i centrala Kungsör. Det är enligt vår mening särskilt viktigt att 

behålla äldre miljöer i en tid av expansion där nya fastigheter snart helt dominerar 

bilden av samhället. Gymnastikbyggnaden vid Karlaskolan skall ju ses som en del 

av den samlade miljön. Vi anser att den bör användas för fritidsändamål. 
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Kommentarer: 

Det berörda områdets gamla karaktär har delvis bevarats genom att gamla 

Karlaskolan har renoverats och byggts om till bostäder. Gamla Karlaskolan får, 

enligt den gällande detaljplanen, inte rivas utan ska bevaras för framtiden. 

Området har sedan utvecklats med en ny byggnad med 16 lägenheter och en ny 

detaljplan håller på att ats fram som möjliggör ytterligare en liknande byggnad 

samt att det gamla annexet byggs om till nio marklägenheter. 

I detaljplanen får kommunen bestämma om skydd för sådana särskilt värdefulla 

byggnadsverk som anges i 2 kap. 6§ och 8 kap.13§ plan- och bygglagen (PBL). 

Skyddsbestämmelser och rivningsförbud får endast anges områden eller 

byggnadsverk som har byggnadstekniska,historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 

och konstnärliga värden. Genom PBL kan kommunen åsätta vissa byggnader 

rivningsförbud i en detaljplan. Ett sådant förbud omfattar endast byggnadens 

stomme. För att detta förbud skulle bli verkningsfull skyddsinstrument ska det 

kombineras med skydds- och/eller varsamhetsbestämmelser.  

Stiftelsen Västmanlands läns museum gav 1998 ett antikvariskt utlåtande över 

Karlaskolan inför arbete av den nu gällande detaljplanen (DP 186). Västmanland 

läns museum anger inte i utlåtandet på vilka grunder gymnastikbyggnaden utgör 

särskilt kulturhistoriskt värdefull byggnad, som lyfter fram dess byggnads-

tekniska,historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värdena. Enligt 

utlåtandet utgör Karlaskolan och gymnastikbyggnaden sammanhängande 

kulturmiljö värd att slå vakt om.  

Enligt den nu gällande detaljplanen får gymnastikbyggnaden användas för 

bostadsändamål. Kungsörs kommun anser att ändring av gymnastikbyggnaden 

kräver omfattande åtgärder för bärande konstruktioner såsom stomme och fasader 

m.m. för att kunna göras om till bostäder. Detta kan inte försvaras eftersom 

bevarandet skulle medföra stora merkostnader för fastighetsägaren. Planförslaget 

avser endast bostadsändamål och att inga nya fastigheter skapas inom detta 

område.   

Kommunen föreslår att byggrätten på gymnastiksalens plats för bostäder är kvar i 

den nya detaljplanen. Nybyggnadens utformning och materialval ska anpassas till 

områdets karaktär. 

 

 

Kommunstyrelseförvaltningen Sven Söderlind 

Kungsörs kommun  Ahlqvist & Almqvist Arkitekter 
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Granskningsutlåtande Antagandehandling – DP 207 
Ny detaljplan Kaplanen 7 och 9 Kungsörs kommun, Västmanlands län 
 
Beslut 
Kungsörs kommun beslutade den 27 november 2017 att ge Ahlqvist och Almqvist 
Arkitekter i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området och sända ut den på 
granskning. 
 
Hur samrådet har bedrivits 
Ändringar till detaljplan har varit utsända för samråd mellan den 4 juli och den 24 
augusti 2018 samt mellan den 4 och 25 oktober 2018 till berörda sakägare. 
Handlingarna har under samma tid varit tillgängliga på kommunens hemsida och i 
kommunhusets reception. Samtliga handlingar och yttranden finns i arkivet hos 
Kungsörs kommun. 
 
Hur granskningen har bedrivits 
Ändringar till detaljplan har varit utsända för granskning mellan den 18 mars och 
den 8 april 2019 till berörda sakägare. Handlingarna har även varit under samma tid 
tillgängliga på kommunens hemsida och i kommunhusets reception. Samtliga 
handlingar och yttranden finns i arkivet hos Kungsörs kommun. 
 
Kungörelse 
Efter granskningen har Kungsörs kommun växlat från standardförfarande till utökat 
förfarande. Därför har ändringar till detaljplan varit kungjorda mellan den 29 maj 
och den 23 juni 2019 i lokalpressen. Handlingarna har under samma tid varit 
tillgängliga på kommunens hemsida och i kommunhusets reception. Samtliga 
handlingar och yttranden finns i arkivet hos Kungsörs kommun. 
  

  

Kungsörs kommun  

Drottninggatan 34 
S-736 85 Kungsör     
Tel: +46 227 60 00 00     
i n f o @ k u n g s o r . s e  
w w w . k u n g s o r . s e  

 Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB  

Peter Myndes Backe 12 
S-118 46 Stockholm    
Tel: +46 8 556 96 880     
m a i l @ a h l q v i s t - a l m q v i s t . s e  
w w w . a h l q v i s t - a l m q v i s t . s e  

 

http://www.kungsor.se/
http://www.ahlqvist-almqvist.se/
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Kungsörs kommuns sammanvägda ställningstagande 
Den nya detaljplanen för Kaplanen 7 och 9 är förenlig med kommunens översikts-
plan och skapar förutsättningar för ett utökat bostadsbestånd, vilket ger större 
möjligheter för inflyttning och ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Befolkningen i 
Kungsör har ökat mycket mer än vad översiktsplanen förutspådde, varför behovet 
av fler bostäder har ökat i takt med att nya invånare flyttar till Kungsör. Kommunen 
har en betydande bostadsbrist och en hög efterfrågan på lägenheter i centrala 
Kungsör. Den nya detaljplanen ger ett önskat tillskott på lägenheter i centrala 
Kungsör.  
 
F.d. Karlaskolan som var en folkskola med en huvudbyggnad och två annex-
byggnader (gymnastikbyggnad och matsalsbyggnad) illustrerar lokal historia med 
1900-talets gedigna tegelbyggnader.  Det berörda områdets gamla karaktär har 
delvis bevarats genom att gamla Karlaskolans huvudbyggnad har byggts om till 
bostäder. En ny byggnad med 16 lägenheter har uppförts på området. Den nya 
detaljplanen möjliggör ytterligare en liknande ny byggnad och att det ena gamla 
annexet (matsalsbyggnaden) bevaras och byggs om till nio marklägenheter. 

Att bevara och bygga om gymnastikbyggnaden till bostäder skulle medföra 
omfattande förändringar av nuvarande fasadutformning, planlösning samt stomme. 
Det skulle också kunna innebära att byggnadens historiska särdrag förvanskas och 
kraven på varsamhet enligt PBL inte uppfylls. Dessutom kommer det att orsaka 
stora merkostnader för fastighetsägaren. 

Den nya detaljplanen är av allmänt och enskilt intresse samt av stor vikt för att 
tillgodose ökat behov av lägenheter i centrala Kungsör. Kommunen gör 
sammantaget bedömningen att behovet av nya bostäder väger tyngre än en 
ombyggnad och bevarande av gymnastikbyggnaden. Kungsörs kommun föreslår 
därför att detaljplanen för Kaplanen 7 och 9 antas. 
 
Yttranden efter granskningen har inlämnats av:  

• Lantmäteriet i Visby   
• Länsstyrelsen i Västmanlands län   
• Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
• Västmanlands läns museum 
• Mälarenergi Elnät AB 
• Ägare till fastighet utanför planområdet 
• Övriga boende i kommunen 

 
Yttranden efter kungörelsen 

• Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
• Övriga yttranden (1-12)  
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Yttranden efter granskningen med kommentarer: 

 
Lantmäteriet i Visby 
Delar av planen som bör förbättras 
Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer. För punktprickad mark 
rekommenderas skrivningen ”Marken får inte förses med byggnad” 
Kommentarer: Kommunen har reviderat texten på plankartan. 
 
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning.  
Med begreppet huvudmannaskap i en detaljplan avses normalt vem som är ansvarig 
för de allmänna platserna. Under rubriken ”Huvudmannaskap” i planbeskrivningen 
står att Kungsörs Fastighets AB ska vara huvudman för allmännyttig gång- och 
cykelväg (x-området). Enligt Boverket är det dock bara kommunen som kan vara 
huvudman för sådana markreservat. Det är även kommunen som ska se till att en 
rättighet t.ex. ett servitut skapas och kommunen är även inlösenskyldig om 
fastighetsägaren begär det.  
Kommentarer: Kommunen har reviderat texten för huvudmannaskap på plankartan 
och i planbeskrivningen. Kommunen är huvudman för allmännyttig gång- och 
cykelväg (x-område). 
 
Delar av planen som skulle kunna förbättras  
(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom 
Lantmäteriets lagstadgade bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle 
förbättra detaljplanen.) 
 
Planbestämmelser 
Planbestämmelsen P (parkering) ska ligga under rubriken ”Kvartersmark” och 
färgen ska vara grå, enligt boverket. 
Kommentarer: I detta fall utgör P (parkering) inte självständig 
parkeringsanläggning utan ingår som komplement till bostadsändamål (B) varför 
den ges vid färgläggning gul färg. Kommunen reviderar plankartan och tar bort P i 
planbestämmelserna. 
 
Plankartans tydlighet  
Plankartan är liten men innehåller väldigt mycket text och övrig information vilket 
gör det svårt att tyda delar av kartan. Den skulle kunna göras tydligare genom att 
dels förstora den, och dels ta bort några av grundkartans beteckningar som inte är 
nödvändiga. 
Kommentarer: Kommunen ändrar inte storleken för plankartan. 
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Övriga frågor  
Lantmäteriet vill även göra er uppmärksamma på att planen är väldigt flexibel, och 
kan styckas av i flera mindre fastigheter. Om inte detta är avsikten kan plan-
bestämmelse om minsta fastighetsstorlek införas. 
Kommentarer: Kommunen anser att detaljplanen ska vara flexibel. 
 
Länsstyrelsen i Västmanlands län 
Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL  
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att ett ingripande av detaljplanen inte kommer att 
prövas.  

Övrigt 
Länsstyrelsen vill tydliggöra sitt yttrande från samrådsskedet gällande vatten-
förekomster. Den vattenförekomst som berörs av detaljplanen är WA32456301 
Arbogaån: mellan Galten/Mälaren och mynningen till Lillån som mynnar i 
WA5441959 Mälaren – Galten. Vattenförekomsterna har problem med över-
gödning och miljögifter. Den grundvattenförekomst som berörs av detaljplanen är 
WA24973397 Köpingsåsen: Kungsör – Hed. Kommunen bör specificera detta i 
planbeskrivningen. 
Kommentarer: Kungsörs kommun har kompletterat plan- och genomförande-
beskrivningen. 
 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Västra Mälardalens Myndighetsförbunds tidigare yttrande kvarstår beträffande 
gymnastikbyggnadens kulturhistoriska värde. 

Planförslaget bör kompletteras med ett nytt antikvariskt utlåtande på den aktuella 
byggnaden då gällande skyddsbestämmelser tas bort. 
 
Kommentarer: Kommunen vidhåller tidigare kommentar i samrådsredogörelsen. 
Kungsörs kommun har nu inhämtat ett nytt yttrande från Stiftelsen Västmanlands 
läns museum. Detta redovisas i granskningsutlåtandet. 
 
Västmanlands läns museum 
Bakgrund 
Karlaskolan i centrala Kungsör uppfördes år 1904 av byggmästare C G Vattenström 
från Köping. Gymnastik- och slöjdundervisningen flyttades till ett nybyggt annex 
(1924) på skolgårdens norra sida. Denna byggnad är uppförd i 1920-talsklassicistisk 
stil. Undervisningen lades ner 2008. En detaljplan togs fram för fastigheten 2008. 
Den medgav bostadsanvändningen för huvudbyggnad samt gymnastikhall bostäder 
i 3 våningar, nya byggnader för bostäder i 4 våningar samt kontor i 1 våning. 
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Inför framtagandet av detaljplanen 2008 togs ett antikvarisk utlåtande fram över 
Karlaskolan från Västmanlands läns museum 1998, dnr 98:352-310: ”Karlaskolans 
huvudbyggnad och gymnastiksalen ska ses som en sammanhängande kulturmiljö. 
Dess karaktär präglas av 1930 års utbyggnad. Med andra ord bör 1904 års 
folkskolebyggnad och 1930 års gymnastikannex ses som en sammanhängande 
kulturmiljö, väl värd att slå vakt om.”  
 
Gymnastikbyggnaden och huvudbyggnaden vid Karlaskolan blev i detaljplan 
belagd med varsamhetsbestämmelser k1: De karaktärsdrag och värden hos 
bebyggelsen som angivits i planbeskrivningen under rubriken antikvarisk 
bedömning av Karlaskolan, på sid 3 och 4 skall särskilt beaktas vid ändring. 
Byggnaden har skyddsbestämmelser q: Byggnaden får inte rivas. 
 
Befintlig skydd 
Skolbyggnaderna finns med i ” Bevara mig väl – en plan för bevarande av 
byggnader och miljöer i Kungsörs tätort, 1996” som skyddsvärda kommunala 
objekt. I det dokumentet står att yttre ändringar prövas i samband med bygglov 
varav pbl kap 3 § 12 kommer hävdas” (”Byggnader, som är särskilt värdefulla från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i 
ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas.”) Här nämns också att 
byggnaderna saknar planbestämmelse. 
 
1998 lämnade Västmanlands läns museum sitt antikvariska utlåtande över 
Karlaskolan, se ovan. 
2014 togs en ny översiktsplan för kommunen. En översiktsplan behandlar den 
långsiktiga fysiska utvecklingen av kommunen. En översiktsplan är strategiskt till 
sin karaktär och ska presentera kommunens målsättning inom olika områden. I 
dokumentet nämns Karlaskolan vid flera tillfällen. 
 
Ur ÖP sid 74: 
”Drottningsgatan med bebyggelse från 1940- och 50-talen utgör en skyddsvärd 
miljö i centrum liksom även Vattentornet, f.d. Karlaskolan samt industrilokalerna i 
kv. Gjutaren och Drotten. Den största delen av bebyggelsen i Kungsör har 
tillkommit under modernismens tid dvs. från 1930-tal till och med 1970-tal.” 
 
Ur ÖP sid 76: 
”Karlaskolan är utpekat som en fastighet av betydande estetiskt värde samt av 
betydande historiskt värde.” 
 
Ur ÖP sid 85: 
Egna förslag till inriktning gällande kulturlandskapet 
”De restriktioner som föreslås i de värdefulla bebyggelsemiljöer som pekas ut i 
”Bevara mig väl” ska beaktas.” 
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I den nya detaljplanen som tagits fram 2018-2019, föreslås att befintlig 
skyddsbestämmelse q: byggnaden får inte rivas, på gymnastikbyggnaden tas bort. 
Att byggnaderna, enligt punkt fyra i det nya planförslaget, saknar 
skyddsbestämmelser stämmer ej. 
 
Västmanlands läns museums remissvar 
Västmanlands läns museum anser att Kungsörs kommun mellan 1996 och 2014 
tydligt redovisat sina intentioner gällande bevarandet av sina kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer. Detta skedde så i aktuellt kvarter genom planbestämmelser 2008 
när skolbyggnaderna ändrade användning. Hänsyn till byggnadernas särskilt 
värdefulla karaktär togs och dessa behandlades, som föreslaget av länsmuseet 
antikvariska utlåtande, som en sammanhängande miljö där bägge byggnaderna är 
lika viktiga. 
 
Västmanlands läns museum anser att skyddsbestämmelse q: rivningsförbud EJ tas 
bort ur den nya detaljplanen. Både huvudbyggnad och gymnastikbyggnad bör ha 
varsamhetsbestämmelser och skyddsbestämmelser i plan. Museet anser att 
kommunen bör följa sitt kulturminnesvårdsprogram samt sina intentioner 
redovisade i ÖP och värna om de få äldre byggnader som finns i tätorten. 
 

Eftersom den aktuella detaljplanen omfattar byggnader som är skyddade enligt PBL 
kap 8 § 13 bör kommunen i detta fall och i framtiden ha samråd med 
byggnadsantikvarisk expertis inför planering av byggnationer i enlighet med 
intentioner i Bevara mig väl, sid 9. 

Kommentarer: Skyddsbestämmelser och rivningsförbud får endast anges för 
områden eller byggnader som är särskilt värdefulla ur historiskt, kulturhistoriskt, 
miljömässigt eller konstnärligt hänseende eller som ingår i ett bebyggelseområde 
av denna karaktär. Skyddsbestämmelser bör alltid preciseras så att det tydligt 
framgår vad som menas med skyddet om det är t.ex. rivningsförbud, skydd av 
karaktärsdrag eller byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 
eller konstnärliga värden eller ett visst underhåll som avses. Av dokument såsom 
”Bevara mig väl” m.fl. kan man inte se att f.d. Karlaskolans byggnader är klassade 
som särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt. Dessa byggnader har varit föremål för ändringar under årens gång. F.d. 
Karlaskolan ingår som del i skyddsvärd miljö enligt översiktsplanen och utlåtandet 
från Västmanlands läns museum. 
 
Tidigare detaljplan DP 16 från 1949 saknar skyddsbestämmelser för f.d. 
Karlaskolans byggnader. Skyddsbestämmelser finns i den nu gällande detaljplanen 
(DP 186) för f.d. Karlaskolan och tillhörande gymnastikbyggnaden.  Dessa är 
formulerade som rivningsförbud (q1) och varsamhetsbestämmelser (k1) och anger 
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inte tydligt, vilka delar och detaljer av byggnaderna som är särskilt värdefulla.  Om 
förändringar av särskilt värdefulla byggnader och miljöer inte får utföras ska 
bestämmelser preciserade krav om förvanskning (q) användas.  
 
Varsamhetsbestämmelser gäller vid ändringar av samtliga befintliga byggnadsverk 
och bebyggelseområden även om dessa saknar bestämmelse om rivningsförbud på 
detaljplanen. I den nu gällande detaljplanen saknas bestämmelse om förvanskning 
för f.d. Karlaskolans byggnader. 
 
Det berörda områdets gamla karaktär har delvis bevarats genom att gamla 
Karlaskolans huvudbyggnad har byggts om till bostäder. En ny byggnad med 16 
lägenheter har uppförts på området. Den nya detaljplanen möjliggör ytterligare en 
liknande ny byggnad och att det ena gamla annexet (matsalsbyggnaden) bevaras 
och byggs om till nio marklägenheter. 

Enligt den gällande detaljplanen får gymnastiksalen användas för bostadsändamål. 
Kungsörs kommun anser att ändring av gymnastikbyggnaden kräver omfattande 
åtgärder för bärande konstruktioner såsom stomme och planlösning samt fasader 
m.m. för att kunna göras om till bostäder. Ett bevarande skulle kunna innebära att 
byggnadens historiska särdrag förvanskas och kraven på varsamhet enligt PBL 
därför inte uppfylls. Detta kan inte försvaras eftersom bevarandet skulle medföra 
stora merkostnader för fastighetsägaren. Planförslaget avser endast 
bostadsändamål.  

Kommunen föreslår att byggrätten på gymnastiksalens plats för bostäder är kvar i 
den nya detaljplanen. Nybyggnadens utformning och materialval ska anpassas till 
områdets karaktär. 
 
Mälarenergi Elnät AB 
Mälarenergi Elnät (MEE) vill informera om att vi har lågspännings- och 
mellanspänningskablar i eller i utkanten av området, se figuren nedan för en 
översiktlig bild. Kablarna är inte inmätta, så ledningsvisning krävs om 
arbetsområdet är i närheten av kablarna. Förnyelse och reparation av kablar får inte 
försvåras eller förhindras vid eller efter ombyggnation i området. Eventuell flytt 
bekostas av exploatör. Kontakta Mälarenergi Elnät Marknad & Mättjänster för 
offert när eventuellt behov av omläggning av kablar klarställts. Lågspänningsnätet 
kan behöva förstärkas till Kaplanen 7 och 9 till följd av förtätningen av området. 
I planbeskrivningen under avsnitt 4, rubriken El, skulle det kunna förtydligas att det 
är Mälarenergi Elnät AB som ombesörjer elnätet inom planområdet inte 
Mälarenergi AB som det står nu. 

   

 



Granskningsutlåtande   8 (26) 
 

 
 
Kommentarer: Kungsörs kommun har kompletterat plan- och genomförande-
beskrivningen. 
 
Yttranden från ägare till fastighet utanför planområdet 
Yttrande 1 
Med anledning av förslaget till nybyggnation av hyresrätter i kvarteret Kaplanen 
vill vi som nära boende på detta vis framföra våra åsikter. 

Tyvärr befarar vi att det är ett bortkastat bemödande eftersom vi håller det för 
sannolikt att kommunens beslutsfattare hellre utnyttjar sin maktposition till 
synpunkter från boende i området. 

I andra kommuner som Eskilstuna och Västerås med flera väljer man att använda 
och bevara äldre intressanta byggnader och miljöer för framtida generationer. Just 
äldre tegelstensbyggnader likt gymnastikhuset är precis det som många andra 
kommuner är angelägna om att renovera och bevara. Som vi tidigare påpekat kan 
Karlaskolan före detta gymnastikhus användas för Hembygdsföreningen och 
utställningar samt andra kulturella evenemang då byggnaden ligger centralt och i 
fin miljö. 

Det är kommuner som har bevarat äldre miljöer som i allmänhet bedöms som 
vackra medan kommuner som haft rivningshysteri betraktas som ”fula”. Handen på 
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hjärtat, vi kan väl inte vara direkt stolta över vårt centrum i Kungsör med de enormt 
trista och fula 40-50-talslängorna utefter Drottninggatan. Det vore beklagligt om det 
lilla som finns kvar också raseras. Vad har vi då att lämna efter oss till kommande 
generationer? 

Som närboende till Karlaskolan uppskattar vi inte heller att bli omringade av 
hyreskaserner. Det var inte under dessa premisser vi valde att bosätta här. 

Vi förstår inte heller grunden för den inriktningen. Det finns väldigt många 
hyresrätter men ytterst få bostadsrätter i Kungsörs kommun. Det finns dessutom 
gott om plats att bygga marknära bostäder i stället för att bygga på höjden. Antalet 
nybyggda lägenheter borde rimligen korreleras med antal nya arbetstillfällen i 
kommunen, för det är ju inte särskilt sannolikt att de som tjänstgör i en annan 
kommun skulle få för sig att flytta till hyreslägenhet i Kungsör för att börja pendla. 
Vi har själva arbetspendlat under många år till Stockholm, Västerås och Örebro 
men aldrig haft någon kollega som ens har övervägt att flytta till hyreslägenhet i 
Kungsör för att pendla. Hyresrätter är möjligtvis bra för ungdomar som ska flytta 
hemifrån men viktigast för en expanderande kommun är att det skapas 
arbetstillfällen i kommunen. 
 
Kommentarer: Bostadsbyggande i Kungsör har under längre tid varit mycket 
begränsat. Befolkningen växer varför efterfrågan av bostäder är stor både i 
centrala och sjö- och naturnära lägen i kommunen. Kungsörs kommun bedömer att 
lägenheter i flerbostadshus i tätorten går i linje med översiktsplanens syfte att 
skapa rörlighet på bostadsmarknaden och komplettera det dominerande 
småhusutbudet. 
 
Syftet med att ta fram en detaljplan för Kaplanen 7 och 9 är att planområdet 
kompletteras och förtätas för att öka antalet bostäder i Kungsörs tätort.  
Planområdet ingår i kvarteret där det finns endast flerbostadshus medan det i de 
omkringliggande kvarteren finns det villabebyggelse.  Kommunen beslutade i 
november 2017 om att pröva planläggning gällande förtätning och utveckling av 
Kaplanen 7 och 9. Kvaliteten på byggnadskulturen styrs av lagstiftningen, där de 
månghundraåriga kraven på beständighet och prydnad i dag uttrycks i PBL. 
 
Framtagande av den nya detaljplanen sker i linje med översiktsplanens 
målsättning. Ett av översiktsplanens fokusområden är att skapa attraktivt boende i 
Kungsör. Kommunen domineras idag av småhus i attraktiva lägen. En allmän 
målsättning för översiktsplanen är att behålla och utveckla variationen i 
bostadsutbudet, vilket gagnar alla invånare i kommunen. Inflyttningen till Kungsör 
är mycket större än vad översiktsplanen förutsåg, varför bostäder efterfrågas. 
Lägenheter i flerfamiljshus efterfrågas även av en växande äldre målgrupp. 
Detaljplanen avser att tillgodose ett angeläget allmänt intresse. Enligt praxis 
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innebär förtätning i centrala delar av tätorter omgivningspåverkan som följer av 
ändringar nära befintliga bostäder. 
 
Det berörda områdets gamla karaktär har delvis bevarats genom att gamla 
Karlaskolans huvudbyggnad har byggts om till bostäder. En ny byggnad med 16 
lägenheter har uppförts på området. Den nya detaljplanen möjliggör ytterligare en 
liknande ny byggnad och att det ena gamla annexet (matsalsbyggnaden) bevaras 
och byggs om till nio marklägenheter. 

Enligt den gällande detaljplanen får gymnastiksalen användas för bostadsändamål. 
Kungsörs kommun anser att ändring av gymnastikbyggnaden kräver omfattande 
åtgärder för bärande konstruktioner såsom stomme och planlösning samt fasader 
m.m. för att kunna göras om till bostäder. Detta kan inte försvaras eftersom 
bevarandet skulle medföra stora merkostnader för fastighetsägaren. Planförslaget 
avser endast bostadsändamål.  

Kommunen föreslår att byggrätten på gymnastiksalens plats för bostäder är kvar i 
den nya detaljplanen. Nybyggnadens utformning och materialval ska anpassas till 
områdets karaktär. 

 
Yttrande från övriga boende i kommunen 
Yttrande 1 
Kommunen redogör tydligt för att ”en detaljplan är ett bindande juridiskt 
dokument”. Det är också kommunen som är tillsynsmyndighet för att se till att lagar 
och regler efterlevs. Överträdelser beivras i allmän domstol.  
 
I det nu aktuella fallet har en redan beslutad och gällande detaljplan DP 186 helt 
förbisetts i den juridiska ordningen eftersom innevarande fastighetsägare 
tillsammans med kommunen föreslår en rivning av det s.k. annexet till Karlaskolan. 
Fastighetsägare har långt innan den aktuella processen som vi idag har på bordet 
underlåtit all form av bevarande av den värdefulla byggnaden. Fastighetsägaren har 
helt enkelt underlåtit i att sköta det q-märkta, skyddade objektet. Ägaren har redan 
för två år sedan haft som målsättning att riva det q-märkta huset. Fastighetsägaren 
har inte under de år bolaget ägt huset reserverat medel för det nödvändiga 
underhåller utan, tvärtom, inte ens redovisat ett byggnadsvärde för huset. 
Underlåtelse att redovisa och rapportera krav enligt lagar och författningar på ett 
aktiebolags verksamhet är straffbart, något som bolagets revisorer borde ha 
upptäckt. 
JAG YRKAR PÅ ATT ANSVAR OCH VITE SKALL UTDÖMAS FÖR 
MISSKÖTSEL AV EGENDOM SOM ALLMÄNHETEN SÄTTER ETT HÖGT 
BEVARANDEVÄRDE PÅ: 

   

 



Granskningsutlåtande   11 (26) 
 

Allmänheten har rätt att få samhällsvärden bevarade och att ”centrum ska upplevas 
som vackert, särpräglat och trivsamt”.  Därför anser jag att den nya föreslagna 
detaljplanen skall förkastas. 
 
Kommentarer: 
I detta fall är det fråga om att kommunen ska ta fram en detaljplan för Kaplanen 7 
och 9 i syfte att planområdet kompletteras och förtätas för att ge utrymme för ökad 
boende i Kungsörs tätort. Detta sker i linje med översiktsplanens målsättning. 
Kungsörs kommun tog i november 2017 beslut om detta planarbete. 
 
Processen för en detaljplan regleras i plan- och bygglagen (PBL). Allt som inte är 
reglerat i PBL lämnas utan åtgärd. 
 
PBL reglerar vilka byggnadsverk och bebyggelseområden kan ges skydds-
bestämmelse i detaljplanen. Den gällande detaljplanen anger rivningsförbud (q1) 
och varsamhetsbestämmelse (k1) för f.d. Karlaskolans gymnastikbyggnad.  
F.d. Karlaskolans byggnader är vårdade och underhålls så att byggnadernas 
värden inte förfaller eller minskar. 

 
Yttranden efter kungörelse med kommentarer 

• Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
• Övriga yttranden (1-12)  

 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tidigare yttrat sig gällande 
gymnastikbyggnadens kulturhistoriska värde att planförslaget bör kompletteras med 
nytt antikvariskt utlåtande på den aktuella byggnaden då gällande skydds-
bestämmelser tas bort. Kungsörs kommun har bemött förbundets yttrande och 
kompletterat planförslaget med nytt antikvariskt utlåtande den 3 april 2019. 

Beslutsunderlag 

• Samrådshandlingar den 11 juni 2019 
• Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 12 juni 2019 

Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inga synpunkter på förslag till 
detaljplanplan för Kaplanen 7 och 9 i Kungsörs kommun. 

Yttrande över förslag till detaljplan för del av Kaplanen 7 och 9 i Kungsörs 
kommun. 
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Ärendet 
Inom planområdet två byggnader med högt kulturhistoriskt värde, vilka är utpekade 
i den gällande detaljplanen och belagda med beteckning q (byggnad får inte rivas). 
Enligt inlämnat förslag kommer q-beteckningen för gymnastikbyggnaden tas bort. 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har yttrats sig tidigare beträffande 
gymnastikbyggnadens kulturhistoriska värde att planförslaget bör kompletteras med 
nytt antikvariskt utlåtande på den aktuella byggnaden då skyddsbestämmelse tas 
bort. 

Kungsörs kommun har bemött Västra Mälardalens Myndighetsförbunds yttrande 
och kompletterat planförslaget med nytt antikvariskt utlåtande daterat 3 april 2019. 

Yttrande 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inga ytterligare synpunkter på förslag 
till detaljplan för del av Kaplanen 7 och 9 i Kungsörs kommun.  
 
Kommentarer: Kungsörs kommun har nu inhämtat ett nytt yttrande från Stiftelsen 
Västmanlands läns museum. Detta redovisas i granskningsutlåtandet. 
 

Övriga yttranden efter kungörelse 

Yttrande 1 
Vi är många som vill förhindra att rubricerade byggnad rivs. Det finns värde i att 
bevara och renovera istället att ständigt riva. Behåll byggnaden. 

Kommentarer: Enligt den nu gällande detaljplanen (DP 186) får gymnastik-
byggnaden användas för bostadsändamål. Kommunen föreslår att byggrätten på 
gymnastiksalens plats för bostäder är kvar i den nya detaljplanen. Nybyggnadens 
utformning och materialval ska anpassas till områdets karaktär. Det berörda 
områdets gamla karaktär har delvis bevarats genom att gamla Karlaskolans 
huvudbyggnad har byggts om till bostäder. En ny byggnad med 16 lägenheter har 
uppförts på området. Den nya detaljplanen möjliggör ytterligare en liknande ny 
byggnad och att det ena gamla annexet (matsalsbyggnaden) bevaras och byggs om 
till nio marklägenheter. 

Enligt den gällande detaljplanen får gymnastiksalen användas för bostadsändamål. 
Kungsörs kommun anser att ändring av gymnastikbyggnaden kräver omfattande 
åtgärder för bärande konstruktioner såsom stomme och planlösning samt fasader 
m.m. för att kunna göras om till bostäder. Ett bevarande skulle kunna innebära att 
byggnadens historiska särdrag förvanskas och kraven på varsamhet enligt PBL 
därför inte uppfylls. Detta kan inte försvaras eftersom bevarandet skulle medföra 
stora merkostnader för fastighetsägaren. Planförslaget avser endast 
bostadsändamål.  

   

 



Granskningsutlåtande   13 (26) 
 

Kommunen föreslår att byggrätten på gymnastiksalens plats för bostäder är kvar i 
den nya detaljplanen. Nybyggnadens utformning och materialval ska anpassas till 
områdets karaktär. 
 
Yttrande 2 
Jag vill å det skarpaste få framföra mitt missnöje i att Kungsörs kommuns 
annonsering i lokalpressen är ett bedrägligt förfarande. 

Skrivelsen gör gällande att ”planen har stort allmänt intresse” som är helt korrekt, 
och sedan beskriver man att syftet med detaljplanen är att ändra en befintlig 
annexbyggnad” när det i själva verket handlar om att riva just det hus som kallas 
Karlaskolans Annex den gamla gymnastiksalen. 

Det bedrägliga förfarandet har inte mitt gillande och jag yrkar på att detaljplanen 
görs om och görs korrekt ur ett allmänt intresse. 

Kommentarer: Utdrag ur plan- och genomförandebeskrivningen sidan 4: 
Planens syfte och huvuddrag  
”Kungsörs kommun tar fram en ny detaljplan för bostadsändamål för Kaplanen 7 
och 9, vilket innebär att det blir nya centralt belägna bostäder i Kungsör. Syftet 
med en ny detaljplan är att kunna uppföra två nya flerbostadshus med lägenheter 
och ändra en befintlig annexbyggnad till bostadshus med marklägenheter. De nya 
bostäderna skapar ökad rörlighet för bostadsmarknaden inom kommunen. Den 
gällande detaljplanen (DP 186) har användningsbeteckning B och B1 samt K, vilka 
anger att området får användas för bostäder och kontor. Detta innebär att hela 
området enligt den gällande detaljplanen inte kan användas för bostadsändamål.” 
 
En detaljplan innebär en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen enligt 
plan- och bygglagen (PBL). I planprocessen är vissa moment obligatoriska medan 
andra är beroende av vilket förfarande som kan eller ska användas. Med utrycket 
betydande intresse för allmänheten menas sådana planförslag som kan antas angå 
en större krets människor och som inte underrättas i egenskap av sakägare eller 
boende i eller anslutning till planområdet. Till exempel förändringar av miljöer 
med stort lokalt värde kan vara av betydande intresse för allmänheten.  
 
Reglerna om förfarande vid upprättande av detaljplaner framgår av PBL. Allt som 
inte är reglerat i PBL lämnas utan åtgärd. Innan kommunen antar en detaljplan ska 
kommunen ha tagit fram ett planförslag, samrått om förslaget och låtit det granskas 
enligt PBL  

Då planförslaget för Kaplanen 7 och 9 är förenligt med den gällande 
översiktsplanen, startades planprocessen som standardförfarande.  
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Det har dock visat sig att det finns betydande allmänt intresse. Kommunen har 
därför växlat till utökat förfarande enligt PBL. Detta innebär att planförslaget har 
kungjorts och anslagits på kommunens anslagstavla och förts in i lokalpressen. 
 
Nya yttranden om planförslaget för Kaplanen 7 och 9 har inkommit till kommunen 
efter kungörelsen. Dessa redovisas i detta granskningsutlåtande.   
 
Av planförslagets handlingar; plankarta och beskrivning, ska det framgå, vilket 
ändamål och vilka åtgärder m.fl. detaljplanen syftar till. Kommunen anser att 
förvarandet följer bestämmelser i PBL.   

Kungsörs kommuns beslut anslås och man kan inhämta dessa t.ex. på webben eller 
direkt från kommunen. Även press informerar om olika beslut.  
 
Yttrande 3 
Jag önskar att Karlaskolans annex inte rivs utan utnyttjas till föreningsverksamhet. 
Det saknas bra lokaler för olika aktiviteter i Kungsör. 
 
Yttrande 4 
Hej jag vill framföra en synpunkt på att INTE riva annexet! Har använts till 
idrottsaktiviteter och har själv haft gympa där. Skolan har i princip hela Kungsör 
gått i så låt oss ha kvar några gamla minnen och sluta riv precis allt! Som sagt 
BEVARA ANNEXET! 
 
Kommentarer: Bostadsbyggande i Kungsör har under längre tid varit mycket 
begränsat. Befolkningen växer varför efterfrågan av bostäder är stor både i 
centrala samt sjö- och naturnära lägen i kommunen. Kungsörs kommun bedömer 
att lägenheter i flerbostadshus i tätorten går i linje med översiktsplanens syfte att 
skapa rörlighet på bostadsmarknaden och komplettera det dominerande 
småhusutbudet. Mot bakgrund av detta prioriterar kommunen bostäder enligt 
planförslaget. 
 
Det berörda områdets gamla karaktär har delvis bevarats genom att gamla 
Karlaskolans huvudbyggnad har byggts om till bostäder. En ny byggnad med 16 
lägenheter har uppförts på området. Den nya detaljplanen möjliggör ytterligare en 
liknande ny byggnad och att det ena gamla annexet (matsalsbyggnaden) bevaras 
och byggs om till nio marklägenheter. 

Enligt den gällande detaljplanen får gymnastiksalen användas för bostadsändamål. 
Kungsörs kommun anser att ändring av gymnastikbyggnaden kräver omfattande 
åtgärder för bärande konstruktioner såsom stomme och planlösning samt fasader 
m.m. för att kunna göras om till bostäder. Ett bevarande skulle kunna innebära att 
byggnadens historiska särdrag förvanskas och kraven på varsamhet enligt PBL 
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därför inte uppfylls. Detta kan inte försvaras eftersom bevarandet skulle medföra 
stora merkostnader för fastighetsägaren. Planförslaget avser endast 
bostadsändamål.  

Kommunen föreslår att byggrätten på gymnastiksalens plats för bostäder är kvar i 
den nya detaljplanen. Nybyggnadens utformning och materialval ska anpassas till 
områdets karaktär. 
 
Yttrande 5 
Eftersom det finns ett värde att behålla gymnastikbyggnaden som bildar en enhet 
med Karlaskolan så föreslår jag att gällande plan behålls med q-märkning. Att 
byggnaden har förfallit är inget skäl att ändra detaljplan. Det narturliga vore ett 
vitesföreläggande som kräver att gymnastiksalen skyndsamt återställs i långsiktigt 
hållbart skick. Dåligt skick är oftast en lång process av försummelse. Dessutom 
finns det ingen anledning att bygga fler carportar i centrum för flerfamiljshus. Detta 
pga ökad användning av bilpooler och en minskning av privat användning av bilar. 
Detta borde vara ert lånsiktiga mål. Målet ska inte vara större ägande av privatbilar 
utan kollektivt åkande. Man kan i så fall kräva att carporten lätt kan byggas om till 
bostadsfastigheter. Andra städer har för länge sedan slutat bygga carportar i 
centrum. 

Kommentarer: Det berörda områdets gamla karaktär har delvis bevarats genom att 
gamla Karlaskolans huvudbyggnad har byggts om till bostäder. En ny byggnad med 
16 lägenheter har uppförts på området. Den nya detaljplanen möjliggör ytterligare 
en liknande ny byggnad och att det ena gamla annexet (matsalsbyggnaden) bevaras 
och byggs om till nio marklägenheter. 

Enligt den gällande detaljplanen får gymnastiksalen användas för bostadsändamål. 
Kungsörs kommun anser att ändring av gymnastikbyggnaden kräver omfattande 
åtgärder för bärande konstruktioner såsom stomme och planlösning samt fasader 
m.m. för att kunna göras om till bostäder. Ett bevarande skulle kunna innebära att 
byggnadens historiska särdrag förvanskas och kraven på varsamhet enligt PBL 
därför inte uppfylls. Detta kan inte försvaras eftersom bevarandet skulle medföra 
stora merkostnader för fastighetsägaren. Planförslaget avser endast 
bostadsändamål.  

Kommunen föreslår att byggrätten på gymnastiksalens plats för bostäder är kvar i 
den nya detaljplanen. Nybyggnadens utformning och materialval ska anpassas till 
områdets karaktär. 

Kommunen anser att bilpool och en minskning av användning av bil är bra ur 
miljösynpunkt. Parkeringsmöjligheter ska anordnas i bostadsområden och vara 
rimliga. Garagen är inte isolerade såsom bostadshusen, varför ändring av dessa 
kan kräva omfattande åtgärder. Nya bostäder i tätorten, då det är nära till service 
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och handel m.m. ger förutsättningar för att använda gång-, cykel- och 
kollektivtrafik och därmed för att biltrafiken ska kunna minska.  

Yttrande 6 
Jag har följt hela processen när det gäller ändringen av ovanstående detaljplan och 
tycket det är mycket anmärkningsvärt hur det hela har hanterats, i skymundan för 
allmänhetens kännedom! 

Att först q-märka en byggnad och sedan några år senare ”ta bort” q-märkningen för 
att man har kommit på att man vill bygga garage och parkering just på den platsen 
är för mig helt otroligt och oansvarigt! Liksom att helt underlåta att underhålla 
nämnda byggnad! 

Byggnaden är både vacker och på många sätt fullt funktionsduglig. Den 
harmoniserar väl med huvudbyggnaden, den tidigare Karlskolan, och skulle efter 
renovering användas på många goda sätt. Gymnastiksalen behövs verkligen, det 
råder ju brist på lokaler där daglediga kan motionera på olika sätt, kanske även på 
kvällstid. Jag vet ju t.ex. att vi som är 15-tal pensionärsdamer som, i flera år, 
Latinomix i Sporthallens källare på fredagsförmiddagar inte längre kommer att få 
göra det. Där ska det bli utökat gym och karate! Vart ska vi ta vägen i höst? En 
annan grupp som inte heller få vara kvar i källaren är den s.k. ”Pumpen” som kör ett 
par kvällar i veckan. Det finns säkert fler som skulle vilja använda 
gymnastiklokalen som nu hotas av rivning. När det gäller lokalerna i 
bottenvåningen, som ända till i höstas användes av SFI och där jag själv varit och 
hjälpt till med konversation för vår nyanlända är ganska nyrenoverade och i gott 
skick. Där skulle flera av våra föreningar kunna hålla till för möten och andra 
aktiviteter. Detta är bara några exempel för användningsområden för lokalerna. 

Förutom ovanstående har jag noterat de vackra och värdefulla trapporna som finns 
både i huvudingången och i den lilla ingången på gaveln och leder till 
övervåningen. Dessa är gjorda i kalksten, vilket är ett fantastiskt, vackert, starkt och 
dyrbart material. Det vore helgerån att riva dessa! Nya, likvärdiga sådana skulle 
kosta en förmögenhet! 

Sammanfattningsvis vill jag, på det bestämdaste, protestera mot planerna att riva 
den gamla byggnaden som innehåller gymnastiksalen! Rusta upp den och blås liv i 
den igen! Det är bara viljan som saknas! 

Om ni kunde lägga 10 miljoner på den s.k. försköningen av Drottninggatan och 
Konsumtorget så kan ni väl lägga 6 miljoner på det här! 

Kommentarer: Bostadsbyggande i Kungsör har under längre tid varit mycket 
begränsat. Befolkningen växer varför efterfrågan av bostäder är stor både i 
centrala samt sjö- och naturnära lägen i kommunen. Kungsörs kommun bedömer 
att lägenheter i flerbostadshus i tätorten går i linje med översiktsplanens syfte att 
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skapa rörlighet på bostadsmarknaden och komplettera det dominerande 
småhusutbudet. Mot bakgrund av detta prioriterar kommunen bostäder enligt 
planförslaget. 
 
Gymnastikbyggnadens utformning och tekniska egenskaper är vårdade och 
underhållet är anpassat till omgivningens karaktär och byggnadens värde.  

Kommunen beslutade i november 2017 om att pröva planläggning för tätning och 
utveckling på detta område för bostadsändamål. Kommunen anslår besluten så att 
allmänheten har möjlighet att följa vilka beslut tas. Vidare finns det möjlighet att 
inhämta dessa beslut från kommunen.  

Det berörda områdets gamla karaktär har delvis bevarats genom att gamla 
Karlaskolans huvudbyggnad har byggts om till bostäder. En ny byggnad med 16 
lägenheter har uppförts på området. Den nya detaljplanen möjliggör ytterligare en 
liknande ny byggnad och att det ena gamla annexet (matsalsbyggnaden) bevaras 
och byggs om till nio marklägenheter. 

Enligt den gällande detaljplanen får gymnastiksalen användas för bostadsändamål. 
Kungsörs kommun anser att ändring av gymnastikbyggnaden kräver omfattande 
åtgärder för bärande konstruktioner såsom stomme och planlösning samt fasader 
m.m. för att kunna göras om till bostäder. Ett bevarande skulle kunna innebära att 
byggnadens historiska särdrag förvanskas och kraven på varsamhet enligt PBL 
därför inte uppfylls. Detta kan inte försvaras eftersom bevarandet skulle medföra 
stora merkostnader för fastighetsägaren. Planförslaget avser endast 
bostadsändamål.  

Kommunen föreslår att byggrätten på gymnastiksalens plats för bostäder är kvar i 
den nya detaljplanen. Nybyggnadens utformning och materialval ska anpassas till 
områdets karaktär. 

Yttrande 7 
Godkänner inte planförslaget! 
1 Stiftelsen Västmanlands läns museum gav ett antikvariskt utlåtande över 
Karlaskolan inför arbetet med den gällande detaljplanen: ”Karlaskolan ligger i 
centrala Kungsör som avgränsats som värdefull miljö (område 11) i 
kulturminnesvårdsprogrammet för Kungsörs tätort. Dess karaktär präglas av 1930 
års utbyggnad. Med andra ord bör 1904 års folkskolebyggnad och 1930 års 
gymnastikannex ses som en sammanhängande kulturmiljö väl värd att slå vakt om.” 
Inget i detta utlåtande har ändrats och bör kvarstå. 

2 Att fastighetsägaren underlåtit att underhålla en fastighet med bevarande stämpel 
bör givetvis inte sluta med att denna vilja går genom. Tvärtom bör denna åläggas 
med vite att tillse att byggnaden är i långsiktigt hållbart skick. 
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3 Att hänvisa att 1904 års folkskolebyggnad beskyddad mot rivning betyder 
ingenting då det skyddet uppenbarligen anses kunna upphävas godtyckligt. 

Kommentarer: Stiftelsen Västmanlands läns museum har inlämnat ett nytt utlåtande 
om f.d. Karlaskolans byggnader. Utlåtandet med kommentarer redovisas tidigare i 
detta granskningsutlåtande. Gymnastikbyggnadens utformning och tekniska 
egenskaper är vårdade och underhållet är anpassat till omgivningens karaktär och 
byggnadens värde. Det berörda områdets gamla karaktär har delvis bevarats 
genom att gamla Karlaskolans huvudbyggnad har byggts om till bostäder. En ny 
byggnad med 16 lägenheter har uppförts på området. Den nya detaljplanen 
möjliggör ytterligare en liknande ny byggnad och att det ena gamla annexet 
(matsalsbyggnaden) bevaras och byggs om till nio marklägenheter. 

Enligt den gällande detaljplanen får gymnastiksalen användas för bostadsändamål. 
Kungsörs kommun anser att ändring av gymnastikbyggnaden kräver omfattande 
åtgärder för bärande konstruktioner såsom stomme och planlösning samt fasader 
m.m. för att kunna göras om till bostäder. Ett bevarande skulle kunna innebära att 
byggnadens historiska särdrag förvanskas och kraven på varsamhet enligt PBL 
därför inte uppfylls. Detta kan inte försvaras eftersom bevarandet skulle medföra 
stora merkostnader för fastighetsägaren. Planförslaget avser endast 
bostadsändamål.  

Kommunen föreslår att byggrätten på gymnastiksalens plats för bostäder är kvar i 
den nya detaljplanen. Nybyggnadens utformning och materialval ska anpassas till 
områdets karaktär. 
 
Yttrande 8 
Eftersom sista dag för Er ta emot synpunkter på granskningshandlingar infinner sig 
på Söndag under midsommarhelgen har det funnits en viss stress att få fram en del 
viktiga handlingar. Handlingar så som intresse från yttre intressenter som är 
intresserade av att det gamla gymnastikhuset blir kvar istället för att rivas. Både 
region Västmanland och Fysioterapeuter har inte haft en chans att återkoppla sitt 
intresse. Likaså finns det flera lokala föreningar som är mycket intresserade att få 
nyttja och ev. driva huset för sina egna särintressen. Dessa är infångade av mig men 
inte i detalj preciserade då tiden varit alltför kort. 
 
Synpunkter och kritik på den föreslagna detaljplanen DP 207 Kaplanen 7 och 9 
För det första är inte den föreslagna detaljplanen med tillhörande Samrådsdokument 
korrekt utförda. Det finns flera informationsmissar och förbiseenden som behöver 
korrigeras för att ge det samrådsdokument som ett ev. beslut kommer att kräva. 
Anlitade arkitekter har gjort ett slarvigt jobb som antingen beror på okunskap, 
bristande information eller helt enkelt lättja. 
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För det andra; om nu kommunens ledning har insett att det finns ”ett stort 
allmänintresse” för frågan undrar jag varför allmänheten inte alls kan få tillgång till 
lokalerna. Allmänhetens begäran att få komma in och se lokalerna nekas av 
KFAB`s VD som för övrigt inte ens är huvudman för huset! Det är KKTAB vilket 
framgår av samrådshandlingarna! (om det nu stämmer?).  Det hade varit passande 
om ledningen, på korrekt sätt, hade visat allmänheten vad som i själva verket är 
tänkt för området, nämligen att riva gymnastiksalshuset och sedan bygga en 
parkering och ett nytt trevåningshus. Ett sådant förvaringssätt med rätta kallas för 
en ”utökad granskning”. 
 
Det finns flera alternativ inom tätorten för att tillgodose behovet av ny central 
bebyggelse. Det finns flera tomma tomter där lägenheter kan byggas. Jag tänker 
främst på den stora gamla tomten där fabriken Svea engång fanns. Där finns en 
mycket vackert skyddat västerläge för tex terrassvåningar. Det andra området är 
längs Kungsgatan där NAF engång fanns. Idag en oanvänd yta. Sedan finns 
området söder hyreshuset ”Sorgkanten”. Stor öppen yta som är oanvänd mellan 
Vårdcentralen och torget. För att nu inte tala om ytorna mellan Vårdcentralen och 
skolan. Dessa är stora öppna ytor bara att ta i anspråk utan problem om 
bevarandevärde etc. 
 
2015 tog fullmäktige beslut om ny översiktplan. Idensamma framgår tydligt att 
kvarteret Kaplanen där den sammanhängande fastighetsbildningen Karlaskolan och 
dess gymnastiksal är omnämnda som värda att bevara då de är av etiskt stort värde 
för vårt samhälle. Dessa etiska värden är totalt förbisedda av författarna till 
samrådshandlingarna vi idag har på bordet.   
 
Jag tycker det är mycket märkligt beteende att smussla undan dessa, fastställda 
genom demokratiska beslut, dokument som för övrigt är så färska att ingen kan 
påstå att man missat dem! 
 
Jag har svårt att begripa att man missar att det redan fanns en Detaljplan 186 för 
området något som vår kommunala direktör inte kände till. Han påstod att DP 186 
var felaktig och aldrig var tagen i fullmäktige. Han sa dessutom, helt felaktigt att 
DP 186 inte hade genomförts under den 5 års-tid som var angiven. Detta är ånyo ett 
fel från direktören som inte verkar förstå vad en q-märkning innebär enligt vår lag. 
 
Direktören erbjöd mig personligen att jag kunde få köpa huset. Mitt svar var 
omedelbart om ett pris. Senare när jag påminde homon att jag saknade priset så 
kom ett brev från KFAB`s VD att frågan om försäljning inte alls var aktuell. Dvs. 
han som företräder bolaget som inte ens äger huset svarade på något som 
kommundirektöre/koncernchefen hade givit löfte om? Märkligt beteende minst 
sagt. 
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Förslag till alternativ användning till huset 
Terapeutiskt gym under professionell ledning. En Artrosskola i förebyggande syfte 
för att tillfredsställa den seniora delen av vårt samhälle. Kommunen tillsamman 
med regionen måste agera framåt. Dvs en plan bör omedelbart upprättas för att 
förebygga och förhindra att äldre blir stillasittande. Medel och intresse finns redan 
men kommunen har ingen plan. Detta är försumligt och måste åtgärdeas om inte 
Kungsör ska hamna ännu längre ner i statistiken (Nationella kvalitetsregistret för 
patienter med artros, BOA registret). Det finns redan intresse från privata 
fysioentreprenörer att driva verksamhet i huset. 
 
Vidare finns det intresse att få använda huset till större samlingar så som när 
gästande lagidrottare besöker Kungsör. Logi och mat kan ordnas inom 
tegelväggarna. 
 
PRO och SPF börjar söka efter större och bättre lokaler. Detta centralt belägna hus 
skulle motsvara deras förväntningar av samlingssal samt storsal för medlemsmöten. 
 
Ekonomin för huset är stålande positiv. Ur ett redovisningsperspektiv är huset 
värderat till noll kronor. Varken KKTAB eller KFAB redovisar ett marknadsvärde 
för huset. Detta medför att när man gör en investering i renoveringsarbete så 
påverkas värdet i motsvarande mån. Troligen kommer fastigheten att värderas 
betydligt högre än vad insatsen kommer att bli. Alltså en redovisningsteknisk vinst 
utan att en ny upplåning behöver göras då koncernen kan tillskjuta medel ur kassan 
och på så vis förstärka bolaget som äger huset! I stället för att samma bolag måste 
redovisa en rivningskostnad på förlustsidan i balanssidan! Kalla det gärna ”bingo” 
om någon så önskar. 
 
Någon måste ta ansvar för det försummade underhållet av den q-märkta fastigheten. 
Ägaren som i detta fall är KKTAB har helt och hållet försummat att underhålla en 
bevarandevärd byggnad trots att det står klart och tydligt i vår lag att så inte får ske. 
Eftersom detta i praktiken har varit KFAB som trott att de äger huset så kan denna 
underlåtenhet och försummelse delas lika mellan bolagens tvenne direktörer. Jag 
hoppas att kommunledningen kan komma till en ekonomisk uppgörelse med dessa 
två direktörer som helt och hållet har struntat i allt underhåll i flera år. En 
uppgörelse som väl kan anpassas till den kommande användningen av huset. 
 
Enligt aktiebolagslagen är ordförande i dessa två aktiebolag medborgarnas 
representant som har att se till att ägarnas (medborgarnas) intresse värnas. I detta 
fall ligger en uppenbar försummelse på ordförandes axlar och den samma bör avgå 
med omedelbar verkan. 
 
Bilaga ”utdrag ur Svenskbyggnadsvårds Gula lista maj 2019” 
Kungsör, Kaplanen 7 och 9 gymnastikbyggnad 
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I kvarteret Kaplanen centralt i Kungsör finns Karlaskolan med kringliggande 
byggnader. Den fristående gymnastikbyggnaden uppfördes på 1930-talet.  
 
Skolbyggnaderna ingår i ett antaget kulturmiljöprogram. Gymnastiksalen är 
skyddad med q i en detaljplan från 2009, och utgör en viktig del i sammanhanget 
med övriga skolbyggnader på området. I den detaljplan som nu tagits fram föreslås 
att q-märkningen tas bort för att kunna riva gymnastiksalen och i stället bygga 
bostäder på platsen. 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund och Kungsörs hembygdsförening påpekar i 
sina yttranden att i den nya detaljplanen saknas motivering till varför 
skyddsbestämmelsen tas bort när man i den gällande planen anser byggnaden som 
bevarandevärd. Om skyddsbestämmelsen tas bort ska tas bort, bör detta föregås av 
att ett nytt antikvariskt utlåtande tas fram. Kommunens svar att en renovering av 
gymnastiksalen är alltför kostsam för att vara motiverad. 
 
Kungsörs centrum är redan idag utarmat på äldre bebyggelse, och det är angeläget 
att bibehålla de få delar som ännu finns kvar. 
 
Kommentarer: Bostadsbyggande i Kungsör har under längre tid varit mycket 
begränsat. Befolkningen växer varför efterfrågan av bostäder är stor både i 
centrala samt sjö- och naturnära lägen i kommunen. Kungsörs kommun bedömer 
att lägenheter i flerbostadshus i tätorten går i linje med översiktsplanens syfte att 
skapa rörlighet på bostadsmarknaden och komplettera det dominerande 
småhusutbudet. Mot bakgrund av detta prioriterar kommunen bostäder enligt 
planförslaget. Det berörda områdets gamla karaktär har delvis bevarats genom att 
gamla Karlaskolans huvudbyggnad har byggts om till bostäder. En ny byggnad med 
16 lägenheter har uppförts på området. Den nya detaljplanen möjliggör ytterligare 
en liknande ny byggnad och att det ena gamla annexet (matsalsbyggnaden) bevaras 
och byggs om till nio marklägenheter. 

Enligt den gällande detaljplanen får gymnastiksalen användas för bostadsändamål. 
Kungsörs kommun anser att ändring av gymnastikbyggnaden kräver omfattande 
åtgärder för bärande konstruktioner såsom stomme och planlösning samt fasader 
m.m. för att kunna göras om till bostäder. Ett bevarande skulle kunna innebära att 
byggnadens historiska särdrag förvanskas och kraven på varsamhet enligt PBL 
därför inte uppfylls. Detta kan inte försvaras eftersom bevarandet skulle medföra 
stora merkostnader för fastighetsägaren. Planförslaget avser endast 
bostadsändamål.  

Kommunen föreslår att byggrätten på gymnastiksalens plats för bostäder är kvar i 
den nya detaljplanen. Nybyggnadens utformning och materialval ska anpassas till 
områdets karaktär. 
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Gymnastikbyggnadens utformning och tekniska egenskaper är vårdade och 
underhållet är anpassat till omgivningens karaktär och byggnadens värde.  

En detaljplan innebär en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen enligt 
plan- och bygglagen (PBL). I planprocessen är vissa moment obligatoriska medan 
andra är beroende av vilket förfarande som kan eller ska användas. Med utrycket 
betydande intresse för allmänheten menas sådana planförslag som kan antas angå 
en större krets människor och som inte underrättas i egenskap av sakägare eller 
boende i eller anslutning till planområdet. Till exempel förändringar av miljöer 
med stort lokalt värde kan vara av betydande intresse för allmänheten.  
 
Reglerna om förfarande vid upprättande av detaljplaner framgår av PBL. Allt som 
inte är reglerat i PBL lämnas utan åtgärd. Innan kommunen antar en detaljplan ska 
kommunen ha tagit fram ett planförslag, samrått om förslaget och låtit det granskas 
enligt PBL  

Då planförslaget för Kaplanen 7 och 9 är förenligt med den gällande 
översiktsplanen, startades planprocessen som standardförfarande.  

Det har dock visat sig att det finns betydande allmänt intresse. Kommunen har 
därför växlat till utökat förfarande enligt PBL. Detta innebär att planförslaget har 
kungjorts och anslagits på kommunens anslagstavla och förts in i lokalpressen. 
 
Nya yttranden om planförslaget för Kaplanen 7 och 9 har inkommit till kommunen 
efter kungörelsen. Dessa redovisas i detta granskningsutlåtande.   
 
Av planförslagets handlingar; plankarta och beskrivning, ska det framgå, vilket 
ändamål och vilka åtgärder m.fl. detaljplanen syftar till. Kommunen anser att 
förvarandet följer bestämmelser i PBL.   

Kungsörs kommuns beslut anslås och man kan inhämta dessa t.ex. på webben eller 
direkt från kommunen. Även press informerar om olika beslut.  
 
En detaljplan gäller tills den ändras eller upphävs. En detaljplan får inte ändras 
eller upphävas före genomförandetidens utgång om någon fastighetsägare som 
berörs motsätter sig det. Byggherren behöver inte ta i anspråk byggrätten under 
genomförandetiden utan under tiden när detaljplanen gäller. 
 
Yttrande 9 
Huset måste vara kvar av kultur- och miljömässiga skäl. 
Det ligger mitt i centrum, en vacker plats. Huset hör stilrent ihop med den vackra 
skolbyggnaden som nu är ett exklusivt bostadshus. Försvinner gym-huset och 
(hemska tanke) ersätts med en garagelänga kommer Skolhuset att tappa all sin 
charm och värdighet. Ointressant att bo i ett gammalt tegelhus omgivet av röda 
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längor. Att ”förtäta” centrum kan ha sitt berättigande både ur ekonomiskt och 
demografiskt perspektiv. Men förtätning får inte samtidigt innebära ”förfulning”. 
 
Kungsör är känt och berömt för sin Naturmiljö, när det gäller våra hagar och våra 
rekreationsområden i kommunens periferi. Varför inte samma omtanke och 
varsamma hand när det gäller centrum? En omväxlande miljö i centrum, med gamla 
byggnader och nyuppförda hus visar på stabilitet och framåtanda samt ger trygghet 
och välbefinnande för oss som bor och vistas här. Kungsör har idag en stor 
inflyttning, mycket tack vare goda kommunikationer och höga bostadspriser i 
omgivande städer. Vi måste se till att de nyinflyttade stannar kvar och trivs här i 
kommunen. Det kan vara lika lätt att snart flytta härifrån som att flytta hit, särskilt 
om man har arbete på annan ort. Var finns samlingsplatserna där de boende kan 
träffas för möten fester samvaro och gemenskap? 
 
Kulturen i Kungsör: Det räcker inte med sportarenor, Kungsudden, Granhammars 
bygdegård, bion och biblioteket. Det finns många små och stora föreningar i 
kommunen, som jobbar i det tysta med mycket små bidrag. Vi vill också ta plats, 
visa upp oss och få nya kontakter/medlemmar. Kungsörs Konstförening bildades 
2009. Vi har haft förmånen att få ha våra utställningar och övriga aktiviteter i 
biblioteket, men utrymmet reduceras mer och mer då bibliotekets utbud och tjänster 
är i en omfattande utveckling. Snart är vår förening ”hemlös”. Kanske får vi vara 
kvar med 1 till 2 utställningar per år ytterligare något år. 
 
Tillsammans med många kungsörsbor och många föreningar vill vi att Det k-märkta 
gymnastikhuset får vara kvar och bli ett Kulturhus där många av våra mindre 
föreningar får plats att exponera sig och bjuda sina idéer och aktiviteter till 
allmänheten. 
 
Vi stred för Karlaskolan som Kulturhus, men det blev inte så. Vi stred för gamla 
posthuset vid torget som kulturhus, men det blev inte så. 
 
Snälla Socialdemokrater ni rev tidigare för att få ”luft och ljus” i ett trångbott 
Sverige. I Kungsör försvann för ett antal år sedan Hellqvistska gården. Det ni avser 
att här och nu står inte heller i allmänhetens intresse. Kulturvärden försvinner, 
centrum förfulas, kulturutbudet försvåras och föreningarna får fortsätta sitt liv i 
skymundan. Motivet är bara pengar. 
 
Det räcker nu: för tredje gången ropar vi: Ge Kungsör ett Kulturhus. Riv inte ett K-
/(Q-) märkt hus! 
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Yttrande 10 
Tror nog att ni får tänka till en gång noggrant och dra lärdom av stora rivningar i 
andra städer. Man river inte bara en byggnad men även minnen, andan och hus som 
inte längre byggs. 
 
Kom igen, finns det verkligen ingen annan lösning? 
Att byta ut en sån byggnad till en P-plats verkar vara en väldigt olycklig val just nu 
när alla pratar om miljöpåverkan av bygg och bilar. 
Nej, dålig idé och tydligen inte förankrad med många i kommunen. 
 
Yttrande 11 
Många baltiska flyktingar hade sitt karantänläger här i gymnastiksalen. En gång i 
tiden hade man även skolkök. Otaliga var här även privata fester. För att inte tala 
om alla minnen vi gamla kungsörare har av denna gamla fina byggnad. Dessutom 
all motion o gymnastik vi kungsörare fått här, så vi har kunnat uppnå hög ålder och 
bevarat oss friska. 
 
Önskar kommunen bevarar denna vackra byggnad. Varför inte använda den som 
man en gång i tiden gjorde? Även sammanträden skulle kunna hållas här för att 
slippa dyr hyra för kommunen. 
 
Kommentarer: Bostadsbyggande i Kungsör har under längre tid varit mycket 
begränsat. Befolkningen växer varför efterfrågan av bostäder är stor både i 
centrala samt sjö- och naturnära lägen i kommunen. Kungsörs kommun bedömer 
att lägenheter i flerbostadshus i tätorten går i linje med översiktsplanens syfte att 
skapa rörlighet på bostadsmarknaden och komplettera det dominerande 
småhusutbudet. Mot bakgrund av detta prioriterar kommunen bostäder enligt 
planförslaget. 
 
Det berörda områdets gamla karaktär har delvis bevarats genom att gamla 
Karlaskolans huvudbyggnad har byggts om till bostäder. En ny byggnad med 16 
lägenheter har uppförts på området. Den nya detaljplanen möjliggör ytterligare en 
liknande ny byggnad och att det ena gamla annexet (matsalsbyggnaden) bevaras 
och byggs om till nio marklägenheter. 

Enligt den gällande detaljplanen får gymnastiksalen användas för bostadsändamål. 
Kungsörs kommun anser att ändring av gymnastikbyggnaden kräver omfattande 
åtgärder för bärande konstruktioner såsom stomme och planlösning samt fasader 
m.m. för att kunna göras om till bostäder. Ett bevarande skulle kunna innebära att 
byggnadens historiska särdrag förvanskas och kraven på varsamhet enligt PBL 
därför inte uppfylls. Detta kan inte försvaras eftersom bevarandet skulle medföra 
stora merkostnader för fastighetsägaren. Planförslaget avser endast 
bostadsändamål.  
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Kommunen föreslår att byggrätten på gymnastiksalens plats för bostäder är kvar i 
den nya detaljplanen. Nybyggnadens utformning och materialval ska anpassas till 
områdets karaktär. 
 
Yttrande 12 
Som boende i närområdet till Kaplanen 7 och 9 är vi inte positiva till nybyggnation 
av hyresrätter och inte heller rivningen av det gamla gymnastikhuset. 
 
I Kungsör är det ytterst få äldre byggnader bevarade. Många andra kommuner har 
valt att istället använda och bevara äldre intressanta byggnader och miljöer. Att riva 
den vackra gymnastikbyggnaden och bygga fler nya lägenhetshus nära Karlaskolan 
kommer att förstöra miljön, anser vi. Frågan är om det finns någon arkitekturplan 
som åskådliggör hur den estetiska utformningen av kommunens olika områden är 
planerade? 
 
Karlaskolans före detta gymnastikhus skulle istället kunna användas för 
Hembygdsföreningen, pensionärsföreningen och utställningar samt andra kulturella 
evenemang då byggnaden ligger centralt och i fin miljö. 
 
Vi som bor i villorna drabbas hårt av att vår närmiljö saboteras liksom av oväsen 
under perioden av rivning och byggnation. Planen att uppföra 70 hyreslägenheter i 
granntomten är för oss mycket avskräckande. 
 
Kommentarer: Bostadsbyggande i Kungsör har under längre tid varit mycket 
begränsat. Befolkningen växer varför efterfrågan av bostäder är stor både i 
centrala samt sjö- och naturnära lägen i kommunen. Kungsörs kommun bedömer 
att lägenheter i flerbostadshus i tätorten går i linje med översiktsplanens syfte att 
skapa rörlighet på bostadsmarknaden och komplettera det dominerande 
småhusutbudet. Mot bakgrund av detta prioriterar kommunen bostäder enligt 
planförslaget. Det berörda områdets gamla karaktär har delvis bevarats genom att 
gamla Karlaskolans huvudbyggnad har byggts om till bostäder. En ny byggnad med 
16 lägenheter har uppförts på området. Den nya detaljplanen möjliggör ytterligare 
en liknande ny byggnad och att det ena gamla annexet (matsalsbyggnaden) bevaras 
och byggs om till nio marklägenheter. 

Enligt den gällande detaljplanen får gymnastiksalen användas för bostadsändamål. 
Kungsörs kommun anser att ändring av gymnastikbyggnaden kräver omfattande 
åtgärder för bärande konstruktioner såsom stomme och planlösning samt fasader 
m.m. för att kunna göras om till bostäder. Ett bevarande skulle kunna innebära att 
byggnadens historiska särdrag förvanskas och kraven på varsamhet enligt PBL 
därför inte uppfylls. Detta kan inte försvaras eftersom bevarandet skulle medföra 
stora merkostnader för fastighetsägaren. Planförslaget avser endast 
bostadsändamål.  
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Kommunen föreslår att byggrätten på gymnastiksalens plats för bostäder är kvar i 
den nya detaljplanen. Nybyggnadens utformning och materialval ska anpassas till 
områdets karaktär. 

I detta förslag till detaljplan ingår en illustration om planerad bebyggelse. 
Handlingar till detaljplanering som visar utformning m.m. sker när projekt kommer 
att förverkligas. Byggherren ska redovisa inför ansökan om bygglov hur enskilda 
byggnader och området kommer att se ut. 

Förtätning och ändring i centrala delar av tätorter kan innebära olägenhet. 
Byggherren ansvarar för byggandet av nya bostäder inom området och planerar att 
olägenhet på alla sätt för boenden minimeras. 
 
 
 
 

Kommunstyrelseförvaltningen Sven Söderlind 

Kungsörs kommun  Ahlqvist & Almqvist Arkitekter  
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§  
Taxor för Västra Mälardalens Myndighetsför-
bund 2020 (KS 2019/349) 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) har tagit fram ett 
förslag till taxor från och med den 1 januari 2020. Enligt 
förbundsordningen ska förslag på taxa lämnas till 
medlemskommunerna senast 30 september. 
 
Förändringar i EU-lagstiftningen medför att taxan behöver ändras. 
Avgifter behöver justeras för att anpassas till de kostnadsökningar 
förbundet har 2020. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Förbundsdirektionen i Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

protokoll 2019-09-26, § 84, 85, 86.  
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-21 § 153 

 
KS förslag till beslut Kommunfullmäktige antar föreslagna taxor för Västra Mälarda-

lens Myndighetsförbunds verksamhet att gälla från och med den 1 
januari 2020: 

 
- Taxa för bygglov enligt plan- och bygglagen 
- Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstift-

ningen 
- Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

 
 Antagna taxor redovisas som KS-handling nr 32-34 /2019. 
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§ 153 
Taxor för Västra Mälardalens Myndighetsför-
bund 2020 (KS 2019/349) 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) har tagit fram ett 
förslag till taxor från och med den 1 januari 2020. Enligt 
förbundsordningen ska förslag på taxa lämnas till 
medlemskommunerna senast 30 september. 
 
Förändringar i EU-lagstiftningen medför att taxan behöver ändras. 
Avgifter behöver justeras för att anpassas till de kostnadsökningar 
förbundet har 2020. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Förbundsdirektionen i Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

protokoll 2019-09-26, § 84, 85, 86.  
 

Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige antar föreslagna taxor för Västra Mälarda-

lens Myndighetsförbunds verksamhet att gälla från och med den 1 
januari 2020: 

 
- Taxa för bygglov enligt plan- och bygglagen 
- Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstift-

ningen 
- Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

 
 Antagna taxor redovisas som KS-handling nr 32-34 /2019. 
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Förslag 
Taxa för offentlig kontroll inom 

livsmedel- och foderlagstiftningen 
 

Fastställd av kommunfullmäktige i Arboga den xx 2018, § 
Fastställd av kommunfullmäktige i Kungsör den xx 2018, § 
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1 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och 
foderlagstiftningen 

1.1 Inledande bestämmelser 
Denna taxa gäller avgifter för Västra Mälardalens Myndighetsförbunds 
kostnader för offentlig kontroll enligt EU:s bestämmelser inom livsmedels- 
och foderområdena, livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och 
animaliska biprodukter (2006:805) samt de författningar, inklusive 
förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och 
vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning. 
 
Avgift enligt denna taxa tas ut för  

1. registrering av anläggning 
2. årlig offentlig kontroll  
3. bemanningsavgift 
4. handläggning och andra åtgärder vid normal offentlig kontroll och 

extra kontroll i övrigt samt utfärdande av exportintyg. 
 
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för  
1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat  
2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt 

livsmedels- och foderlagstiftningen, de föreskrifter som meddelats 
med stöd av dessa lagar samt de EG-bestämmelser som kompletteras 
av dessa lagar. 

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 2019. 

Beslut om att fastställa avgift enligt 6 § andra stycket, 14 § andra stycket 
och 18 § tredje stycket förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig 
kontroll av livsmedel eller särskilda beslut enligt 5 § i förordningen eller 
andra beslut om avgifter i enskilda fall enligt denna taxa fattas av 
förbundet. 
 
1.2 Timavgift 
Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan (timavgiften); 
 
1 010 1 035 kronor per timme för normal kontroll  
 
930 955 kronor per timme för extra kontroll.  
 
Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som en anläggning 
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tilldelas eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende 
eller enligt de andra grunder som anges i taxan. 
 
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses 
med kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid förbundet 
har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 
experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och 
kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning och 
beslut. Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per 
år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra offentliga 
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. 
 
Avgift för prövning 
Den som ansöker om godkännande av en sådan anläggning, som avses i 
EG-förordningen 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av 
särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, och över 
vilken Livsmedelsverket till kommunen överfört kontrollen, ska betala en 
avgift för prövningen som motsvarar en årsavgift för anläggningen enligt 
11 § med tillämpning av den riskklass som gäller för den typ av 
verksamhet som godkännandet avser och erfarenhetsklass B.  
 
Avgift för prövning ska betalas för varje anläggning som ansökningen 
avser.  
 
Avgiften för prövning får tas ut i förskott. 
 
1.3 Avgift för registrering 
Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva 
livsmedelsverksamhet eller för att tillverka snus eller tuggtobak eller för 
dricksvattenförsörjning ska betala avgift för en timmes normal kontrolltid. 

1.4 Årlig kontrollavgift 
För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § 
livsmedelslagen (2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas. 
 
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid förbundet tilldelar 
anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av 
anläggningen bestående av en riskklassning med hänsyn till typ av 
företag och verksamhet, produktionens storlek och konsumentgrupper, 
bestämning av kontrolltidstillägg samt en erfarenhetsklassificering med 
hänsyn till förbundets erfarenheter av verksamheten där avgiften 
successivt ökar för varje kategori. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets 
gällande vägledning ”Riskklassning av livsmedelsanläggningar och 
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beräkning av kontrolltid”. Den årliga kontrolltiden för varje risk-klass, 
kontrolltidstillägg och erfarenhetsklass framgår av vägledningens tabeller.  
 
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden 
multipliceras med timavgiften. 
 

Tabell 1: Årlig kontrolltid 

Riskklass Riskpoäng Riskmodulens tid i timmar per år 

1 ≥100 26 

2 90 20 

3 80 14 

4 70 10 

5 60-65 6 

6 55 4 

7 35-50 2 

8 ≤30 1 

 

För normal offentlig kontroll av en foderanläggning ska en fast årlig 
kontrollavgift betalas.  
 
Årsavgiftens storlek baseras på den kontrolltid förbundet beslutar för 
anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av 
anläggningen bestående av en riskklassning med hänsyn till typ av 
företag och verksamhet, produktionens storlek och konsumentgrupper 
samt en erfarenhetsklassificering med hänsyn till förbundets erfarenheter 
av verksamheten. Vid fastställandet av risk- och erfarenhetsklasser samt 
kontrolltiden för dessa ska den nationella vägledningen från 
Jordbruksverket användas.  
 
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) 
multipliceras med timtaxan. 
 
Om en tillämpning av årlig kontrolltid skulle medföra att kontrolltiden för 
en anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska 
kontrollbehovet enligt förbundets riskbedömning, ska anläggningen 
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istället tilldelas kontrolltid på grundval av förbundets bedömning av 
anläggningens kontrollbehov. 
 
Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Av 9 § 
förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att 
den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då 
verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt 
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. För det kalenderår 
registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott och 
beräknas enligt timavgiften i 6 § eller i förekommande fall enligt 15 §. 
Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat 
kalenderår.  
Om anläggningen placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan 
kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande 
kalenderåret.  
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter 
det att verksamheten vid anläggningen har upphört. 
 
Av 4 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
framgår att den årliga kontrolltiden ska betalas av livsmedelsföretagare 
vars verksamhet är föremål för kontroll och som äger eller innehar 
anläggningen vid årets början. Avgiften ska även betalas av den som 
bedriver verksamhet i en anläggning för tillverkning av snus eller 
tuggtobak eller i en anläggning för dricksvattenförsörjning. 
 
1.5 Avgift för bemanning vid styckningsanläggningar 
För förbundets bemanning vid styckningsanläggningar tas utöver den 
årliga kontrollavgiften ut en bemanningsavgift för sådan offentlig kontroll 
som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 854/2004 
samt i 18 § förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel och 4 § livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om 
offentlig kontroll av livsmedel. 
Förbundet fastställer den kontrolltid som ska åtgå för bemanningen. 
Avgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan. 
Avgiften ska motsvara förbundets faktiska kostnader för kontrollen. 
Avgiften ska betalas kvartalsvis. 

Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går 
utöver den normala kontrollverksamheten, s k extra offentlig kontroll, tas 
avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timtaxan och för de faktiska 
kostnaderna för provtagning och analys av prover.  
Avgift för extra kontroll är 930 955 kronor per timme. 
Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av 
efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt 
bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, ska den företagare som har 
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ansvaret för den bristande efterlevnaden eller för den företagare som äger 
eller innehar produkterna vid den tid då den extra offentliga kontrollen 
genomförs debiteras de kostnader som den extra offentliga kontrollen 
medför. 

1.6 Nedsättning av avgift 
Av 10 § förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår 
att kontrollmyndigheten får sätta ned eller efterskänka den årliga 
kontrollavgiften om det finns särskilda skäl. Beslut om att sätta ned eller 
efterskänka avgiften för offentlig kontroll fattas av förbundet som 
fastställer avgiften enligt 5 § i denna taxa. Om det finns särskilda skäl får 
förbundet också besluta att sätta ned eller efterskänka avgiften för 
registrering eller bemanning vid styckningsanläggningar. 
 
1.7 Avgiftens erläggande m.m 
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. 
Av 33 § livsmedelslagen och 33 § lag om foder och animaliska biprodukter 
framgår att förbundet får förordna att dess beslut om avgift ska gälla 
omedelbart även om det överklagas. 
Enligt 31 § livsmedelslagen och 31 § lag om foder och animaliska 
biprodukter får förbundets beslut om avgift överklagas hos Länsstyrelsen. 

 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2018 2019. 
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1 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område 

1.1 Inledande bestämmelser 

Denna taxa gäller avgifter för Västra Mälardalens Myndighetsförbunds 
(nedan kallat förbundet) kostnader för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller 
med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens 
tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och kulturvård, skydd av 
områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar 
miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska 
produkter och biotekniska organismer, samt avfall och producentansvar.  

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå 
bl.a. enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och 
enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader. 
 
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 2019 2020. 

1.2 Avgift enligt denna taxa ska betalas för 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar  
om tillstånd, dispens eller undantag. 

2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av  
verksamhet eller åtgärd. 

3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 
4. Provtagning och laboratoriekostnader vid tillsyn i övrigt. 

1.3 Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat  
och där verksamhetsutövaren har uppfyllt kravet på  
egenkontroll. 

2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd förbundet enligt  
miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av 
miljöbalken överklagas.  

Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift 
beslutas av förbundet. 
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Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift 
enligt denna taxa eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna 
de uppgifter som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska 
kunna bestämmas. 

1.4 Avgiftsuttag sker 

1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts i 
ärendet (fast avgift). 

2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen  
eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift). 

3. I förhållande till den faktiska nedlagda handläggningstiden i det  
enskilda ärendet (timavgift). 

4. Enligt de andra grunder som anges i taxan. 

1.5 Timtaxa 
Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 955 kronor per hel timme 
handläggningstid. 

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd 
handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som 
varje tjänsteman vid nämnden förbundet har använt för inläsning av 
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i 
övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.  Sådan avgift tas ut för varje 
halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 
handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen avgift ut. 
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. 

1.6 Avgifter för prövning 
Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag 
ska betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som 
anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift 
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 
multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i 
taxebilaga 1.  

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som 
ansökningen avser eller erläggas innan handläggningen påbörjas. 

Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk 
förrän den har besiktigats och godkänts av förbundet, ingår kostnaden för 
en sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen därvid inte 
godkännas, varför besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas 
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timavgift ut för förbundets kostnader med anledning av den 
tillkommande handläggningstiden. 

Avgift för prövning ska erläggas av sökanden. Avgift tas inte ut för en 
ansökan som återkallats innan handläggningen har påbörjats. 

Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. 

I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas 
av förbundet är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta 
förbundets kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga 
som har tillkallats av förbundet och för kungörelser i ärendet. Sökanden är 
även skyldig att ersätta förbundets kostnader för kungörelser i ärenden 
om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken. 

Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den 
verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i 
denna taxa. 

1.7 Avgifter med anledning av anmälan 
Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska 
betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i 
taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom 
att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 
timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.  

Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 
2 ska full avgift betalas ut för den punkt som medför den högsta avgiften 
med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de 
övriga verksamheterna.  

Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt 
ärende som anmälan avser. 

Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller 
avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om 
anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i 2-32 kap 
miljöprövningsförordningen (2013:251) är denne i förekommande fall 
också skyldig att ersätta förbundets kostnader för kungörelser i ärendet. 
Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallats innan handläggningen 
har påbörjats. 

Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för 
tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan 
avser enligt vad som anges i denna taxa. 
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1.8 Avgift för tillsyn i övrigt 
För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller 
hälsoskyddsverksamhet som anges i taxebilaga 2 eller taxebilaga 3 ska 
betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som förbundet 
tilldelar anläggningen eller verksamheten. Tillsynstiden bestäms genom 
en riskbedömning av anläggningens huvudsakliga verksamhet bestående 
av en avgiftsklassificering enligt taxebilaga 2 eller taxebilaga 3 samt en 
riskklassificering (placering i riskkolumn) enligt taxebilaga 4. Den årliga 
tillsynstiden för varje avgiftsklass och riskkolumn framgår av tabell i 
taxebilaga 4. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad 
tillsynstid multipliceras med timtaxan.  

Ytterligare tillsynsavgift grundad på erfarenhetsbedömning efter 
ordinarie tillsynsbesök kan tillkomma i enlighet med vad som framgår av 
taxebilaga 4. Anläggning eller verksamhetens huvudsakliga verksamhet 
kan även premieras enligt tabell i taxebilaga 4. 

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. För sådana åtgärder tas timavgift ut. 

Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att 
den handläggningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i 
taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom 
att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 
timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att 
verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer bestämmelserna i 
lagstiftningen eller inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som 
föranleds av extraordinära händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften. 
För sådana åtgärder tas timavgift ut. 

För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med 
utgångspunkt från vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten 
produktionsvolym eller motsvarande. 

Om en anläggning eller verksamhet omfattar flera miljöfarliga 
verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som 
medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de 
belopp som anges för de övriga verksamheterna. 

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan 
avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att 
beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats eller anmälan skett - 
eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten har 
påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för 
prövning eller för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig 
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avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår 
som verksamheten bedrivs.  
 

Vid ändring av fast årlig avgift (premiering eller annan ändring) gäller 
den nya fasta årliga avgiften från och med det kalenderår som följer efter 
det att beslut om ändring har meddelats. 

Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över 
miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den 
som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 

1.9 Nedsättning av avgift 
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och 
omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga 
omständigheter, får avgift i ett enskilt fall enligt denna taxa sättas ned eller 
efterskänkas. 

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

1.11 Verkställighetsfrågor m.m. 
Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att förbundets beslut om 
avgift får verkställas enligt utsökningsbalken. 

Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att förbundet får förordna 
att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas förbundets beslut om avgift hos 
länsstyrelsen. 

 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2019 2020.  

 

I ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas taxan på ärenden 
som kommer in efter denna dag. 
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2 Taxebilagor 1 - 4 
 



1 

 

Taxebilaga 1  
Allmänna hänsynsregler m.m. enligt miljöbalken 2 kap 
 
Tillsyn 

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) 
efterlevs 

 
 
 
Skydd av naturen enligt miljöbalken 7 kap  

Avgift 
Timavgift i 
de fall till-
synen inte 
ingår i den 
årliga till-
synsavgif-
ten enligt 
taxebilaga 
2 eller 3 

Prövning  

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestäm-
melserna. Omfattas åtgärden av bygglov tas avgift 
enligt bygglovtaxan. 

 
4 x h 

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd 
som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- 
och kulturreservat eller vattenskyddsområde  3 x h 

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrif-
ter för natur- och kulturreservat, naturminne, djur- och växt-
skyddsområde och vattenskyddsområde fastställda av kom-
munen. 3 x h 

 

Anmälan  

 

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd 
inom natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde som 
kräver anmälan enligt föreskrifter för natur- och kulturreser-
vat eller vattenskyddsområde  2 x h 

  

Tillsyn  

Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtar-
ter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten timavgift 

 



2 

 

 

Miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 9 kap  

Prövning – Avlopp  

Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av 
vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd avseende: 

1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank  
dimensionerad för 1-5 personekvivalenter 3 x h 

2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp avloppsan-
ordning med utsläpp till 
mark eller vatten dimensionerad för 1-5  
personekvivalenter 6 x h 

3. Inrättande av BDT-avlopp och sluten tank för vattentoalett  
på samma fastighet och vid samma 
tillfälle dimensionerad för 1-5 personekvivalenter 8 x h 

4. Anslutning av vattentoalett till befintlig  
avloppsanordning dimensionerad för 1-5 
personekvivalenter (där wc vattentoalett inte har varit an-
slutet  
tidigare) 3 x h 

5. Inrättande av gemensam avloppsanordning 
dimensionerad för 6-25 personekvivalenter 8 x h 

6. Inrättande av gemensam avloppsanordning 
dimensionerad för 26-100 personekvivalenter 12 x h 

7. Inrättande av gemensam avloppsanordning 
dimensionerad för 101-200 personekvivalenter 15 x h 

 

 

Prövning – Värmepump   
Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verk-
samhet och hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av 
värme ur mark, ytvatten eller grundvatten: 

1. Berg- eller ytjordvärmepump (inom vissa  
    vattenskyddsområden) 4 x h 

2. Övriga anläggningar (inom vissa vattenskyddsområden) 4 x h 

  

Anmälan – Avlopp 
Handläggning av anmälan om ändring av avloppsanordning 
enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksam-        4 x h 
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het och hälsoskydd (väsentlig ändring av avloppsvattnets 
mängd eller sammansättning)  

  

 

Anmälan – Annan toalett än vattentoalett  

Handläggning av anmälan att inrätta annat slags toalett än 
vattentoalett enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 
§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och häl-
soskydd  

1. Förmultningstoalett , separationstoalett 1,5 x h 

2. Eltoalett 1,5 x h 

3. Torrtoalett med latrinkompost 1,5 x h 

 

Handläggning av information om befintlig anläggning av          Timavgift 
annan toalett än vattentoalett enligt punkterna 1, 2 eller 3 ovan. 
 

Anmälan – Miljöfarlig verksamhet  

1. Anmälningspliktig verksamhet enligt 2-32 kap. miljöpröv-
ningsförordningen (2013:251) 

Belopp som 
motsvarar den 
årliga tillsyns-
avgiften som 
utgår för verk-
samhet enligt 
taxebilaga 2 och 
4 enligt riskko-
lumn 0. 

 

2. Större förändring av anmälningspliktig verksamhet enligt  
2-32 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251) Timavgift 

 

Anmälan – Värmepumpar  

Handläggning av anmälan avseende inrättande av  
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark,  
ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen (1998:899)  
om miljöfarlig verksamhet  

1.  Berg- eller ytjordvärmepump 3 x h 

2.  Bergvärme >2 borrhål timavgift 

3.  Övriga anläggningar 3 x h 
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Tillsyn i övrigt 
Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt för-
teckning i taxebilaga 2 och 4 

Årlig till-
synsavgift 
enligt taxebi-
laga 2  
och 4 

 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt timavgift 

 

Provtagning vid tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt. 
Dessutom tas ersättning ut för att täcka eventuella kostnader för 
analyser, transporter och frakt. 

timavgift 

 

Miljöskador enligt miljöbalken 10 kap   

Anmälan  

Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anled-
ning av en föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, 
grundvatten eller byggnad eller en anläggning enligt 28 § för-
ordningen(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

timavgift 

Handläggning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken med anledning av 
underrättelse från verksamhetsutövare om överhängande fara 
för allvarlig miljöskada eller att allvarlig miljöskada uppstått 

timavgift 

  

Tillsyn i övrigt  

Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, 
byggnader och anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 
10 kap. miljöbalken  

timavgift 

 

Vattenverksamhet enligt miljöbalken 11 kap  
Tillsyn i övrigt  

Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet timavgift 

 

Jordbruk och annan verksamhet enligt miljöbalken 12 kap  

Anmälan  

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken timavgift 

  
Tillsyn  
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Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet timavgift 

  

 
Kemiska produkter och biotekniska organismer enligt mil-
jöbalken 14 kap 
Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel samt naturvårdsverkets 
föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växt-
skyddsmedel samt (NFS 2015:3) om spridning av vissa biocidprodukter 

 

 

Växtskyddsmedel - Prövning  

Prövning av ansökan om spridning av kemiska bekämpningsmedel 
enligt 2 kap. 40 § förordning (2014:425) om bekämpningsmedel och  
7 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2015:2) om spridning 
och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (yrkesmässig an-
vändning av växtskyddsmedel). 2,5 x h 

 

Växtskyddsmedel - Anmälan 

Handläggning av anmälan om spridning av kemiska bekämp-
ningsmedel enligt 2 kap. 41 § förordning (2014:425) om bekämp-
ningsmedel och 7 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2015:2) 
om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (yrkes-
mässig användning av växtskyddsmedel) 

Växtskyddsmedel – Ansökan 
Prövning av ansökan om spridning av kemiska bekämpningsmedel 
inom vattenskyddsområden enligt 6 kap. 1 § Naturvårdsverkets 
föreskrift (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel 

 

Biocidprodukter - Underrättelse 
Handläggning av underrättelse om spridning av  
biocidprodukter enligt 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) och 4 kap. 2  
Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2015:3) om spridning av vissa  
biocidprodukter 

 

 

 

 

 

1,5 x h 

 

 

 

2,5 x h 

1,5 x h 

 

 

Information 
Handläggning av information enligt 28 § förordning (2007:846) 
om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av 
anläggning som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC 14 § För- 1 x h 



6 

 

ordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser 

Handläggning av information enligt 14 § förordning (2016:1128) om 
fluorerade växthusgaser (installation av vissa köldmedieanläggning-
ar). 

Handläggning av information enligt 4 kap. 1 § Naturvårdsver-
kets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vatten-
förorening vid lagring av brandfarliga vätskor om att installera 
anordning enligt 1 kap. 1 § eller 1 kap. 2 § samt 1 kap. 3 § (krav 
på information gäller inte anordningar enligt 1 kap. 2 § som av-
ses att installeras inomhus): 

Handläggning av information om att installera cistern enligt 3 kap. 
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och 
vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor: 
 
  

1. Förvaring av mer än 1 m3 dieselolja eller eldningsolja 
i öppen cistern i mark 
Förvaring av mer än 1 m3 brandfarlig vätska eller spillolja 
i cistern ovan eller i mark 
1-3 cisterner på samma fastighet 
>3 cisterner på samma fastighet 

1,5 x h 
timavgift 

2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till 
öppna cisterner ovan mark och avsedda för förvaring av 
brandfarliga vätskor samt spillolja 
Rör- och slangledningar som är anslutna till cisterner ovan eller i 
mark, avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor eller spillolja 
1-3 cisterner på samma fastighet  

>3 cisterner på samma fastighet 
1,5 x h 
timavgift 

3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern 
ovan mark med tillhörande rörledningar om cisternen 
rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3 

1-3 cisterner på samma fastighet 
>3 cisterner på samma fastighet 

1,5 x h 
timavgift 

4. Hantering och förvaring av mer än 250 liter brandfarlig 
vätska eller spillolja inom vattenskyddsområde. 3 x h 

  

Tillsyn 
Återkommande tillsyn över anläggningar som innehåller CFC, 
HCFC, halon, HFC vilka ska lämna rapport enligt 29 § förord-
ning (2007:846) om fluorerade växthusgaser enligt 15 § förordning 
(2016:1128) om fluorerade växthusgaser.  1 x h/år 
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Tillsyn i övrigt av kemiska produkter och biotekniska 
organismer timavgift 

 

Avfall och producentansvar enligt miljöbalken  
15 kap 

 

Prövning  

Prövning av ansökan om dispens enligt vad som föreskrivs i 
kommunens föreskrifter om avfallshantering  

1. Förlängt hämtningsintervall för slamtömning 

2. Befrielse från hämtning av hushållsavfall  

0,5 x h 

1 x h 

 

Anmälan – annan hantering av avfall  

Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjande- 
rättshavare om annan hantering av avfall, kompostering, ned-
grävning, återvinning eller bortskaffande av annat avfall än träd-
gårdsavfall på fastigheten enligt 45 § avfallsförordningen 
(2011:927)  Timavgift 

 

Tillsyn i övrigt  

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar timavgift 

 

Hälsoskydd enligt miljöbalken 9 kap  

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 
inom Arboga och Kungsör kommun enligt miljöbalken (fast-
ställda av kommunfullmäktige i Arboga och Kungsör.  

 

 

Prövning – Djurhållning 

 

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § för-
ordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet  

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin timavgift 

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur timavgift  

3. Orm som ej avses i 4 timavgift  

4. Giftig orm timavgift  

  

Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser enligt lokala timavgift 
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föreskrifter för människors hälsa 

 

Anmälan – spridning av gödsel  

Handläggning av anmälan om spridning av naturligt gödsel, 
slam och annan orenlighet inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser eller intill sådant område enligt vad 
kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  2,5 x h 

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller an-
nan upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 §§ förord-
ningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

2,5 x h/ upp-
lagsplats 

 

Tillsyn – lokala föreskrifter  

Tillsyn av verksamhet som berörs av föreskrifter som  
meddelats enligt 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd  timavgift 

  

Anmälan   

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd om att driva eller arrangera 
1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som 
innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, 
piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg 

Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, skönhetsbehand-
ling som innebär silikoninjektioner  3 x h 

Nivå 2, måttlig hälsorisk; fotvård, öronhåltagning, akupunktur 2 x h 

2. Anläggning som är avsedd för  
vattenaktiviteter (t ex bassänger, bubbelpooler, dammar, tankar, 
kar). timavgift 

3. Skol- och fritidsverksamhet  

- Skola med mer än 100 elever  3 x h 

- Skola med högst 100 elever  2 x h 

- Förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller resurscen-
ter  2 x h 

Handläggning av anmälan om ändring enligt förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att driva verksamhet 
enligt punkt 1, 2 eller 3 ovan. timavgift 
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Tillsyn   
Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet  Årlig  

tillsynsavgift  
enligt taxebilaga  
3 och 4 

Tillsyn över mobila anläggningar med verksamhet enligt 38 och 
45 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och häl-
soskydd:  

1. Värdkommunen Årlig tillsyns-
avgift enligt 
taxebilaga 3 och 
4 

2. Gästkommunen timavgift  

Prövning och tillsyn enligt förordning (2007:19) om PCB 
m.m. timavgift 

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd timavgift 

 



   

1 
 

Taxebilaga 2  
Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet  

 
 
 

Följande förkortningar används i tabellen: 
 
MPF= Miljöprövningsförordning (2013:251)  
VK/KK= Verksamhetskod/Klassningskod  
AK= Avgiftsklass  
PN= Prövningsnivå  
 
B= tillståndsplikt C= anmälningsplikt U= utan prövnings-/anmälningsplikt 
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Lagrum 
i MPF 

VK/ 
KK AK PN Beskrivning 

     JORDBRUK 
    Djurhållning 
2 kap 1 § 1.10-i 7 B Anläggning för djurhållning med 

1. mer än 40 000 platser för fjäderfän, 
2. mer än 2 000 platser för växande grisar som är 
tyngre än 30 kilogram och avsedda för produkt-
ion, eller 
3. mer än 750 platser för suggor. 

2 kap 2 § 1.11 6 B Anläggning med stadigvarande djurhållning av 
nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 
djurenheter, dock inte inhägnad. 
 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till 
en månads ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex måna-
ders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders 
ålder, eller 
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp 
till åtta månaders ålder och avelshannar. 
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2 kap 3 § 
 
 
 

1.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.20-1 
1.20-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
3 

C 
 
 
 

Anläggning med stadigvarande djurhållning med 
mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad. 
 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till 
en månads ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex måna-
ders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive små-
grisar upp till tolv veckors ålder, 
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, 
tolv veckor eller äldre, 
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders 
ålder, 
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp 
till åtta månaders ålder och avelshannar, 
8. etthundra kaniner, 
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, 
sexton veckor eller äldre, 
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors 
ålder, 
11. tvåhundra slaktkycklingar, 
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklu-
sive kycklingar och ungar upp till en veckas 
ålder, 
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu 
eller nandu, inklusive kycklingar upp till en 
veckas ålder, 
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, 
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex måna-
ders ålder, eller 
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som 
har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 
100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i 
färsk träck eller urin. 
 
Vid beräkningen av antalet djur enligt första 
stycket 16 ska det alternativ av kväve eller fosfor 
väljas som ger det lägsta antalet djur. 
Anmälningsplikten gäller inte 
1. renskötsel, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 
eller 2 §. 
 
- Mer än 200 djurenheter 
- Mer än 100 djurenheter 

- 1.2001 2 U Anläggning med stadigvarande djurhållning med 
mer än 30 djurenheter (det högsta antalet djuren-
heter under året) men högst 100 djurenheter, 
dock inte inhägnad. 
Med en djurenhet avses samma som under 1.20. 
Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

- 1.2002 1 U Anläggning med stadigvarande djurhållning med 
minst 2 men högst 30 djurenheter (det högsta 
antalet djurenheter under året), dock inte inhäg-
nad. 
Med en djurenhet avses samma som under 1.20. 
Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

    Uppodling av annan mark än jordbruksmark 
för jordbruksproduktion 

2 kap 4 § 1.30 4 C Uppodling av annan mark än jordbruksmark för 
produktion av foder, livsmedel eller annan lik-
nande jordbruksproduktion. 

    Odling 
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- 1.3001 3 U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en 
odlingsyta som är större än 5000 kvadratmeter. 

- 1.3002 2 U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en 
odlingsyta som är större än 2000 men högst 5000 
kvadratmeter. 

- 1.3003 2 U Anläggning för torkning av gödsel. 
- 1.3004 2 U Odling av jordbruksmark som är större än 100 

hektar för produktion av foder, livsmedel eller 
annan liknande jordbruksproduktion. 

- 1.3005 1 U Odling av jordbruksmark som är större än 10 
hektar men högst 100 hektar för produktion av 
foder, livsmedel eller annan liknande jordbruks-
produktion. 

- 1.3006 2 U Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 
hektar. 

    FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV 
FISK   

3 kap 1 § 5.10 7 B Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 
40 ton foder förbrukas per kalenderår. 

3 kap 2 § 5.20 3 C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 
1,5 ton foder förbrukas per kalenderår, om inte 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 5.2001 1 U Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 
1,5 ton foder förbrukas per kalenderår. 

    UTVINNING, BRYTNING OCH BEAR-
BETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, 
MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS 
OCH ANNAT 

    Berg, naturgrus och andra jordarter 
4 kap 1 § 10.10 14 B Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är 

större än 150 hektar, om verksamheten inte 
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt 
lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 
2. endast innebär uppläggning och bortforsling 
av redan utbrutet och bearbetat material efter det 
att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 
täkten är avslutad. 

- 10.1001 1 U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet 
och bearbetat material (torv) efter det att till-
synsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 
är avslutad. 

4 kap 2 § 10.11 22 B Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är 
större än 25 hektar, om verksamheten inte endast 
innebär uppläggning och bortforsling av redan 
utbrutet och bearbetat material efter det att till-
synsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 
är avslutad. 

4 kap 3 § 10.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.20-1 
 

10.20-2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 

18 
 

B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av 
berg, naturgrus eller andra jordarter, om verk-
samheten inte 
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt 
lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, 
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 
kontinentalsockeln, 
3. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller 
4. endast innebär uppläggning och bortforsling 
av redan utbrutet och bearbetat material efter det 
att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 
täkten är avslutad. 
 
- Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd 
berg. 
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd 
berg. 
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10.20-3 
10.20-4 
10.20-5 
10.20-6 

 
10.20-7 

 
10.20-8 

 
10.20-9 

 
10.20-10 

 

16 
14 
12 
10 

 
9 
 

8 
 

7 
 

6 
 

- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd 
naturgrus eller andra jordarter. 
- Mer än 500 000 ton tillståndsgiven mängd 
naturgrus eller andra jordarter. 
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd 
naturgrus eller andra jordarter. 
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd natur-
grus eller andra jordarter. 
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd natur-
grus eller andra jordarter. 

- 10.2001 5 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom 
bearbetning av block ur bruten sten, där den 
totalt bearbetade stenytan är större än 1 000 
kvadratmeter per kalenderår eller den totalt han-
terade mängden är större än 800 ton per kalen-
derår. 

- 10.2002 1 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom 
bearbetning av block ur bruten sten, där den 
totalt bearbetade stenytan är högst 1 000 
kvadratmeter per kalenderår eller den totalt han-
terade mängden är högst 800 ton per kalenderår. 

- 10.2003 2 U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet 
och bearbetat material (berg, naturgrus eller 
andra jordarter) efter det att tillsynsmyndigheten 
meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

4 kap 4 § 10.30 5 C Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 
10 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus. 

- 10.3001 3 U Täkt för markinnehavarens husbehov av högst  
10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd). 

4 kap 5 § 10.40 3 C Täkt för markinnehavarens husbehov av 
1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg, 
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 
hektar, eller 
3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen 
mängd torv. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. omfattas av bearbetningskoncession enligt 
lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 
2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

 10.4001 1 U Täkt för markinnehavarens husbehov av 
1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 
2. torv med ett verksamhetsområde på högst 5 
hektar, eller 
3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen 
mängd). 

4 kap 6 § 10.50 1 C Anläggning för sortering eller krossning av berg, 
naturgrus eller andra jordarter 
1. inom område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, eller 
2. utanför område som omfattas av detaljplan 
eller områdesbestämmelser, om verksamheten 
bedrivs på samma plats under en längre tid än 
trettio kalenderdagar under en tolvmånaders-
period. 

- 10.5001 1 U Anläggning för sortering eller krossning av berg, 
naturgrus eller andra jordarter utanför område 
som omfattas av detaljplan eller områdesbe-
stämmelser, om verksamheten bedrivs på samma 
plats under högst trettio kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod. 

4 kap 7 § 10.60 4 C Anläggning för framställning, bearbetning eller 
omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som 
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baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår. 

- 
 

10.6001 1 U Anläggning för framställning, bearbetning eller 
omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som 
baseras på högst 500 ton torv per kalenderår. 

    Råpetroleum, naturgas och kol 
4 kap 9 § 

 
11.20 7 B Utvinning av råolja eller naturgas inom andra 

områden än de som avses i 8 §. 
4 kap 10 § 11.30 5 C Industriell tillverkning av briketter av kol eller 

brunkol. 
    Malm och mineral 

4 kap 13 § 13.30 14 B Anläggning för rostning eller sintring av metall-
haltig malm för provändamål. 

4 kap 15 § 13.50 15 B Provbrytning inklusive annan bearbetning eller 
anrikning av malm, mineral eller kol än rostning 
och sintring. 

4 kap 16 § 13.60 9 B Anläggning för utvinning av asbest. 

    Annan utvinningsindustri 
4 kap 17 § 13.70 3 C Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 

8 eller 9 §. 
    LIVSMEDEL OCH FODER 
    Slakterier 

5 kap 1 § 15.10-i  
 
 

15.10-i1 
15.10-i2 

 
 
 

19 
11 

B Slakteri med en produktion baserad på en slakt-
vikt av mer än 50 ton per dygn eller mer än 
12 500 ton slaktvikt per kalenderår 
- Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår. 
- Mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt 
per kalenderår. 

5 kap 2 § 15.20 8 B Slakteri med en produktion baserad på mer än 
7 500 ton men högst 12 500 ton slaktvikt per 
kalenderår 

5 kap 3 § 15.30 4 C Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 
ton men högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår 

- 15.3001 1 U Slakteri för en produktion baserad på högst 50 
ton slaktvikt per kalenderår 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Livsmedel av animaliska råvaror 

5 kap 4 § 15.40-i 20 B Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart animaliska 
råvaror med en produktion av mer än 75 ton per 
dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser mjölkprodukter eller endast innebär 
paketering. 

5 kap 5 § 15.45 10 B Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart animaliska 
råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton 
men högst 18 750 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser mjölkprodukter eller glass eller 
endast innebär paketering. 

5 kap 6 § 15.50 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

C Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart animaliska 
råvaror med en produktion av mer än 50 ton men 
högst 2 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser mjölkprodukter eller glass eller 
endast innebär paketering. 
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15.50-1 
 
 

15.50-2 
 

8 
 
 

5 
 

-Beredning och behandling med en produktion 
av mer än 500 ton men högst 2000 ton per kalen-
derår. 
- Beredning och behandling med en produktion 
av mer än 50 ton men högst 500 ton per kalen-
derår. 

- 15.5001 1 U Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart animaliska 
råvaror med en produktion av högst 50 ton per 
kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Rökeri 

5 kap 7 §  15.80 
 
 

15.80-1 
 

15.80-2 

 
 
 

5 
 

3 

C Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men 
högst 18 750 ton rökta produkter per kalenderår. 
 
- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta 
produkter per kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produk-
ter per kalenderår. 

- 15.8001 2 U Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta 
produkter per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Livsmedel av vegetabiliska råvaror 
5 kap 8 §  15.90-i  

 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av 
1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, 
eller 
2. mer än  
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i 
högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller 
b) 300 ton per dygn i övriga fall. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast innebär paketering. 

5 kap 9 § 15.95 17 B Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av mer än 10 000 ton 
men högst 75 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, 
alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, 
jäst eller kafferostning eller endast innebär pake-
tering. 

5 kap 10 § 15.101 9 C Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton 
men högst 10 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, 
alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, 
jäst eller kafferostning eller endast innebär pake-
tering. 
 

- 15.9001 4 U Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror för en produktion av högst 2 000 ton 
produkter per kalenderår. 
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Punkten gäller inte om verksamheten endast 
innebär paketering. Punkten gäller inte heller 
restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till all-
mänheten. 

    Kvarnprodukter 
5 kap 11 § 

 
15.125 

 
 
 
 
 
 
 

15.125-1 
15.125-2 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 
5 

C Framställning av livsmedel med tillverkning av 
kvarnprodukter samt beredning och behandling 
av kvarnprodukter, med en produktion av mer än 
1 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten Anmälningsplikten gäller inte 
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 § 
eller endast innebär paketering. 
 
- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per 
kalenderår. 

- 15.12501 1 U Framställning av livsmedel med tillverkning av 
kvarnprodukter samt beredning och behandling 
av kvarnprodukter, med en produktion av högst 1 
000 ton per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

- 15.12502 1 U Siloanläggning för torkning, rensning eller lag-
ring av spannmål med en lagringskapacitet av 
mer än 10 000 ton. 

    Livsmedel av kombinerade råvaror 
5 kap 12 § 

 
15.131-i 18 B Anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling av både animaliska 
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller 
separata produkter, med en produktion av en 
slutprodukt vars innehåll av animaliskt ursprung 
uppgår till 
1. mer än 10 viktprocent och produktionen upp-
går till mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 
750 ton per kalenderår, eller 
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår 
till en mängd 
a) per dygn som i antal ton överstiger animalie-
värdet, 
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 
250 multiplicerat med animalievärdet. 
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med 
det tal som bestäms genom att multiplicera 22,5 
med talet för det animaliska materialets viktpro-
cent av slutprodukten. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
innebär endast paketering. 

5 kap 13 § 15.141 15 B Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av både animaliska 
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller 
separata produkter, med en produktion av mer än 
5 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 
2. endast avser glass eller endast innebär pakete-
ring. 

5 kap 14 § 15.151 8 C Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av både animaliska 
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller 
separata produkter, med en produktion av mer än 
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400 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 
2. endast avser glass eller endast innebär pakete-
ring. 
 

 15.13101 3 U Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av både animaliska 
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller 
separata produkter, med en produktion av högst 
400 ton per kalenderår. 
 

    Mjölkprodukter 
5 kap 15 § 

 
15.170-i 12 B Anläggning för framställning av mjölkprodukter 

med en produktion baserad på en invägning av 
mer än 200 ton per dygn som kalenderårsmedel-
värde. 

5 kap 16 § 
 

15.180 
 
 
 
 
 
 

15.180-1 
15.180-2 

 
15.180-3 

 
 
 
 
 
 
 

9 
8 
 

5 

C Anläggning för framställning av mjölkprodukter 
med en produktion baserad på en invägning av 
mer än 500 ton per kalenderår men högst 200 ton 
per dygn som kalenderårsmedelvärde. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser glass. 
 
- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per 
kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per ka-
lenderår.   

- 15.18001 1 U Anläggning för framställning av mjölkprodukter 
med en produktion baserad på en invägning av 
högst 500 ton per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Oljor och fetter 
5 kap 17 § 15.185-i 17 B Anläggning för framställning eller raffinering av 

vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter 
eller produkter av sådana oljor eller fetter med en 
produktion av 
1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om produkt-
ionen baseras på animaliska råvaror, eller 
2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om produkt-
ionen baseras på enbart vegetabiliska råvaror. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13 eller 15 §. 

5 kap 18 § 
 

15.190 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter 
eller produkter av sådana oljor eller fetter med en 
produktion av 
1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår, om produktionen baseras på anima-
liska råvaror, eller 
2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per 
kalenderår, om produktionen baseras på vegeta-
biliska råvaror. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15 eller 
17 §. 

5 kap 19 § 
 

15.200 5 C Anläggning för framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter 
eller produkter av sådana oljor eller fetter med en 
produktion av mer än 100 ton men högst 5 000 
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ton kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 4, 5, 
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eller om verksamheten 
endast avser mjölkprodukter. 

- 15.20001 1 U Anläggning för framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter 
eller produkter av sådana oljor eller fetter för en 
produktion av högst 100 ton per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Glass 
5 kap 20 § 

 
15.210 

 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 

B Anläggning för tillverkning av glass med en 
produktion av 
1. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår om produktionen baseras på anima-
liska råvaror, eller 
2. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår om produktionen baseras på endast 
vegetabiliska råvaror. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §. 

5 kap 21 § 
 

15.220 3 C Anläggning för tillverkning av glass med en 
produktion av mer än 10 ton men högst 15 000 
ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §. 

- 15.22001 1 U Anläggning för tillverkning av glass för en pro-
duktion av högst 10 ton per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Råsprit och alkoholhaltiga drycker 
5 kap 22 § 

 
15.230 19 B Anläggning för framställning av råsprit eller 

alkoholhaltig dryck genom jäsning eller destillat-
ion med en produktion av mer än 5 000 ton men 
högst 75 000 ton ren etanol per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 

5 kap 23 § 
 

15.240 
 
 
 
 
 
 
 

15.240-1 
 

15.240-2 
 

15.240-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 

7 
 

5 
 

C Anläggning för framställning av råsprit eller 
alkoholhaltig dryck genom jäsning eller destillat-
ion motsvarande en årlig produktion av mer än 
10 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalen-
derår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 8 §. 
 
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol 
per kalenderår. 
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol 
per kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per 
kalenderår. 

- 15.24001 1 U Anläggning för framställning av råsprit eller av 
alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller des-
tillation, motsvarande högst 10 ton ren etanol per 
kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

- 15.24002 1 U Anläggning för blandning eller tappning av des-
tillerade alkoholhaltiga drycker eller för fram-
ställning, blandning eller tappning av vin, cider 
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eller andra fruktviner. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Malt, maltdrycker och läskedrycker 
5 kap 24 § 

 
15.250 

 
 
 

11 
 
 
 

B Bryggeri eller annan anläggning för framställ-
ning av malt, maltdryck eller läskedryck med en 
produktion av mer än 10 000 ton men högst 
75 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 

5 kap 25 § 
 

15.260 8 C Bryggeri eller annan anläggning för framställ-
ning av malt, maltdryck eller läskedryck med en 
produktion av mer än 1 000 ton men högst 
10 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 8 §. 

- 15.26001 4 U Bryggeri eller annan anläggning för framställ-
ning av malt, maltdryck eller läskedryck med en 
produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Jäst 
5 kap 26 § 

 
15.270 17 B Tillverkning av jäst med en produktion av mer än 

100 ton men högst 75 000 ton per kalenderår 
eller för framställning av startkulturer av mikro-
organismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, 
om anläggningen har en sammanlagd reaktorvo-
lym om minst tio kubikmeter. 
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 

- 15.27001 1 U Tillverkning av jäst med en produktion av högst 
100 ton per kalenderår eller för framställning av 
startkulturer av mikroorganismer för livsmedels-
industri eller jordbruk, om anläggningen har en 
sammanlagd reaktorvolym om högst tio kubik-
meter. 

    Kafferostning 
5 kap 27 § 

 
15.280 

 
 
 
 

15.280-5 
 

15.280-6 

 
 
 
 
 

9 
 

5 

C Anläggning för rostning av mer än 100 ton men 
högst 75 000 ton kaffe per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 8 §. 
 
- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalen-
derår. 
- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 
ton kaffe per kalenderår. 

- 15.28001 1 U Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe 
per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Paketering av livsmedel 
5 kap 28 § 15.310 3 C Anläggning för yrkesmässig industriell förpack-

ning av animaliska eller vegetabiliska produkter 
som inte sker i någon tillstånds- eller anmäl-
ningspliktig verksamhet enligt någon av 1–27 §§. 

    Foder av animaliska råvaror 
5 kap 29 § 

 
15.330-i 11 B Anläggning för framställning av foder med be-

redning och behandling av enbart animaliska 
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råvaror med en produktion av mer än 75 ton 
foder per dygn eller mer än 18 750 ton foder per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser mjölk eller endast innebär pakete-
ring. 

5 kap 30 § 
 

15.340 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.340-1 
 

15.340-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 

5 

C Anläggning för framställning av foder med be-
redning och behandling av enbart animaliska 
råvaror med en produktion av mer än 500 ton 
men högst 18 750 ton foder per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller 
2. endast avser mjölk eller endast innebär pakete-
ring. 
 
- Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton produk-
ter per kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter 
per kalenderår. 

- 15.34001 1 U Anläggning för framställning av foder med be-
redning och behandling av enbart animaliska 
råvaror med en produktion av högst 500 ton 
produkter per kalenderår. 
Punkten avser inte produktion av endast mjölk 
eller endast innebär paketering. 

    Foder av vegetabiliska råvaror 
5 kap 31 § 

 
15.350-i 9 B Anläggning för framställning av foder med be-

redning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av 
1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller 
2. mer än  
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i 
högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller 
b) 300 ton per dygn i övriga fall 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast innebär paketering. 

5 kap 32 § 
 

15.360 5 C Anläggning för framställning av foder med be-
redning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av mer än 5 000 ton 
men högst 75 000 ton produkter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 31 § 
2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor 
eller fetter eller endast innebär paketering 
 

- 15.36001 1 U Anläggning för framställning av foder med be-
redning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av högst 5 000 ton 
per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte om verksamheten endast 
innebär paketering. 

    Foder av kombinerade råvaror 
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5 kap 33 § 
 

15.370-i 10 B Anläggning för framställning av foder med be-
redning och behandling av animaliska och vege-
tabiliska råvaror, i kombinerade eller separata 
produkter, med en produktion av en slutprodukt 
vars innehåll av animaliskt material uppgår till 
1. mer än 10 viktprocent och produktionen upp-
går till mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 
750 ton per kalenderår, eller 
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår 
till en mängd 
a) per dygn som i antal ton överstiger animalie-
värdet, 
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 
250 multiplicerat med animalievärdet. 
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med 
det tal som bestäms genom att multiplicera 22,5 
med talet för det animaliska materialets viktpro-
cent av slutprodukten. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast innebär paketering. 

5 kap 34 § 15.380 ? C Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.380 
gäller för anläggning för framställning av foder 
med beredning och behandling av både anima-
liska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade 
eller separata produkter, med en produktion av 
mer än 500 ton men högst 18 750 ton per kalen-
derår. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 33 § eller endast inne-
bär paketering. [2018:1460] 

    TEXTILVAROR 
6 kap 1 § 17.10-i  

 
 

17.10-i1 
 

17.10-i2 
 

 
 
 
 

24 
 

22 

B Anläggning för förbehandling eller färgning av 
mer än10 ton textilfibrer eller textilier per dygn 
eller mer än 2 500 ton textilfibrer eller textilier 
per kalenderår. 
-Mer än 20 000 ton textilfibrer eller textilier per 
kalenderår. 
- Mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton textil-
fibrer eller textilier per kalenderår. 

6 kap 2 § 17.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.20-1 
 
 

17.20-2 
 
 
 
 

17.20-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 
 

13 
 
 
 
 

11 

B Anläggning för förbehandling eller färgning av 
mer än 200 ton men högst 2 500 ton textilfibrer 
eller textilier per kalenderår eller för annan be-
redning av mer än 200 ton textilmaterial per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller 
2. inte medför utsläpp av avloppsvatten och eller 
utsläpp till luft av högst mer än 3 ton flyktiga 
organiska föreningar per kalenderår. 
 
- Annan beredning än förbehandling eller färg-
ning av mer än 2500 ton textilmaterial per kalen-
derår. 
- Förbehandling eller färgning av mer än 1000 
ton men högst 2500 ton textilfibrer eller textilier 
per kalenderår eller för annan beredning av mer 
än 1000 ton men högst 2500 ton textilmaterial 
per kalenderår. 
- Förbehandling eller färgning av mer än 200 ton 
men högst 1000 ton textilfibrer eller textilier per 
kalenderår eller för annan beredning av mer än 
200 ton men högst 1 000 ton textilmaterial per 
kalenderår. 
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6 kap 3 §  17.30 5 C Anläggning för förbehandling, färgning eller 
annan beredning av mer än 10 ton men högst 200 
ton textilmaterial per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 17.3001 1 U Anläggning för förbehandling, färgning eller 
annan beredning av högst 10 ton textilmaterial 
per kalenderår. 
 

    PÄLS, SKINN OCH LÄDER 
 7 kap 1 § 18.10-i 18  B Anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar 

eller skinn per dygn eller mer än 3 000 ton hudar 
eller skinn per kalenderår. 

7 kap 2 § 18.20 18 B Anläggning för garvning av mer än 100 ton men 
högst 3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår 
eller för annan beredning av mer än 100 ton 
hudar eller skinn. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

7 kap 3 § 18.30 
 
 

5 
 
 

C Anläggning för garvning eller annan beredning 
av mer än 2 ton men högst 100 ton hudar eller 
skinn per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 18.3001 1 U Anläggning för garvning eller annan beredning 
av högst 2 ton hudar eller skinn per kalenderår. 

    TRÄVAROR 
    Kemikaliebehandling av trä och träprodukter 

8 kap 1 § 20.05-i 10 B Anläggning för behandling av trä eller träproduk-
ter med kemikalier med en produktion av 
mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller träpro-
dukter per dygn eller mer än 18 750 kubikmeter 
behandlat trä eller träprodukter per kalenderår. 
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten end-
ast avser behandling mot blånadssvamp. 

8 kap 2 § 20.10 8 C Anläggning för behandling av trä eller träproduk-
ter med kemikalier med en produktion av 
högst 75 kubikmeter behandlat trä eller träpro-
dukter per dygn eller högst 18 750 kubikmeter 
behandlat trä eller träprodukter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser behandling mot blånadssvamp. 

- 20.1001 3 U Anläggning för yrkesmässig behandling av högst 
500 kubikmeter trä med träskyddsmedel genom 
tryck- eller vakuumimpregnering eller doppning. 

    Sågning, hyvling och svarvning av trä 
8 kap 3 § 20.20 

 
 
 
 

20.20-1 
20.20-2 

 
20.20-3 

 
 
 
 
 

17 
14 

 
11 

 

B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning 
av träprodukter genom sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion av mer än 70 000 
kubikmeter per kalenderår. 
 
- Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000 
kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000 
kubikmeter per kalenderår. 

8 kap 4 § 20.30 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning 
av träprodukter genom sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion av mer än 6 000 
kubikmeter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 3 §. 
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20.30-1 
 

20.30-2 

9 
 

7 

- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 
kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 
kubikmeter per kalenderår. 

- 20.3001 3 U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning 
av träprodukter genom sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion av mer än 500 ku-
bikmeter men högst 6 000 kubikmeter per kalen-
derår. 

 20.3002 1 U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning 
av träprodukter genom sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion av högst 500 ku-
bikmeter per kalenderår. 

    Träbaserade bränslen och bränslen av jord-
bruksprodukter 

8 kap 5 § 20.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.40-1 
 
 

20.40-2 
 
 
 

20.40-3 
 
 
 

20.40-4 
 
 

20.40-5 
 
 
 

20.40-6 
 
 
 

20.40-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 

7 
 
 
 

4 
 
 
 

8 
 
 

7 
 
 
 

4 
 
 
 

5 

C Anläggning för framställning eller bearbetning 
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter 
som är baserade på skogs- eller jordbruksproduk-
ter, i form av 
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, base-
rad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller 
3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, 
eller 
2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 
kubikmeter råvara per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning. 
 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än 100 000 kubikmeter 
fast mått per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än 10 000 kubikmeter 
men högst 100 000 kubikmeter fast mått per 
kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter men 
högst 10 000 kubikmeter fast mått per kalen-
derår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än 150 000 kubikmeter 
löst mått råvara per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än 20 000 kubikmeter 
men högst 150 000 kubikmeter löst mått råvara 
per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än 3 000 kubikmeter men 
högst 20 000 kubikmeter löst mått råvara per 
kalenderår. 
- I form av pellets eller briketter, baserad på mer 
än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår. 

- 20.4001 1 U Anläggning för framställning eller bearbetning 
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter 
som är baserade på skogs- eller jordbruksproduk-
ter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på högst 1 000 kubikmeter fast 
mått per kalenderår. 

- 20.4002 1 U Anläggning för framställning eller bearbetning 
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter 
som är baserade på skogs- eller jordbruksproduk-
ter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på högst 3 000 kubikmeter löst 
mått råvara per kalenderår. 

- 20.4003 1 U Anläggning för framställning eller bearbetning 
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter 
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som är baserade på skogs- eller jordbruksproduk-
ter, i form av pellets eller briketter, baserad på 
högst 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår. 

    Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån 
8 kap 6 § 20.50-i 18 B Anläggning med en produktion av mer än 600 

kubikmeter per dygn eller mer än 150 000 ku-
bikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiber-
skivor eller spånskivor. 

8 kap 7 § 20.60 
 
 
 
 
 
 

20.60-1 
20.60-2 

 
 
 

20.60-3 

 
 
 
 
 
 
 

9 
9 
 
 
 

7 
 

 

C Anläggning för tillverkning av 
1. fanér eller plywood, eller 
2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150 
000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, 
träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter 
av spån. 
 
-fanér eller plywood 
- mer än 500 kubikmeter men högst 150 000 
kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfi-
berskivor, spånskivor eller andra produkter av 
spån. 
- högst 500 kubikmeter per kalenderår av OSB-
skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra 
produkter av spån. 

    Lagring av timmer 
8 kap 8 § 20.70 

 
 
 
 
 
 
 
 

20.70-1 
 
 

20.70-2 
 
 
 
 

20.70-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 

8 
 
 
 
 

7 

B Anläggning för lagring av 
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m³ fub) på land med begjutning av 
vatten, eller 
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m³ fub) i vatten. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 10 §. 
 
- 1. mer än 200 000 kubikmeter på land med 
begjutning av vatten, eller 
2. mer än 100 000 kubikmeter i vatten. 
-1. Mer än 80 000 kubikmeter men högst 
200 000 kubikmeter på land med begjutning av 
vatten, eller 
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 
kubikmeter i vatten. 
- 1. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000 
kubikmeter med begjutning av vatten, eller 
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 
kubikmeter i vatten. 

8 kap 9 §  20.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.80-1 
 

20.80-2 
 

20.80-3 
 

20.80-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 

5 
 

3 
 

7 

C Anläggning för lagring av 
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m³ fub), om lagringen sker på land 
utan vattenbegjutning, 
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m³ fub), om lagringen sker på land med 
vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig 
enligt 8 §, eller 
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte är till-
ståndspliktig enligt 8 §. 
 
- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 
kubikmeter på land med vattenbegjutning 
- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 ku-
bikmeter på land med vattenbegjutning. 
- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vatten-
begjutning. 
- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 
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20.80-5 

 
5 

kubikmeter i vatten. 
- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 ku-
bikmeter i vatten. 

- 20.8001 3 U Anläggning för lagring av mer än 500 kubikme-
ter timmer men högst 2000 kubikmeter fast mått 
under bark (m3 fub), om lagringen sker på land 
utan vattenbegjutning. 

- 20.8002 1 U Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter 
timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten. 

8 kap 10 § 20.90 3 C Anläggning för lagring av timmer som inte sker i 
eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer 
än sex veckor, behövs med anledning av storm 
eller orkan och omfattar 
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m3 fub) på land med begjutning av 
vatten, eller 
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m3 fub) i vatten. 

- 20.9001 1 U Anläggning för lagring av timmer som inte sker i 
eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer 
än sex veckor, behövs med anledning av storm 
eller orkan och omfattar 
1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m3 fub) på land med begjutning av 
vatten, eller 
2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m3 fub) i vatten. 

    Behandling av blånadssvamp 
8 kap 11 § 20.91 6 C Anläggning för behandling av trä och träproduk-

ter mot blånadssvamp. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 eller 
2 §. 

    MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR 
- 21.1001 4 U Anläggning för framställning av pappersmassa 

om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
1§ 

9 kap 3 § 21.40 9 B Anläggning för framställning i industriell skala 
av högst 20 ton per dygn eller högst 7 300 ton 
per kalenderår av papper, papp eller kartong. 

- 21.4001 3 U Anläggning för framställning av papper, papp 
eller kartong om verksamheten inte är tillstånds-
pliktig enligt 1 eller 2§. 
 

    FOTOGRAFISK OCH GRAFISK  
PRODUKTION 

10 kap 1 § 22.10 9 C Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heat-
setfärg. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19 
kap. 2, 3 eller 4 §. 

10 kap 2 § 22.20 5 C Anläggning med tillverkning av metallklichéer. 
10 kap 3 § 22.30 8 B Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten 

där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller papperskopior fram-
kallas per kalenderår. 

10 kap 4 § 22.40 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

C Anläggning  
1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i 
form av film eller papperskopior framkallas per 
kalenderår, eller 
2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i 
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22.40-1 
 
 

22.40-2 
 
 

22.40-3 

 
 
 
 

3 
 
 

6 
 
 

4 

form av film eller papperskopior framkallas per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillstånds-
pliktig enligt 3 §. 
 
- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 50 000 kvadratmeter framkallas per kalen-
derår. 
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 15 000 kvadratmeter men högst 50 000 
kvadratmeter framkallas per kalenderår. 
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 
kvadratmeter framkallas per kalenderår. 

- 22.4001 2 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten 
där mer än 15 000 kvadratmeter men högst  
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form 
av film eller papperskopior framkallas per kalen-
derår. 

- 22.4002 1 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten 
där mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film 
eller papperskopior framkallas per kalenderår. 

- 22.4003 1 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten 
där högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller papperskopior fram-
kallas per kalenderår. 

- 22.4004 2 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten 
där mer än 1 000 kvadratmeter men högst 5 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film 
eller papperskopior framkallas per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
22.30. 

- 22.4005 1 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten 
där högst 1 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller papperskopior fram-
kallas per kalenderår. 

    STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE 
PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRN-
BRÄNSLE 

11 kap 6 § 23.20 19 B Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §. 

    KEMISKA PRODUKTER 
    Organiska kemikalier 

12 kap 2 § 24.02-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton enkla kolväten per kalenderår 

12 kap 4 § 24.04-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton syreinnehållande organiska föreningar per ka-
lenderår 

12 kap 6 § 24.06-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton svavelinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår 

12 kap 8 § 24.08-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton kväveinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår 

12 kap 10 § 24.10-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton fosforinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår 

12 kap 12 § 24.12-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 



19 
 

ton halogenerade kolväten per kalenderår 

12 kap 14 § 24.14-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton metallorganiska föreningar per kalenderår 

12 kap 16 § 24.16-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton plaster per kalenderår 

12 kap 18 § 24.18-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton syntetgummi per kalenderår 

12 kap 20 § 24.20-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton färgämnen eller pigment per kalenderår 

12 kap 22 § 24.22-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår 

    Oorganiska kemikalier 
12 kap 24 § 24.24-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton gaser per kalenderår 

12 kap 26 § 24.26-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton syror per kalenderår 

12 kap 28 § 24.28-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton baser per kalenderår 

12 kap 30 § 24.30-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton salter per kalenderår 

12 kap 32 § 24.32-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton icke-metaller, metalloxider eller andra oorga-
niska föreningar per kalenderår 

    Gödselmedel 
12 kap 34 § 24.34-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala per kalenderår tillverka 
högst 20 000 ton enkla eller sammansatta gödsel-
medel baserade på fosfor, kväve eller kalium 

    Växtskyddsmedel och biocider 
12 kap 36 § 24.36-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton 
växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår 

12 kap 37 § 24.37 26 B Anläggning för tillverkning i industriell skala av 
biotekniska organismer för bekämpningsändamål 

    Läkemedel 
12 kap 39 § 24.39-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton 
läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår 

12 kap 40 § 24.40 
 
 
 
 
 
 

24.40-1 
24.40-2 

 
24.40-3 

 
24.40-4 

 
 
 
 
 
 
 

11 
8 
 

6 
 

3 

C Anläggning för att genom endast fysikaliska 
processer tillverka läkemedel (farmaceutisk till-
verkning). 
Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjuk-
hus eller om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 19 kap 3 §. 
 
- Mer än 100 ton kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 100 ton per kalen-
derår. 
- Mer än 500 kg men högst 10 ton per kalen-
derår. 
- Högst 500 kg per kalenderår. 

12 kap 41 § 24.41 8 C Anläggning för behandling av mellanprodukter. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 
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av 1-40 eller 42-47 §§. 
    Sprängämnen 

12 kap 43 § 24.43-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 
ton sprängämnen per kalenderår 

    Annan kemisk tillverkning 
12 kap 44 § 24.44 8 C Anläggning för att genom kemiska eller biolo-

giska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska 
eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller 
laboratorieskala eller annan icke industriell skala. 

12 kap 45 § 24.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för att genom endast fysikaliska 
processer i industriell skala tillverka 
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur 
biologiskt material, 
3. sprängämnen, 
4. pyrotekniska artiklar, eller 
5. ammunition. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalen-
derår, om det i verksamheten inte används eller 
tillverkas någon kemisk produkt som 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Ke-
mikalieinspektionen är klassificerad eller upp-
fyller kriterierna för att klassificeras med de 
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket 
giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkal-
lande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller 
”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 
2008 om klassificering, märkning och förpack-
ning av ämnen och blandningar, ändring och 
upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassifice-
ras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, 
”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kate-
gori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka expone-
ring kategori 1”, ”specifik organtoxicitet uppre-
pad exponering kategori 1”, ”frätande på huden 
kategori 1A”, ”frätande på huden kategori 1B”, 
”frätande på huden kategori 1C”, ”cancerogenitet 
kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könscel-
ler kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kate-
gori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reprodukt-
ionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kate-
gori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, 
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkning-
en uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår, 
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kropps-
vårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, om 
tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per 
kalenderår, 
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter 
genom destillation, eller 
5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 
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24.45-1 
 

24.45-2 
24.45-3 
24.45-4 
24.45-5 

 
 

10 
 

16 
10 
10 
6 

kap. 
 
-verksamheten avser gas- eller vätskeformiga 
kemiska produkter 
-verksamheten avser läkemedelssubstanser 
-verksamheten avser sprängämnen 
-verksamheten avser pyrotekniska artiklar 
-verksamheten avser ammunition 

12 kap 46 § 24.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.46-1 
 
 
 

24.46-2 
 

24.46-3 
 
 

24.46-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 

8 
 

6 
 
 

5 

C Anläggning för att genom endast fysikaliska 
processer i industriell skala tillverka 
1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt 
material, 
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
45 §,  
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kropps-
vårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per ka-
lenderår, om verksamheten inte är tillståndsplik-
tig enligt 45 §, 
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produk-
ter per kalenderår, om tillverkningen sker genom 
destillation, eller 
5. andra kemiska produkter, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 45 §. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. 
 
- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 
eller mer än 5 000 ton gasformiga kemiska pro-
dukter per kalenderår genom destillation, eller 
tillverkning av andra kemiska produkter. 
- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt 
material. 
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengö-
ringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengö-
ringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår. 

- 24.4601 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska pro-
cesser i industriell skala tillverka högst 10 ton färg 
eller lack per kalenderår. 

- 24.4602 2 U Anläggning för att genom endast fysikaliska pro-
cesser i industriell skala tillverka högst 10 ton ren-
göringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår. 

- 24.4603 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska pro-
cesser i industriell skala tillverka högst 5 000 ton 
gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om 
tillverkningen sker genom destillation. 

12 kap 47 § 24.47 8 C Anläggning för att genom endast fysikaliska 
processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala 
eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt 
tillverka 
1. sprängämnen, 
2. pyrotekniska artiklar, 
3. ammunition, 
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kropps-
vårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per ka-
lenderår, eller 
6. andra kemiska produkter. 

- 24.4701 1 U Anläggning för att genom endast fysikaliska pro-
cesser, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller 
annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka 
1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller 
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2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår 

    GUMMI OCH PLASTVAROR 
13 kap 1 § 25.10 

 
 
 
 
 
 

25.10-1 
 

25.10-2 

 
 
 
 
 
 
 

16 
 

12 
 

B Anläggning för att genom vulkning tillverka 
gummivaror, om produktionen baseras på mer än 
2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalen-
derår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. 
 
- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning 
per kalenderår. 
- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovul-
kad gummiblandning per kalenderår. 

13 kap 2 § 25.11 
 
 
 
 
 
 

25.11-1 
 

25.11-2 
 

25.11-3 
 

25.11-4 

 
 
 
 
 
 
 

10 
 

8 
 

6 
 

4 
 

C Anläggning för att genom vulkning tillverka 
gummivaror, om produktionen baseras på mer än 
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 § 
eller 19 kap. 3 eller 4 §. 
 
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gum-
miblandning per kalenderår. 

- 25.1101 1 U Anläggning för att genom vulkning tillverka 
gummivaror, om produktionen baseras på högst 
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

13 kap 3 § 25.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.20-1 
 
 

25.20-2 
 
 
 
 

25.20-3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 

10 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 

B Anläggning för att genom ytterligare polymeri-
sation tillverka produkter av 
1. polyuretan utan användning av toluendiisocy-
anat, om produktionen baseras på mer än 200 ton 
plastråvara per kalenderår, 
2. polyuretan med användning av toluendiisocy-
anat, om produktionen baseras på mer än 20 ton 
plastråvara per kalenderår, eller 
3. annan plast, om produktionen baseras på mer 
än 20 ton plastråvara per kalenderår. 
 
- Polyuretan utan användning av toluendiisocy-
anat, om produktionen baseras på mer än 200 ton 
plastråvara per kalenderår. 
- Polyuretan med användning av toluendiisocy-
anat, om produktionen baseras på mer än 500 ton 
plastråvara per kalenderår, eller annan plast om 
produktionen baseras på mer än 500 ton plast-
råvara per kalenderår. 
- Polyuretan med användning av toluendiisocy-
anat, om produktionen baseras på mer än 20 ton 
men högst 500 ton plastråvara per kalenderår, 
eller annan plast om produktionen baseras på mer 
än 20 men högst 500 ton plastråvara per kalen-
derår. 

13 kap 4 § 25.30 6 C Anläggning för att genom ytterligare polymeri-
sation tillverka produkter av plast, om 
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plast-
råvara per kalenderår, och 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt  
3 §. 

- 25.3001 1 U Anläggning för att genom ytterligare polymeri-
sation tillverka produkter av plast, om produkt-
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ionen baseras på högst 1 ton plastråvara per ka-
lenderår. 

13 kap 5 § 25.40 8 B Anläggning för flamlaminering med plast. 
13 kap 6 § 25.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.50-1 
25.50-2 

 
25.50-3 

 
25.50-4 

 
25.50-5 

 
 

25.50-6 
 
 

25.50-7 
 
 

25.50-8 
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4 
 

3 
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5 
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3 

C  Anläggning där produktionen baseras på mer än 
1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för 
1. tillverkning av produkter av plast förutom 
endast mekanisk montering eller mekanisk bear-
betning, eller 
2. beläggning eller kalandrering med plast. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 
19 kap. 3 eller 4 §. 
 
- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara 
per kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per 
kalenderår. 
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för 
beläggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 

- 25.5001 1 U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 
ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för tillverkning av 
produkter av plast förutom endast mekanisk 
montering eller mekanisk bearbetning. 

- 25.5002 1 U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 
ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för beläggning eller 
kalandrering med plast. 

    MINERALISKA PRODUKTER 
    Glas, glasvaror och keramiska produkter 

14 kap 1 § 26.05-i 14 B Anläggning för tillverkning av glas inklusive 
glasfiber med smältning av mer än 20 ton per 
dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår. 

14 kap 2 § 26.10-i 14 B Anläggning för smältning av mineraler, inklusive 
tillverkning av mineralull, med smältning av mer 
än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per 
kalenderår. 

- 26.1001 1 U Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber. 
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14 kap 3 § 26.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.20-1 
 
 

26.20-2 
 
 

26.20-3 
 
 

26.20-4 
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8 
 
 

11 
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B Anläggning för tillverkning av glas eller glasva-
ror som omfattar blandning av glasråvaror 
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, 
om verksamheten innebär att 
1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- 
eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, 
eller 
2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 
 
- Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av 
bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalen-
derår. 
- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror 
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar för-
brukas per kalenderår. 
- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana 
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) för-
brukas per kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra 
glasråvaror (än sådana med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår. 

14 kap 4 § 26.30 5 C Anläggning för tillverkning av glas eller glasva-
ror som omfattar blandning av glasråvaror 
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, 
om verksamheten innebär att 
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats 
av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per 
kalenderår, eller 
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 1, 2 eller 3 §. 

- 26.3001 1 U Anläggning för tillverkning av glas eller glasva-
ror som omfattar blandning av glasråvaror 
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, 
om verksamheten innebär att 
1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av 
bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalen-
derår, eller 
2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per 
kalenderår. 

14 kap 5 § 26.40 8 C Anläggning för tillverkning av glasfiber. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 1 §. 

14 kap 6 § 26.50-i 11 B Anläggning för att tillverka keramiska produkter 
genom bränning, särskilt takpannor, tegel, eldfast 
sten, kakel, stengods eller porslin, med en 
1. produktion av mer än 75 ton per dygn eller 
mer än 18 750 ton per kalenderår, eller 
2. ugnskapacitet på mer än fyra kubikmeter och 
med en satsningsdensitet på mer än 300 kilogram 
per kubikmeter. 

14 kap 7 § 26.51 11 B Anläggning för att genom bränning tillverka mer 
än 50 ton keramiska produkter per kalenderår, 
om glasyr med tillsats av tungmetaller används. 

- 26.5101 1 U Anläggning för att genom bränning tillverka 
högst 50 ton keramiska produkter per kalenderår, 
om glasyr med tillsats av tungmetaller används. 

14 kap 8 § 26.60 9 C Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton 
keramiska produkter per kalenderår 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 6 eller 7 §. 
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- 26.6001 1 U Anläggning för tillverkning av högst 100 ton 
keramiska produkter per kalenderår. 

    Cement, betong, kalk, krita och gips 
- 26.7001 4 U Anläggning för att 

1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement 
per kalenderår, eller 
2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement 
per kalenderår. 

14 kap 10 § 26.80 27 B Anläggning för tillverkning av cement. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 9 §. 

14 kap 11 § 26.90-i 10 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 
ton kalk per dygn eller mer än 12 500 ton kalk 
per kalenderår. 

14 kap 12 § 26.100 8 C Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, 
krita eller kalkprodukter per kalenderår 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §. 

- 26.10001 1 U Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller 
kalkprodukter för en produktion på högst 5 ton 
per kalenderår. 

14 kap 13 §  26.110 6 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per 
kalenderår. 

- 26.11001 1 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per 
kalenderår. 

14 kap 14 § 26.120 9 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 
varor av gips per kalenderår. 

- 26.12001 1 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 
varor av gips per kalenderår. 

    Andra mineraliska produkter 
14 kap 15 § 26.130-i 15 B Anläggning för tillverkning av asbest eller av 

asbestbaserade produkter. 
14 kap 16 § 26.140 15 B Anläggning för behandling eller omvandling av 

asbest. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 15 § eller 4 kap. 16 §. 

14 kap 17 § 26.150 
 
 
 
 
 
 

26.150-1 
 

26.150-2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

8 
 

7 
 

C Asfaltverk eller oljegrusverk 
1. som ställs upp inom område med detaljplan 
eller områdesbestämmelser, eller 
2. som ställs upp utanför område med detaljplan 
eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalen-
derdagar under en tolvmånadersperiod. 
 
- Inom område med detaljplan eller områdesbe-
stämmelser. 
- Utanför område med detaljplan eller områdes-
bestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under 
en tolvmånadersperiod. 

- 26.15001 1 U Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utan-
för område med detaljplan eller områdesbestäm-
melser i högst 90 kalenderdagar under en tolv-
månadersperiod. 

14 kap 18 § 26.160 5 C Anläggning för tillverkning av varor av asfalt 
14 kap 19 § 26.170-i 10 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 

ton per dygn eller mer än 12 500 ton magne-
siumoxid per kalenderår. 

 26.17001 5 U Anläggning för tillverkning i ugn av högst 
12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår. 



26 
 

14 kap 20 § 26.180 7 C Anläggning för tillverkning av konstgjorda mine-
ralfiber. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 
annan bestämmelse i denna förordning 

    STÅL OCH METALL 
15 kap 7 § 27.32 

 
 
 

27.32-1 
 

27.32-2 

 
 
 
 

13 
 

10 

B Anläggning för att behandla järnbaserade metal-
ler genom kallvalsning av högst 100 000 ton stål 
per kalenderår. 
 
- Mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår. 
- Högst 20 000 ton per kalenderår. 

15 kap 8 § 27.40-i  
 

27.40-i1 
 

27.40-i2 
 
 

27.40-i3 
 

27.40-i4 
 

 
 
 

12 
 

11 
 
 

9 
 

7 
 

B Anläggning för att gjuta järn eller stål, om pro-
duktion är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 
000 ton per kalenderår. 
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår 
där form- eller gjutsand används. 
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn 
eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand 
används. 
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår 
där inte form- eller gjutsand används. 
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn 
eller stål per kalenderår där inte form- eller gjut-
sand används. 

15 kap 9 § 27.50 
 
 
 
 
 

27.50-1 
 
 
 

27.50-2 
 
 
 

27.50-3 
 
 
 

27.50-4 
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8 
 
 
 

7 
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B Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, 
zink eller magnesium, om produktionen är mer 
än 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 eller 14 §. 
 
- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn 
eller stål per kalenderår, eller 
2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton alumi-
nium, zink eller magnesium per kalenderår. 
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn 
eller stål per kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton alumi-
nium, zink eller magnesium per kalenderår. 
- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn 
eller stål per kalenderår, eller 
2. mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton alumi-
nium, zink eller magnesium per kalenderår. 
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn 
eller stål per kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton alumi-
nium, zink eller magnesium per kalenderår. 

15 kap 10 § 27.60 3 C Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, 
zink eller magnesium, om produktionen är mer 
än 10 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 14 §. 

- 27.6001 1 U Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, 
zink eller magnesium, om produktionen är högst 
10 ton per kalenderår. 
 

15 kap 12 § 27.80-i 9 B Anläggning för att av malm, koncentrat eller 
sekundärt råmaterial producera högst 1 000 ton 
icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen 
sker genom metallurgiska, kemiska eller elektro-
lytiska processer. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

- 27.10001 4 U I gjuteri eller annan anläggning smälta eller le-
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gera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är 
återvinningsprodukter eller inte, om produktion 
av bly eller kadmium är högst 1 000 ton per 
kalenderår. 

15 kap 14 § 27.101-i 
 
 
 
 
 

27.101-i1 
27.101-i2 

 
 
 
 
 
 

21 
 

19 

B I gjuteri eller annan anläggning smälta eller le-
gera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är 
återvinningsprodukter eller inte, om produktion 
är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton 
per kalenderår. 
 
- Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår. 
- Mer än 5000 ton men högst 20 000 metaller per 
kalenderår. 

15 kap 15 § 27.110 
 
 
 
 
 
 

27.110-1 
 

27.110-2 

 
 
 
 
 
 
 

11 
 

9 

B Anläggning för att smälta eller legera icke-
järnmetaller, oavsett om metallerna är återvin-
ningsprodukter eller inte. 
 Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 § eller endast 
avser gjuterier. 
 
- Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton icke-
järnmetall eller återvinningsprodukter. 
- Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller återvin-
ningsprodukter. 

15 kap 16 § 27.120 
 
 
 
 
 

27.120-1 
27.120-2 

 
27.120-3 

 
27.120-4 
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B Anläggning för att yrkesmässig smälta eller raf-
finera icke-järnmetall ur annan råvara 
och genom andra processer än de som anges i  
11–15 §§. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 
 
- Mer än 80 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per 
kalenderår. 
- Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår. 
- Högst 3 000 ton per kalenderår. 

15 kap 17 § 27.130 
 
 
 
 
 

27.130-1 
27.130-2 

 
27.130-3 

 
27.130-4 

 
27.130-5 

 
27.130-6 
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B Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, 
stål, zink, aluminium och magnesium, om pro-
duktionen är mer än 50 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 
 
- Mer än 20 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår. 
- Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per ka-
lenderår. 
- Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalen-
derår. 
- Mer än 50 ton men högst 200 ton per kalen-
derår. 

15 kap 18 § 27.140 4 C Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, 
stål, zink, aluminium och magnesium, om pro-
duktionen är mer än 1 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §. 

- 27.14001 1 U Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, 
stål, zink, aluminium och magnesium, om pro-
duktionen är högst 1 ton per kalenderår. 

    METALL- OCH PLASTYTBEHAND-
LING, AVFETTNING OCH FÄRGBORT-
TAGNING 
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16 kap 1 § 28.10-i 
 
 
 
 

28.10-i1 
 

28.10-i2 
 
 

28.10-i3 
 
 

28.10-i4 

 
 
 
 
 

13 
 

11 
 
 

8 
 
 

7 

B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbe-
handling av metall eller plast, om behandlings-
baden har en sammanlagd volym av mer än 30 
kubikmeter. 
 
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter av-
loppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 ku-
bikmeter men högst 1 000 kubikmeter avlopps-
vatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till högst 100 ku-
bikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 2 § 28.20 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.20-1 
 

28.20-2 
 
 

28.20-3 
 
 

28.20-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 

9 
 
 

7 
 
 

7 

B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbe-
handling av metall eller plast, om 
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym 
av mer än 1 kubikmeter men högst 30 kubikme-
ter, och 
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 ku-
bikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte betning med betpasta 
 
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter av-
loppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 ku-
bikmeter men högst 1 000 kubikmeter avlopps-
vatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 ku-
bikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvat-
ten per kalenderår. 

16 kap 3 § 28.25 
 
 
 
 
 

28.25-1 
 

28.25-2 

 
 
 
 
 
 

4 
 

2 

C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbe-
handling av metall eller plast. 
Anmälningsplikten gäller inte betning med bet-
pasta eller om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 1 eller 2 §. 
 
-om verksamheten ger upphov till mer än 1 ku-
bikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
-om verksamheten ger upphov till högst 1 ku-
bikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 4 § 28.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.30-1 
 

28.30-2 
 

28.30-3 
 

28.30-4 
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B Anläggning för  
1. beläggning med metall på annat sätt än genom 
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verk-
samheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium 
eller stål, om verksamheten ger upphov till mer 
än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte beläggning med 
metall som sker med vakuummetod. 
 
- Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 
- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 ku-
bikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikme-
ter avloppsvatten per kalenderår. 
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16 kap 5 § 28.40 4 C Anläggning för annan beläggning med metall än 
genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, 
om verksamheten ger upphov till mer än 1 ku-
bikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte beläggning med 
metall som sker med vakuummetod eller om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt  
4 §. 

- 28.4001 1 U Anläggning för 
1. beläggning med metall på annat sätt än genom 
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verk-
samheten ger upphov till högst 1 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, eller  
2. våttrumling av annan metall än aluminium 
eller stål, om verksamheten ger upphov till högst 
10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 6 § 28.50 
 
 
 
 
 
 

28.50-1 
 

28.50-2 
 
 

28.50-3 
 
 

28.50-4 
 
 

28.50-5 
 

28.50-6 
 
 

28.50-7 
 
 

28.50-8 
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B Anläggning för termisk ytbehandling i form av 
varmdoppning eller termisk sprutning med en 
metallförbrukning av mer än 2 ton per kalen-
derår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §. 
 
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per 
kalenderår utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling 
och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 
1 000 ton per kalenderår utan uppsamling och 
filter. 
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 
100 ton per kalenderår utan uppsamling och 
filter. 
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per 
kalenderår med uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår med uppsamling 
och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 
1 000 ton per kalenderår med uppsamling och 
filter. 
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 
100 ton per kalenderår med uppsamling och 
filter. 

16 kap 7 § 28.71 1 C Blästra mer än 500 kvadratmeter yta. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är anmälningspliktig enligt 10 §. 

- 28.7101 1 U Blästra högst 500 kvadratmeter yta. 

16 kap 8 § 28.80 9 B Anläggning för att med kemiska eller termiska 
metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg från 
mer än 50 ton metallgods per kalenderår 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §. 

16 kap 9 § 28.90 7 C Anläggning för att med kemiska eller termiska 
metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller 
3 §. 

16 kap 10 § 28.95 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

C Anläggning för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till 
mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalen-
derår, om verksamheten inte är en fordonstvätt 
eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4 eller 6 
§, 
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2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per 
kalenderår, om verksamheten ger upphov till 
avloppsvatten, 
3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per 
kalenderår, 
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per ka-
lenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per 
kalenderår, 
5. termisk ytbehandling med en metallförbruk-
ning av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per 
kalenderår, eller 
6. metallbeläggning med vakuummetod med en 
metallförbrukning av mer än 500 kilogram per 
kalenderår. 
 
- Anläggning för produktion som omfattas av 
mer än två punkter ovan. 
- Anläggning för produktion som omfattas av 
högst två punkter ovan. 

- 28.9501 1 U Anläggning, som omfattas av någon eller några 
av följande punkter, för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till 
högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalen-
derår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller 
tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna 
i 39.10-39.50, 
2. betning med högst 50 kilogram betpasta per 
kalenderår, om verksamheten ger upphov till 
avloppsvatten, 
3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per 
kalenderår, 
4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalen-
derår eller härdning av högst 1 ton gods per ka-
lenderår, 
5. termisk ytbehandling med en metallförbruk-
ning av högst 50 kilogram per kalenderår, eller 
6. metallbeläggning med vakuummetod, om 
metallförbrukningen uppgår till högst 500 kilo-
gram per kalenderår. 

    ELEKTRISKA ARTIKLAR 
17 kap 2 § 31.20 15 B Anläggning för att tillverka batterier eller acku-

mulatorer som inte innehåller kadmium, bly eller 
kvicksilver. 

17 kap 3 § 31.30 5 C Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskäl-
lor som innehåller kvicksilver. 

17 kap 6 § 31.60 7 C Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller 
elektrisk kabel. 

    METALLBEARBETNING 
    Motorer, turbiner och reaktorer 

18 kap 1 §  34.10 7 C Anläggning för tillverkning av fler än 100 for-
donsmotorer per kalenderår. 

- 34.1001 2 U Anläggning för tillverkning av högst 100 for-
donsmotorer per kalenderår. 

18 kap 2 § 34.20 4 C Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer. 
    Motorfordon 

18 kap 3 § 34.30 
 
 
 
 
 
 

34.30-1 
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B Anläggning för tillverkning och sammansättning 
per kalenderår av 
1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt 
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 
2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 
 
- Fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt 
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per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 100 000 motorfordon men högst  
200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon 
som uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 50 000 motorfordon men högst 100 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 25 000 motorfordon men högst 50 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt 
per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 
- Fler än 5 000 motorfordon men högst 20 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till mer än 3,5 ton. 
- Fler än 1 000 motorfordon men högst 5 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till mer än 3,5 ton. 

18 kap 4 § 34.40 9 C Anläggning för tillverkning och sammansättning 
per kalenderår av 
1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 
2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 3 §. 

- 34.4001 3 U Anläggning för tillverkning och sammansättning 
per kalenderår av  
1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller  
2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

    Järnvägsutrustning och flygplan 
18 kap 5 § 34.50 9 C Anläggning för 

1. tillverkning av järnvägsutrustning, 
2. tillverkning av flygplan, motordrivna luftfar-
tyg, eller 
3. reparation av flygplan motordrivna luftfartyg. 

    Maskinell metallbearbetning 

18 kap 7 § 34.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34.70-1 
 
 

34.70-2 
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14 

B Anläggning där det förekommer maskinell metall-
bearbetning och där total tankvolym för skärväts-
kor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbet-
ningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 eller 
6 §. 
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast 
centralt system för vätskor som volymen i lösa 
behållare som är kopplade antingen till metallbear-
betningsmaskin eller till öppnade behållare som 
används för påfyllning av metallbearbetningsma-
skin. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än 75 kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än 20 kubikmeter men högst 75 kubik-
meter. 

18 kap 8 § 34.80 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

C Anläggning där det förekommer maskinell me-
tallbearbetning och där total tankvolym för skär-
vätskor, processoljor och hydrauloljor i metall-
bearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikme-
ter, om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eller 
10§. 
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Med total tankvolym avses det samma som i 7 § 
andra stycket. 
 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än 10 kubikmeter men högst 20 kubik-
meter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än 5 kubikmeter men högst 10 kubikme-
ter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än 1 kubikmeter men högst 5 kubikme-
ter. 

- 34.8001 1 U Anläggning där det förekommer maskinell me-
tallbearbetning och där total tankvolym för skär-
vätskor, processoljor och hydrauloljor i metall-
bearbetningsmaskinerna är högst 1 kubikmeter. 
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § 
andra stycket. 

    Gas- och oljeplattformar 
- 35.1001 18 U Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om 

förläggning nära kusten för montering, utrust-
ning, ombyggnad, reparation, underhåll eller 
liknande åtgärd. 

    Skeppsvarv 
18 kap 10 § 35.20 4 C Skeppsvarv. 

    FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖS-
NINGSMEDEL 

19 kap 1 §    Med förbrukning avses i detta kapitel lösnings-
medelstillförseln minskad med den mängd som i 
tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns för 
återanvändning där även återanvändning av lös-
ningsmedel som bränsle ingår men inte lös-
ningsmedel som slutligt bortskaffas som avfall. 

19 kap 2 § 39.10-i 19 B Anläggning för att appretera, trycka, bestryka, 
avfetta, vattenskyddsimpregnera, limma, måla, 
rengöra, impregnera eller på annat sätt ytbe-
handla material, föremål eller produkter, om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel är 
mer än 150 kilogram per timme eller mer än 200 
ton per kalenderår. 

19 kap 3 § 39.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39.15-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 

B Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lös-
ningsmedel, 
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel, 
3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i till-
verkning av farmaceutiska produkter, eller 
4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i 
tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra 
beläggningspreparat. 
Vid tillämpningen av första stycket ska inte såd-
ana organiska lösningsmedel medräknas som 
omfattas av förordningen (2007:846) om fluore-
rade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen 
eller av föreskrifter som har meddelats med stöd 
av den förordningen. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 §. 
Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller 
inte sjukhus. 
 
- 2. mer än totalt 200 ton organiska lösningsme-
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del 
  
- 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lös-
ningsmedel, 
- 2. mer än totalt 50 ton men högst 200 ton orga-
niska lösningsmedel  
 
- 2. mer än totalt 25 ton men högst 50 ton orga-
niska lösningsmedel, 
 
- 3. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i 
tillverkning av farmaceutiska produkter 
 
- 3. mer än 50 ton men högst 200 ton organiska 
lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska 
produkter 
 
- 4. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i 
tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra 
beläggningspreparat. 
 
- 4. mer än 100 ton men högst 200 ton organiska 
lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, 
lim eller andra beläggningspreparat. 

19 kap 4 § 39.30 5 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbru-
kas per kalenderår med 
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet 
innehåller någon kemisk produkt, som 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Ke-
mikalieinspektionen har klassificerats med risk-
fraserna ”misstänks kunna ge cancer” (R40),  kan 
ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga genetiska 
skador” (R46), ”kan ge cancer vid inandning” 
(R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” 
(R60) eller ”kan ge fosterskador” (R61), eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 
2008 om klassificering, märkning och förpack-
ning av ämnen och blandningar, ändring och 
upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassifice-
ras i faroklasserna ”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet 
kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 
1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller ”re-
produktionstoxicitet kategori 1B”, 
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller 
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 

19 kap 5 § 39.35 5 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbru-
kas per kalenderår med mer än 500 kilogram i 
lackering av vägfordon till följd av reparation, 
underhåll eller dekoration som sker utanför till-
verkningsanläggningar. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 
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19 kap 6 § 39.50 
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C Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lös-
ningsmedel, eller 
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 2, 3 
eller 4 §. 
 
- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lös-
ningsmedel förbrukas per kalenderår. 
- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton 
organiska lösningsmedel förbrukas per kalen-
derår. 
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton 
organiska lösningsmedel förbrukas per kalen-
derår. 

- 39.5001 4 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
högst 1 ton halogenerade organiska lösningsme-
del 

- 39.5002 4 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer 
än 2,5 ton men högst 5 ton organiska lösnings-
medel. 

- 39.5003 3 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer 
än 500 kg men högst 2,5 ton organiska lös-
ningsmedel. 

 39.5004 1 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
högst 500 kg organiska lösningsmedel. 

    HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER  

20 kap 1 § 39.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för lagring eller annan hantering av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska pro-
dukter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara 
gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring 
av mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle 
eller hantering av mer än 500 000 ton per kalen-
derår, 
2. andra kemiska produkter, om lagringen eller 
hanteringen omfattar mer än 5 000 ton vid ett och 
samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per ka-
lenderår och produkterna 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Ke-
mikalieinspektionen har klassificerats med de 
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket 
giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkal-
lande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller 
”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 
2008 om klassificering, märkning och förpack-
ning av ämnen och blandningar, ändring och 
upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassifice-
ras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, 
”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kate-
gori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka expone-
ring kategori 1”, ”specifik organtoxicitet uppre-
pad exponering kategori 1”, ”frätande för huden 
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, 
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogeni-
tet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könscel-
ler kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kate-
gori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
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”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reprodukt-
ionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kate-
gori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 
2, om det i anläggningen lagras mer än 200 000 
ton vid ett och samma tillfälle. 
 
- Anläggning för lagring eller annan hantering 
enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för 
lagring av mer än 500 000 ton vid ett och samma 
tillfälle eller hantering av mer än 5 000 000 ton 
per kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer 
än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller 
hanteras mer än 500 000 ton per kalenderår, eller  
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer 
än 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle. 
 
- Anläggning för lagring eller annan hantering 
enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för 
lagring av mer än 250 000 ton men högst 500 
000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering 
av mer än 2 500 000 ton men högst 5 000 000 
ton per kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer 
än 25 000 ton men högst 50 000 ton vid ett och 
samma tillfälle eller hanteras mer än 250 000 ton 
men högst 500 000 ton per kalenderår, eller  
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer 
än 1 000 000 ton men högst 2 000 000 ton vid ett 
och samma tillfälle. 
 
- Anläggning för lagring eller annan hantering 
enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för 
lagring av mer än 50 000 ton men högst 250 000 
ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av 
mer än 500 000 ton men högst 2 500 000 ton per 
kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer 
än 5 000 ton men högst 25 000 ton vid ett och 
samma tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton 
men högst 250 000 ton per kalenderår, eller  
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer 
än 200 000 ton men högst 1 000 000 ton vid ett 
och samma tillfälle. 

20 kap 2 § 39.70 6 C Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska pro-
dukter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara 
gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 
ton vid ett och samma tillfälle, 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om 
anläggningen avser verksamhet för energipro-
duktion eller kemisk industri och har kapacitet 
för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma 
tillfälle och 
a) någon produkt enligt föreskrifter som har 
meddelats av Kemikalieinspektionen har klassi-
ficerats med de riskfraser som ingår i faroklas-
serna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”can-
cerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktions-
toxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr  
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272/2008 uppfyller kriterierna för att klassifice-
ras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, 
”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kate-
gori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka expone-
ring kategori 1”, ”specifik organtoxicitet uppre-
pad exponering kategori 1”, ”frätande för huden 
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, 
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogeni-
tet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutage-
nitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstox-
icitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kate-
gori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vat-
tenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vat-
tenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vat-
tenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vat-
tenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för 
ozonskiktet”, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 
2, om det i anläggningen lagras mer än 50 000 
ton vid ett och samma tillfälle. 
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- 39.7001 1 U Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska pro-
dukter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara 
gaser, om det i anläggningen lagras högst 5 000 
ton vid ett och samma tillfälle, 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om 
anläggningen avser verksamhet för energipro-
duktion eller kemisk industri och har kapacitet 
för lagring av högst 1 ton vid ett och samma 
tillfälle och 
a) någon produkt enligt föreskrifter som har 
meddelats av Kemikalieinspektionen har klassi-
ficerats med de riskfraser som ingår i faroklas-
serna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”can-
cerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktions-
toxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr  
272/2008 uppfyller kriterierna för att klassifice-
ras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, 
”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kate-
gori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka expone-
ring kategori 1”, ”specifik organtoxicitet uppre-
pad exponering kategori 1”, ”frätande för huden 
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, 
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogeni-
tet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutage-
nitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstox-
icitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kate-
gori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vat-
tenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vat-
tenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vat-
tenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vat-
tenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för 
ozonskiktet”, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 
2, om det i anläggningen lagras högst 50 000 ton 
vid ett och samma tillfälle. 

20 kap 3 § 39.80 7 B Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner 
normalkubikmeter naturgas per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 39.8001 1 U Anläggning för lagring av högst 50 miljoner 
normalkubikmeter naturgas per kalenderår. 

20 kap 4 § 39.90 3 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, 
torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per 
kalenderår. 

- 39.9001 1 U Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, 
torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per 
kalenderår. 

    GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNS-
LEN, EL, VÄRME OCH KYLA  

21 kap 1 §    Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel 
detsamma som i 15 kap. miljöbalken och avfalls-
förordningen (2011:927). 

    Anaerob biologisk behandling 
21 kap 2 § 40.01 11 B Anläggning som genom anaerob biologisk be-

handling av stallgödsel, grödor eller annat biolo-
giskt material producerar mer än 3 000 megawat-
timmar biogas per kalenderår.  
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Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är 
avfall och även om det material som inte är stall-
gödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall 
per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 §. 

21 kap 3 § 40.02 7 C Anläggning som genom anaerob biologisk be-
handling av stallgödsel, grödor eller annat biolo-
giskt material producerar biogas. 
Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln 
är avfall och även om det material som inte är 
stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt 
avfall per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 2 §. 

    Framställning av gas- och vätskeformiga 
bränslen 

21 kap 4 § 40.05-i 15 B Anläggning för förgasning eller förvätskning av 
andra bränslen än kol där anläggningen har en 
kapacitet att överföra 20 megawatt tillförd bräns-
leeffekt eller mer. 

21 kap 5 § 40.15 11 B Anläggning för att uppgradera eller för att på 
annat sätt än genom anaerob biologisk behand-
ling tillverka mer än 1 500 megawattimmar gas 
eller vätskeformigt bränsle per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4 § eller 12 kap. 1 eller 2 
§. 

21 kap 6 § 40.20 7 C Anläggning för att uppgradera eller för att på 
annat sätt än genom anaerob biologisk behand-
ling tillverka högst 1 500 megawattimmar gas 
eller vätskeformigt bränsle per kalenderår. 

    Kärnkraft 
    Förbränning 

21 kap 9 § 40.50-i 
 
 
 

40.50-i1 
 

40.50-i2 

 
 
 
 

17 
 

12 

B Anläggning för förbränning med en total installe-
rad tillförd effekt av minst 50 megawatt men 
högst 300 megawatt. 
 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 100 
megawatt men högst 300 megawatt. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 50 
megawatt men högst 100 megawatt. 

21 kap 10 § 40.51 11 B Anläggning för förbränning med en total installe-
rad tillförd effekt av mer än 20 megawatt men 
mindre än 50 megawatt. 

21 kap 11 § 40.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40.60-1 
 
 
 

40.60-2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 

3 
 

C Anläggning för förbränning med en total installe-
rad tillförd effekt av 
1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, 
om annat bränsle används än enbart fossil eld-
ningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller 
2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, 
om inget annat bränsle används än fossil eld-
ningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är anmälningspliktig enligt 12 § eller avser en 
stationär förbränningsmotor avsedd endast som 
reservaggregat vid elavbrott. 
 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 
megawatt men högst 20 megawatt, om annat 
bränsle används än enbart fossil eldningsolja 
eller biogen eller fossil bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 
kilowatt men högst 5 megawatt, om annat 
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40.60-3 

 
 

5 

bränsle används än enbart fossil eldningsolja 
eller biogen eller fossil bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 
megawatt men högst 20 megawatt, om inget 
annat bränsle än fossil eldningsolja eller biogen 
eller fossil bränslegas. 

- 40.6001 2 U Anläggning för förbränning med en total installe-
rad tillförd effekt av 
1. högst 500 kilowatt, om annat bränsle används 
än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller 
fossil bränslegas, eller 
2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle 
används än fossil eldningsolja eller biogen eller 
fossil bränslegas. 

21 kap 12 § 40.70 9 C Gasturbinanläggning med en total installerad 
tillförd effekt av högst 20 megawatt. 

    Vindkraft 
21 kap 13 § 40.90 4 B Verksamhet med 

1. två eller flera vindkraftverk som står tillsam-
mans (gruppstation), om vart och ett av vind-
kraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 
meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
högre än 150 meter och står tillsammans med en 
sådan gruppstation som avses i 1, eller 
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
högre än 150 meter och står tillsammans med ett 
annat sådant vindkraftverk, om verksamheten 
påbörjas efter att verksamheten med det andra 
vindkraftverket påbörjades. 

21 kap 14 § 40.95 3 B Verksamhet med 
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsam-
mans (gruppstation), om vart och ett av vind-
kraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 
meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
högre än 120 meter och står tillsammans med en 
sådan gruppstation som avses i 1, eller 
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett 
inklusive rotorblad är högre än 120 meter och 
står tillsammans med så många andra sådana 
vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt 
består av minst sju vindkraftverk, om verksam-
heten påbörjas efter det att verksamheten eller 
verksamheterna med de andra vindkraftverken 
påbörjades. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 §. 

21 kap 15 § 40.100 2 C Verksamhet med 
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
högre än 50 meter, 
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsam-
mans (gruppstation), eller 
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett 
annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas 
efter det att verksamheten med det andra vind-
kraftverket påbörjades. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 

- 40.10001 1 U Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive 
rotorblad är lägre än 50 meter. 

    Värme- och kylanläggningar 
21 kap 16 § 40.110 7 C Värmepump eller kylanläggning för uttag eller 

tillförsel av värmeenergi från mark, vattenom-
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råde, grundvatten eller avloppsvatten för en utta-
gen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt. 
Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillför-
sel genom vattentäkt. 

21 kap 17 § 40.120 3 C Anläggning för lagring av värme i mark, vatten-
område eller i grundvatten för en tillförd energi-
mängd av mer än 3 000 megawattimmar. 

- 40.12001 1 U Anläggning för lagring av värme i mark, vatten-
område eller i grundvatten för en tillförd energi-
mängd av högst 3 000 megawattimmar. 

    VATTENFÖRSÖRJNING 
- 41.9001 6 U Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 per-

soner, eller utan kemsteg för mer än 50 000 per-
soner. 

- 41.9002 4 U Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 perso-
ner men högst 25 000 personer, eller utan 
kemsteg för mer än 5 000 personer men högst  
50 000 personer. 

- 41.9003 2 U Vattenverk för högst 5 000 personer. 
    FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELS-

HANTERING 
23 kap 1 § 50.10 

 
 
 
 
 
 
 

50.10-1 
 
 
 
 
 
 

50.10-2 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 

C Anläggning för tvättning av 
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, 
eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per 
kalenderår. 
 
- Tvättning av 
1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per kalen-
derår, eller 
4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per 
kalenderår. 
- Tvättning av 
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, 
eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per 
kalenderår.. 
 
 

- 50.1001 4 U Anläggning för tvättning av 
1. fler än 1 250 personbilar per kalenderår, 
2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan 
per kalenderår, 
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok 
per kalenderår, eller 
4. fler än 250 andra motordrivna fordon per ka-
lenderår. 

- 50.1002 2 U Anläggning för tvättning av 
1. fler än 250 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 50 andra motordrivna fordon per kalen-
derår. 

- 50.1003 1 U Anläggning för tvättning av 
1. högst 250 personbilar per kalenderår, 
2. högst 50 andra motordrivna fordon per kalen-
derår. 

23 kap 2 § 50.20 
 
 

 
 
 

C Anläggning där det per kalenderår hanteras 
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motor-
bränsle, eller 
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50.20-1 
 

50.20-2 
 

50.20-3 
 
 

50.20-4 

 
 
 
 
 
 

7 
 

5 
 

4 
 
 

5 

2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd 
som motorbränsle. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20 
kap. 1, 2 eller 3 §. 
 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 
än 10 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 
än 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 
än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 
än 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som 
motorbränsle. 

- 50.2001 1 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 
1 000 kubikmeter flytande motorbränsle för 
försäljning. 

- 50.2002 1 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 
1 miljon normalkubikmeter gas avsett som mo-
torbränsle för försäljning. 

- 50.2003 2 U Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter. 

- 50.2004 1 U Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter. 

- 50.2005 1 U Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 
400 platser för motorfordon. 

    HAMNAR OCH FLYGPLATSER  
    Hamnar 

24 kap 1 § 63.10 
 
 
 
 
 
 

63.10-1 
63.10-2 
63.10-3 
63.10-4 
63.10-5 
63.10-6 

 
 
 
 
 
 
 

29 
24 
18 
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7 

B Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med 
en bruttodräktighet på mer än 1 350. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. hamn för Försvarsmakten, eller 
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp 
per kalenderår. 
 
- Hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 2 000 – 5 000 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 300 – 2 000 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 50 – 300 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 10 – 50 anlöp per kalenderår 
- Hamn med högst 10 anlöp per kalenderår 

 63.1001 4 U Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med 
en bruttodräktighet på högst 1 350. 
Punkten gäller inte hamn för Försvarsmakten. 
 

24 kap 2 § 63.20 7 C Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten. 
Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 63.2001 4 U Fritidsbåtshamn, för mer än 600 båtar, med upp-
läggning eller upptag 

- 63.2002 3 U Fritidsbåtshamn, för mer än 200 men högst 600 
båtar, med uppläggning eller upptag 

 63.2003 2 U Fritidsbåtshamn, för mer än 50 men högst 200 
båtar, med uppläggning eller upptag 

 63.2004 1 U Fritidsbåtshamn, för högst 50 båtar, med upp-
läggning eller upptag 

 63.2005 1 U Fritidsbåtshamn utan uppläggning eller upptag 
    Flygplatser 

24 kap 4 § 63.40 13 B Flottiljflygplats eller civil flygplats med infra-
struktur för militär flygverksamhet, om instru-
mentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila 
flygplatsen är längre än 1 200 meter. 
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1 Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 50.000 fordonspassager per dygn 
2 Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 25.000 fordonspassager per dygn 
3 Motsvarar en vägsträcka på c:a 25 km med 10.000 fordonspassager per dygn 

- 63.4001 4 U Flottiljflygplats eller civil flygplats med infra-
struktur för militär flygverksamhet, om instru-
mentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila 
flygplatsen är kortare än 1 200 meter. 

24 kap 5 § 63.50 4 C Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 
500 flygrörelser per kalenderår äger rum. 
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är 
tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §. 

- 63.5001 1 U Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 
500 flygrörelser per kalenderår äger rum. 

    Annan trafikinfrastruktur 
- 63.10001 26 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, 

med en sammanlagd trafik med mer än 1 000 
miljoner1 fordonskilometer per kalenderår.  

- 63.10002 19 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, 
med en sammanlagd trafik med mer än 500 mil-
joner2 fordonskilometer per kalenderår.  

- 63.10003 16 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, 
med en sammanlagd trafik med mer än 100 mil-
joner3 fordonskilometer per kalenderår. 

- 63.10004 1 U Parkering 

- 63.10101 19 U Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik 
med en sammanlagd spårlängd över 80 kilome-
ter. 

- 63.10102 13 U Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik 
eller nationell person och/eller godstrafik med en 
sammanlagd spårlängd över 30 kilometer. 

- 63.10103 8 U Övriga spåranläggningar. 

    LABORATORIER 
25 kap 1 § 73.10 7 C Kemiska eller biologiska laboratorier med en 

total golvyta som är större än 5 000 kvadratme-
ter. 
Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som 
1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon annan bestäm-
melse i denna förordning, 
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 
kap. miljöbalken, eller 
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälnings-
pliktiga enligt 38 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

- 73.1001 7 U Kemiska eller biologiska laboratorier för utbild-
ning med en total golvyta som är större än 5 000 
kvadratmeter 

- 73.1002 2 U Kemiska eller biologiska laboratorier med en 
total golvyta som är större än 20 kvadratmeter 
men högst 5 000 kvadratmeter. 

 73.1003 1 U Kemiska eller biologiska laboratorier med en 
total golvyta som är högst 20 kvadratmeter. 

    TANKRENGÖRING 
26 kap 1 § 74.10 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för rengöring av cisterner, tankar 
eller fat som i annan verksamhet än den egna 
används för förvaring eller transport av kemiska 
produkter och där någon kemisk produkt, 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Ke-
mikalieinspektionen har klassificerats med de 
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket 
giftig”, ”giftig”, 
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”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, 
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 
2008 om klassificering, märkning och förpack-
ning av ämnen och blandningar, ändring och 
upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna 
för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet 
kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut 
toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet 
enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organ-
toxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frä-
tande för huden kategori 1A”, ”frätande för hu-
den kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 
1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”canceroge-
nitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”muta-
genitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet 
kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 
1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt 
för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för 
ozonskiktet”. 
 
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i 
annan verksamhet än den egna används för för-
varing eller transport av mer än 500 kubikmeter 
per kalenderår. 
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i 
annan verksamhet än den egna används för för-
varing eller transport av högst 500 kubikmeter 
per kalenderår. 

26 kap 2 § 74.20 6 C Anläggning för rengöring av cisterner, tankar 
eller fat som används för förvaring eller för 
transport av kemiska produkter. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 1 §. 
 

    HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 
27 kap 1 § 85.10 9 C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser. 

- 85.1001 6 U Sjukhus med högst 200 vårdplatser. 

27 kap 2 § 85.20 5 C Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, 
om etylenoxid används som steriliseringsmedel. 

- 85.3001 1 U Tandläkarmottagning. 

 85.4001 1 U Djursjukhus och liknande 

    RENING AV AVLOPPSVATTEN  
28 kap 1 §  90.10 

 
 
 
 

90.10-1 
 

90.10-2 
 
 

90.10-3 

 
 
 
 
 

20 
 

16 
 
 

12 

B Avloppsreningsanläggning som omfattas av 
lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och 
som tar emot avloppsvatten med en förorenings-
mängd som motsvarar mer än 2 000 personekvi-
valenter eller mer. 
- mottagande av en föroreningsmängd som mots-
varar mer än 100 000 personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som mots-
varar mer än 20 000 personekvivalenter men 
högst 100 000 personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som mots-
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  varar mer än 2 000 personekvivalenter men högst 
20 000 personekvivalenter. 

28 kap 2 § 90.11 
 
 
 
 

90.11-1 
90.11-2 

 
90.11-3 

 
 
 
 
 

20 
16 

 
12 

 

B Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 
2 000 personer eller fler. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 
 
- Anslutning av fler än 100 000. 
- Anslutning av fler än 20 000 personer men 
högst 100 000 personer. 
- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 
20 000 personer. 

28 kap 3 § 90.15-i 16 B Avloppsreningsanläggning som tar emot av-
loppsvatten från en eller flera sådana anlägg-
ningar som avses i 1 kap. 2 § industriutsläpps-
förordningen (2013:250). 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

28 kap 4 § 90.16 
 

90.16-1 
 

90.16-2 

 
 
 
 

8 
 
 

7 

C Avloppsreningsanläggning som tar emot av-
loppsvatten med en föroreningsmängd som mot-
svarar mer än 200 men högst mindre än 2 000 
personekvivalenter. 
-mottagande av en föroreningsmängd som mots-
varar mer än 500 personekvivalenter men högst 
2000 personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som mots-
varar mer än 200 personekvivalenter men högst 
500 personekvivalenter. 

- 90.2001 6 U Avloppsreningsanläggning som tar emot av-
loppsvatten med en föroreningsmängd som mot-
svarar mer än 100 men högst 200 personekviva-
lenter. 

- 90.2002 5 U Avloppsreningsanläggning som tar emot av-
loppsvatten med en föroreningsmängd som mot-
svarar mer än 25 men högst 100 personekviva-
lenter. 

 90.2003 1 U Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer 
mm 

    AVFALL 
29 kap 1 §    Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för 

återanvändning, materialåtervinna avfall, bort-
skaffa avfall, samla in avfall och uttjänt bil avses 
i detta kapitel detsamma som i 15 kap. miljöbal-
ken. 

29 kap 2 §    Med farligt avfall och deponering avses i detta 
kapitel detsamma som i avfallsförordningen 
(2011:927). 

29 kap 3 §    Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma 
som i 3 a § förordningen (2001:512) om depone-
ring av avfall. 

29 kap 4 §    Med förbränningsanläggning avfallsförbrän-
ningsanläggning och samförbränningsanläggning 
avses i detta kapitel detsamma som i förordning-
en (2013:253) om förbränning av avfall.  

    Förbränning 
29 kap 7 § 90.190 10 B Samförbränningsanläggning där farligt avfall 

förbränns, om den tillförda mängden avfall är 
högst 10 ton per dygn men högst 2 500 ton per 
kalenderår. 

29 kap 8 § 90.191 10 B Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är 
högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per 
kalenderår. 
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29 kap 11 § 90.210-i 
 

20 B Samförbränningsanläggning där icke-farligt 
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall 
är  
1. mer än 3 ton per timme, eller 
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träav-
fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för-
ordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

 
29 kap 12 § 

90.211-i 
 

20 B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt 
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall 
är  
1. mer än 3 ton per timme, eller 
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träav-
fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för-
ordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

29 kap 13 § 90.212-i 13 B Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall 
förbränns om den tillförda mängden avfall är  
1. mer än 10 ton per dygn, eller 
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per 
kalenderår. 

29 kap 14 § 90.213-i 13 B Avfallsförbränningsanläggning där animaliskt 
avfall förbränns om den tillförda mängden avfall 
är  
1. mer än 10 ton per dygn, eller 
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per 
kalenderår. 

29 kap 15 § 90.220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.220-1 
 

90.220-2 
 

90.220-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 

8 
 

7 
 

B Samförbränningsanläggning där icke-farligt 
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall 
är  
1. högst 3 ton per timme, eller 
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per ka-
lenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träav-
fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för-
ordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 
 
- Den tillförda mängden avfall är större än  
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton 
men högst 1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 16 § 90.221 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.221-1 
 

90.221-2 
 

90.221-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 

8 
 

7 
 

B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt 
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall 
är  
1. högst 3 ton per timme, eller 
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per ka-
lenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träav-
fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för-
ordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 
 
- Den tillförda mängden avfall är större än  
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton 
men högst 1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 17 § 90.230 3 C Samförbrännings- eller avfallsförbränningsan-
läggning där icke-farligt avfall förbränns yrkes-
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mässigt, om den tillförda mängden är högst 50 
ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte anläggning som 
endast förbränner rent träavfall eller avfall som 
anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) 
om förbränning av avfall 

- 90.23001 2 U Samförbrännings- eller avfallsförbränningsan-
läggning där icke-farligt avfall förbränns om den 
tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår. 
Punken gäller inte anläggning som endast för-
bränner rent träavfall eller avfall som anges i 17 
§ 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om för-
bränning av avfall 

    Deponering 
29 kap 18 § 90.271 

 
 

 
 
 

90.271-1 
 

90.271-2 

 
 
 
 
 
 

10 
 

7 

B Uppläggning av muddermassa 
1. på ett sätt som kan förorena mark, vattenom-
råde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte 
endast är ringa, eller 
2. i större mängd än 1 000 ton. 
 
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller 
i större mängd än 2 500 ton. 
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller 
i större mängd är 1 000 ton men högst 2 500 ton. 

29 kap 19 § 90.281 3 C Deponering av icke-farliga muddermassor på 
land längs små sund, kanaler eller vattenvägar 
som massorna har muddrats från, om 
1. mängden massor är högst 1 000 ton, eller och 
2. föroreningsrisken endast är ringa. 

- 90.28001 1 U Uppläggning av snö från gaturenhållning. 
29 kap 21 § 90.300-i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.300-i1 
 
 

90.300-i2 
 

90.300-i3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 

10 
 

8 

B Deponering av icke-farligt avfall som inte är 
inert, om  
1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton 
men högst 100 000 ton avfall per kalenderår, 
eller 
2. mängden avfall som deponeras är mer än 25 
000 ton. 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är 
tillståndspliktig enligt 20 §. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalen-
derår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 22 § 90.310 
 
 
 
 

90.310-1 
 

90.310-2 
 

90.310-3 

 
 
 
 
 

12 
 

9 
 

7 

B Deponering av icke-farligt avfall. 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 
20 eller 21 §. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton 
per kalenderår. 

29 kap 24 § 90.330-i 
 
 

18 B Deponering av farligt avfall, om 
1. den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 
500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår, 
eller 
2. mängden farligt avfall som deponeras är mer 
än 25 000 ton. 
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Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är 
tillståndspliktig enligt 23 §. 

29 kap 25 § 90.340 
 
 

90.340-1 
 

90.340-2 

 
 
 

12 
 

7 

B Deponering av farligt avfall, om deponeringen 
inte är tillståndspliktig enligt 23 eller 24 §. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 
ton men högst 2 500 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton 
per kalenderår. 

29 kap 26 § 90.341 3 C Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts 
enligt 32 § förordningen (2001:512) om depone-
ring av avfall, fram till dess åtgärder inte längre 
behöver vidtas enligt 33 § samma förordning. 

 90.34101 1 U Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmäl-
ningsplikt enligt 26 §. 

    Återvinning eller bortskaffande av avfall som 
uppkommit i egen verksamhet 

29 kap 27 § 90.381 
 

6 
 

B 1. Återvinning av farligt avfall som har upp-
kommit i egen verksamhet, om mängden avfall 
är mer än 500 ton men högst 2 500 ton per ka-
lenderår, eller 
2. Bortskaffning av farligt avfall som har upp-
kommit i egen verksamhet, om mängden avfall 
är högst 2 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är 
anmälningspliktig enligt 38 §. 

29 kap 28 § 90.383 6 B Behandling av farligt avfall som har uppkommit 
i egen verksamhet, om mängden avfall är mer än 
2 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är 
anmälningspliktig enligt 67 §. 

29 kap 29 § 90.391 4 C Återvinning av farligt avfall som har uppkommit 
i egen verksamhet, om 
1. mängden avfall är högst 500 ton per kalen-
derår, och 
2. behandlingen leder till materialåtervinning 

    Biologisk behandling 
29 kap 30 § 90.161 

 
7 B Behandling av icke-farligt avfall genom biolo-

gisk behandling om avfallet inte är park- och 
trädgårdsavfall och 
1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton 
men högst 18 750 ton per kalenderår, eller 
2. om behandlingen enbart sker genom anaerob 
biologisk nedbrytning och den tillförda mängden 
avfall är mer än 500 ton men högst 25 000 ton 
per kalenderår 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen 
1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller 
2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 
kap. 2 eller 3 § 

29 kap 31 § 90.171 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.171-1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

C Behandling av icke-farligt avfall genom biolo-
gisk behandling, om  
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och 
den tillförda mängden är mer än 10 ton men 
högst 500 ton per kalenderår, eller 
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den 
tillförda mängden är mer än 50 ton men högst 
18 750 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 
kap. 2 eller 3 § 
 
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och 
trädgårdsavfall är mer än 100 ton men högst 500 
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90.171-2 

 
90.171-3 

 

 
4 
 
 

3 
 

ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och 
trädgårdsavfall är mer än 10 ton men högst 100 
ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden park- och trädgårdsav-
fall är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår. 

- 90.17001 1 U Behandling av icke-farligt avfall genom biolo-
gisk behandling, om  
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och 
den tillförda mängden är högst 10 ton per kalen-
derår, eller 
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den 
tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår. 

    Animaliskt avfall 
29 kap 32 § 90.241-i 

 
 
 
 
 

90.241-i1 
 

90.241-i2 

 
 
 
 
 

16 
 

10 

B Behandling av animaliskt avfall på annat sätt än 
genom biologisk behandling eller förbränning, 
om den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton 
per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. 
 
- behandla mer än 10 000 ton animaliskt avfall. 
 
- behandla mer än 2 500 ton men högst  
10 000 ton animaliskt avfall. 

29 kap 33 § 90.251 10 C Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall på 
annat sätt än genom biologisk behandling eller 
förbränning, om den tillförda mängden avfall är 
högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per 
kalenderår. 

    Återvinning för anläggningsändamål 
29 kap 34 § 90.131 

 
 
 
 
 

90.131-1 
 

90.131-2 
 
 

90.131-3 
 
 

90.131-4 
 
 

90.131-5 
 

 
 
 
 
 
 

11 
 

10 
 
 

9 
 
 

8 
 
 

7 

B Återvinning av icke-farligt avfall för anlägg-
ningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten, om förorenings-
risken inte endast är ringa. 
 
- Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en 
och samma sammanhängande plats. 
- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt 
upplagda massor på en och samma samman-
hängande plats. 
- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt 
upplagda massor på en och samma samman-
hängande plats. 
- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upp-
lagda massor på en och samma sammanhängande 
plats. 
- Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och 
samma sammanhängande plats. 

29 kap 35 § 90.141 1 C Återvinning av icke-farligt avfall för anlägg-
ningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten, om förorenings-
risken är ringa. 

    Uppgrävda massor 
29 kap 36 § 90.361 

 
8 
 

B Behandling av farligt avfall som utgörs av upp-
grävda massor, om mängden avfall är högst 
2 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 25 eller 
37 §. 

29 kap 37 § 90.370 1 C Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda 
förorenade massor från den plats där behandling-
en sker, om behandlingen pågår under högst en 
tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig 
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enligt 21, 22, 23, 24 eller 25 §. 
    Konvertering av smittförande avfall 

29 kap 38 § 90.382 1 C Konvertera smittförande avfall på ett sjukhus 
    Avvattning 

29 kap 39 § 90.375 7 C Avvattning av icke-farligt eller farligt avfall, om 
mängden avfall som behandlas är högst 2 000 ton 
per kalenderår. 

    Mekanisk bearbetning och sortering 
29 kap 40 § 90.100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.100-1 
 

90.100-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 

12 

B Återvinning av mer än 10 000 ton icke-farligt 
avfall per kalenderår genom mekanisk bearbet-
ning. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. för att genom krossning, siktning eller motsva-
rande mekanisk bearbetning återvinna avfall för 
byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 
§. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är större än  
50 000 ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är större än  
10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 

29 kap 41 § 90.110 
 
 
 
 
 
 
 

90.110-1 
 
 

90.110-2 
 

90.110-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 

7 
 

1 

C 1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall 
genom mekanisk bearbetning, om den tillförda 
mängden avfall är högst 10 000 ton per kalen-
derår, eller 
2. genom krossning, siktning eller motsvarande 
mekanisk bearbetning återvinna avfall för bygg-
nads- eller anläggningsändamål. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är större än  
5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalen-
derår. 
- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 
ton avfall per kalenderår. 
- Tillfällig krossning/återvinning för byggnads- 
eller anläggningsandamål 

29 kap 42 § 90.70 
 
 
 
 

90.70-1 
 

90.70-2 

 
 
 
 
 

11 
 

10 

B Sortering av icke-farligt avfall, om mängden 
avfall är mer än 10 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall 
för byggnads- eller anläggningsändamål. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är mer än  
75 000 ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är mer än  
10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår 

29 kap 43 § 90.80 6 C Sortering av icke-farligt avfall, om mängden 
avfall är 
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet 
ska användas för byggnads- eller anläggningsän-
damål, eller 
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår i andra fall. 

- 90.8001 1 U Sortering av icke-farligt avfall, om mängden 
avfall är högst 1 000 ton per kalenderår. 

    Elavfall 
29 kap 44 § 90.90 6 C Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat 

sätt behandla avfall som utgörs av elektriska eller 
elektroniska produkter innan ytterligare behand-
ling. 
Anmälningsplikten gäller inte behandling av 
komponenter eller utrustning som innehåller 
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isolerolja. 
    Uttjänta fordon 

29 kap 45 § 90.119 
 
 
 
 
 
 

90.119-1 
 

90.119-2 

 
 
 
 
 
 
 

14 
 

8 

B Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmäss-
igt återvinna sådana uttjänta motordrivna fordon 
som inte omfattas av bilskrotningsförordningen 
(2007:186). 
Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är 
anmälningspliktig enligt 46 § 2. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är större än  
10 000 ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 
ton per kalenderår. 

29 kap 46 § 90.120 6 C Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmäss-
igt återvinna 
1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotnings-
förordningen (2007:186), eller 
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars total-
vikt inte överstiger 3 500 kilogram, om fordonen 
återvinns av en bilskrotare som är auktoriserad 
enligt bilskrotningsförordningen. 

    Förberedelse för återanvändning 
29 kap 47 § 90.29 1 C Yrkesmässigt förbereda avfall för återanvänd-

ning.   
    Lagring som en del av att samla in avfall 

29 kap 48 § 90.30 
 
 
 
 
 
 
 

90.30-1 
 
 
 

90.30-2 
 
 
 
 
 

90.30-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 

8 

B Lagring av icke-farligt avfall som en del av att 
samla in det, om mängden avfall vid något till-
fälle är 
1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas 
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i 
andra fall. 
 
-1. mer än 300 000 ton och avfallet ska användas 
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 100 000 ton i andra fall. 
 
-1. mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton 
och avfallet ska användas för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller 
2. mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton i 
andra fall. 
 
-1. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton och 
avfallet ska användas för byggnads- eller anlägg-
ningsändamål, eller 
2. mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton i 
andra fall. 
 

29 kap 49 § 90.40 6 C Lagring av icke-farligt avfall som en del av att 
samla in det, om mängden avfall vid något till-
fälle är 
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfal-
let ska användas för byggnads- eller anlägg-
ningsändamål, eller 
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat 
icke-farligt avfall i andra fall. 

- 90.4001 2 U Lagring av icke-farligt avfall som en del av att 
samla in det, om mängden avfall vid något till-
fälle är högst 10 ton. 
 

 90.4002 2 U Återvinningsplatser för producentavfall (för-
packningar) avsedda för allmänheten 
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29 kap 50 § 90.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.50-1 
 
 

90.50-2 
 
 
 
 

90.50-3 
 
 
 
 
 

90.50-4 
 
 
 
 
 

90.50-5 
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B Lagring av farligt avfall som en del av att samla 
in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 5 ton och utgörs av olja, 
2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 
3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller 
elektroniska produkter, 
4. mer än 30 ton och utgörs av impregnerat trä, 
5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna for-
don, eller 
6. mer än 1 ton i andra fall. 
 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle är 
mer än 50 ton 
 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 
uppgår till  
6. mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt 
avfall. 
 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 
uppgår till  
1. mer än 25 ton men högst 50 ton olja, eller 
6. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt 
avfall. 
 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 
uppgår till 
1. mer än 15 ton men högst 25 ton olja, eller 
6. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt 
avfall. 
 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 
uppgår till 
1. mer än 5 ton men högst 15 ton olja,  
2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier,  
4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat 
trä, eller  
6. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt 
avfall. 
 

29 kap 51 § 90.60 3 C Lagring av farligt avfall som en del av att samla 
in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och 
utgörs av olja, 
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och 
utgörs av blybatterier, 
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av 
elektriska eller elektroniska produkter, 
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och 
utgörs av impregnerat trä, 
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna for-
don, eller 
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra 
fall. 
 

 90.6001 1 U Lagring av farligt avfall som en del av att samla 
in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. högst 200 kilogram och utgörs av olja, 
2. högst 1 500 kilogram och utgörs av blybatte-
rier, 
3. högst 1 ton och utgörs av elektriska eller 
elektroniska produkter, 
4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat 
trä, 
5. högst 200 kilogram i andra fall. 
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    Långtidslagring, djupt bergförvar och under-
jordsförvar 

29 kap 55 § 90.458 20 B Underjordsförvara icke-farligt avfall 
    Lagring i avvaktan på återvinning eller bort-

skaffande 
29 kap 56 § 90.408-i 12 B Lagring av farligt avfall i avvaktan på sådan 

behandling som kräver tillstånd enligt 5, 6, 7, 8 
eller 67 §, om mängden avfall vid något tillfälle 
är mer än 50 ton. 

    Fartygsåtervinning 
29 kap 61 § 90.485 27 B Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, 

om mängden koldioxid som är planerad att lagras 
är högst 100 000 ton 

29 kap 62 § 90.500-i 27 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk 
lagring av koldioxid från industriutsläppsverk-
samheter som beskrivs i 1 kap 2 § industriut-
släppsförordningen (2013:250) 

29 kap 63 § 90.510 27 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk 
lagring av koldioxid från anläggningar som inte 
är tillståndspliktiga enligt 62 § 

29 kap 64 § 90.520 6 C Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämp-
lig för geologisk lagring av koldioxid 

    Andra verksamheter med återvinning eller 
bortskaffande 

29 kap 65 § 90.406-i 
 

14 B Återvinna eller både återvinna och bortskaffa 
icke-farligt avfall, om den tillförda mängden 
avfall är mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 
750 ton per kalenderår och verksamheten avser 
1. biologisk behandling, 
2. behandling innan förbränning eller samför-
bränning 
3. behandling i anläggning för fragmentering av 
metallavfall, eller 
4. behandling av slagg eller aska. 
Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk 
nedbrytning gäller tillståndsplikten endast om 
den tillförda mängden avfall är mer än 100 ton 
per dygn eller mer än 25 000 ton per kalenderår. 

29 kap 66 § 90.405-i 
 

12 B Bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 50 ton per dygn eller 
mer än 12 500 ton per kalenderår och verksam-
heten avser 
1. biologisk behandling, 
2. fysikalisk-kemisk behandling, 
3. behandling innan förbränning eller samför-
bränning 
4. behandling i anläggning för fragmentering av 
metallavfall, eller 
5. behandling av slagg eller aska. 

29 kap 69 § 90.420 
 
 
 
 
 
 

90.420-1 
 
 

90.420-2 
 

90.420-3 
 

90.420-4 
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10 
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B Behandling av icke-farligt avfall, om den till-
förda mängden avfall är mer än 500 ton men 
högst 100 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse 
i detta kapitel. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalen-
derår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 
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90.420-5 

 

 
7 

ton men högst 2 500 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton 
men högst 1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 70 § 90.430 3 C Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, 
om den tillförda mängden avfall är högst 500 ton 
per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen 
är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt någon 
annan bestämmelse i detta kapitel. 

29 kap 72 § 90.450 
 
 
 
 
 
 

90.450-1 
 
 

90.450-2 
 
 

90.450-3 
 

 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 

12 
 
 

8 
 

B Yrkesmässig behandling av farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse 
i detta kapitel. 
 
- den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 
ton men högst 2 500 ton per kalenderår 
 
- den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton 
men högst 1 000 ton per kalenderår 
 
- den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per 
kalenderår 

    SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR 

30 kap 1 § 92.10 7 B Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen 
(kaliber större än 20 millimeter) eller för spräng-
ningar av ammunition, minor eller andra spräng-
laddningar. 

30 kap 2 §  92.20 
 
 
 
 

92.20-1 
92.20-2 

 
92.20-3 

 
 
 
 
 

5 
4 
 

2 

C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för 
skjutning utomhus med skarp ammunition till 
finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 milli-
meter) för mer än 5 000 skott per kalenderår. 
 
- Mer än 100 000 skott per kalenderår. 
- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott 
per kalenderår. 
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per 
kalenderår. 

- 92.2001 1 U Skjutbana som är stadigvarande inrättad för 
skjutning utomhus med skarp ammunition till 
finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) 
för högst 5 000 skott per kalenderår. 

30 kap 3§ 92.30 4 C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för 
motorfordon. 

- 92.10001 6 U Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål. 
- 92.10002 4 U Golfbana med sammanlagt högst 18 hål. 
- 92.10003 2 U Golfbana med sammanlagt högst 9 hål. 
    TEXTILTVÄTTERIER 

31 kap 1 § 93.10 5 C Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till 
ett avloppsreningsverk som 
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2 §, eller 
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt  
19 kap. 4 §. 

- 93.1001 4 U Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn 
om utsläpp av vatten från verksamheten leds till 
ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt 
enligt 90.10. 

- 93.1002 1 U Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn. 
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    BEGRAVNINGSVERKSAMHET 
32 kap 1 § 93.20 7 B Krematorium. 

    ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAM-
HETER 

    Lackering m.m. 
- 100.1001 6 U Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller 

mer än 10 ton pulver per kalenderår. 
- 100.1002 3 U Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg 

eller lack eller minst 2 men högst 10 ton pulver 
per kalenderår. 

    Hantering av brom- eller fluorkarboner 
- 101.1001 6 U Omtappning av mer än 1 ton fullständigt haloge-

nerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 
- 101.1002 3 U Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton 

fullständigt halogenerade brom- eller klor-
fluorkarboner per år. 

- 101.1003 1 U Omtappning av högst 100 kg fullständigt haloge-
nerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 

- 101.1004 7 U Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halo-
generade brom- eller klorfluorkarboner per år. 

- 101.1005 3 U Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton 
ofullständigt halogenerade brom- eller klor-
fluorkarboner per år. 

- 101.1006 1 U Omtappning av högst 1 ton ofullständigt haloge-
nerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 
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Taxebilaga 3 
Avgiftsklasser för hälsoskyddsverksamhet 

Klassnings-
kod 

Av-
gifts-
klass Prövningsnivå Beskrivning 

 
Utbildningsverksamhet och liknande 

200.10-2 3 C Gymnasieskola 

200.10-4 4 C Internationell skola (Riksinternatskola, folkhögskola) 

200.10-5 3 C Grundskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående 
skola 

200.10-6 3 C Förskola och öppen förskola (familjedaghem) 

200.10-7 1 C Förskoleklass 

   Samlingslokaler och liknande 
200.20-1 1 U Samlingslokaler, universitet och högskolor 

200.20-2 2 C Fritidshem och öppen fritidsverksamhet 

   Skönhetsvård och liknande 
200.30-1 2 U 

Anmälningsplikt enligt 
strålskyddslagen Solarium 

200.30-2 1 U Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr. 

200.30-3 1 U Frisersalong 

   Vård och hälsa 
200.40-1 3 U Boende i vård och omsorg och lokaler för daglig verksam-

het, HVB-hem (Hem för vård eller boende) och liknande  

200.40-2 3 C Fotvård 

200.40-3 3 C Tatuering, akupunktur, piercing 

200.40-4 2 U Massage, kroppsvård, kiropraktik, naprapati, sjukgymnas-
tik, zonterapi etc. 

200.40-5 1 U Övriga alternativa behandlingar, vårdcentraler och tandlä-
kare  

   Idrott och liknande 
200.50-1 2 U Idrottsanläggning gym eller motsvarande. 

200.50-2 3 C Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som an-
nars används av många människor 

200.50-3 3 U Strandbad 
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   Boende 
200.60-5 3 U Hotell 

200.60-6 3 U Camping/stuganläggning 

200.60-8 3 U Pensionat, flyktingförläggning och liknande 

   Förvaring av djur 
200.70-1 1 U Lokaler för förvaring av djur 
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Taxebilaga 4 
Inplacering i riskkolumn och årlig tillsynstid 
 
Årlig tillsynstid 
Verksamheten inplaceras först i en avgiftsklass enligt taxebilaga 2 och 3. Verk-
samheten inplaceras därefter i en riskkolumn med tillämpning av en riskbedöm-
ning enligt denna taxebilaga. Den årliga tillsynstiden för varje avgiftsklass och 
riskkolumn framgår riskbedömningstabellen. En erfarenhetsbedömning sker 
fortlöpande i samband med den ordinarie tillsynen för att fastställa ev. tillkom-
mande tillsynsavgifter eller förflyttningar i riskkolumnerna.  
 
Riskbedömning 
Verksamheten placeras inledningsvis i riskkolumn 0 i sin avgiftsklass, varefter 
riskbedömningens påverkan beräknas.  
Den huvudsakliga verksamheten och eventuella övriga verksamheter placeras inlednings-
vis i riskkolumn 0 i sin avgiftsklass. Riskbedömningen görs endast för den huvudsakliga 
verksamheten. Varje fråga i riskbedömningen genererar ett antal poäng. Det finns 
6 riskkolumner, men den maximala poängsumma som en verksamhet erhåller 
kan bli högre. Om en verksamhet skulle få fler än 6 poäng, placeras den i kolumn 
6. Summan av poängen ligger till grund för inplacering i rätt riskkolumn inom 
den aktuella avgiftsklassen enligt riskbedömningstabellen. Verksamheten place-
ras in i rätt kolumn genom att det antal poäng som verksamheten erhåller i risk-
bedömningen motsvarar antalet kolumnsteg åt höger i tabellen med utgångs-
punkt från kolumn 0. För ett företag som omfattas av två eller flera miljöfarliga 
verksamheter (klassningskoder) tas full avgift ut för huvudverksamheten. För 
övriga verksamheter reduceras avgiften med den procentsats som anges i kom-
munalförbundets taxa. För hälsoskyddsverksamheter sker reducering på så sätt 
att det bara är huvudverksamheten som riskbedöms, men den tillförs extrapoäng 
för ev. övriga verksamheter som förekommer inom företaget. 
 
Erfarenhetsbedömning 
Erfarenhetsbedömning görs på verksamheter med årlig tillsynsavgift och de som 
har premierats från årlig tillsynsavgift till timavgift. Erfarenhetsbedömningen 
ger underlag för ställningstagande till ev. tillkommande avgifter utöver den fasta 
årliga avgiften för tillsynen. Den ger även underlag för en eventuell premierad 
kolumnförflyttning åt vänster i tabellen. För att en sådan kolumnförflyttning ska 
kunna ske även för verksamheter som i riskbedömningen placerats i kolumn 0, 
har två extra kolumner skapats – A och B – som används enbart för detta ända-
mål. En erfarenhetsbedömning kan tidigast göras efter första tillsynsbesöket och 
sker alltså i de flesta fall inte i samband med riskbedömningen. Uppgifterna i 
erfarenhetsbedömningen uppdateras efter varje genomfört tillsynsbesök, då man 
vunnit ny erfarenhet av verksamheten. 
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Riskbedömningstabell 
 

 Avgifts- Riskkolumner 

klass A B 0 1 2 3 4 5 6 

1 T T T T 2 3 4 5 6 

2 T T 2 3 4 5 6 7 8 

3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 

6 7 8 9 10 12 13 14 16 18 

7 9 10 12 14 15 16 17 20 25 

8 12 13 16 18 20 21 23 26 30 

9 15 17 20 23 25 26 29 33 40 

10 18 20 24 27 30 32 35 39 45 

11 21 23 28 32 35 37 40 46 55 

12 24 26 32 36 40 42 46 52 60 

13 27 30 36 41 45 47 52 59 70 

14 30 33 40 45 50 53 58 65 75 

15 33 36 44 50 55 58 63 72 85 

16 36 40 48 54 60 63 69 78 90 

17 39 43 52 59 65 69 75 85 100 

18 42 46 56 63 70 74 81 91 105 

19 45 50 60 68 75 79 86 98 115 

20 48 53 64 72 80 84 92 104 120 

21 51 56 68 77 85 90 98 111 130 

22 54 59 72 81 90 95 104 117 135 

23 57 63 76 86 95 100 109 124 145 

24 60 66 80 90 100 106 115 130 150 

25 66 73 88 99 110 116 127 143 165 

26 72 79 96 108 120 127 138 156 180 

27 78 86 104 117 130 137 150 169 195 
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 Avgifts- Riskkolumner 

klass A B 0 1 2 3 4 5 6 

28 84 92 112 126 140 148 161 182 210 

29 96 106 128 144 160 169 184 208 240 

30 108 119 144 162 180 190 207 234 270 

31 120 132 160 180 200 211 230 260 300 

32 135 149 180 203 225 237 259 293 340 

33 150 165 200 225 250 264 288 325 375 

 

T= Timavgift 

Kolumnerna A och B =se förklaring taxebilaga 4 

 

 

Riskbedömning 

Följande faktorer, bedömningsgrunder och riskpoäng används: 

Faktor och bedömningsgrund Poäng 
1. Markförhållanden, lokalisering m.m.  

a) Verksamhet som kan bidra med störningar och ligger nära bostäder, 
skola, förskola, sjukhus, vårdlokaler eller inom vattenskyddsområde 

1 

b) Påverkar miljökvalitetsnorm till vatten 1 

2. Kemiska produkter  

Särskilt farliga kemikalier, utfasningsämnen eller prioriterade risk-
minskningsämnen 

1 

3. Tilläggspoäng  

a) Använder ej förnybar energi 1 

b) Särskilt transportintensiv verksamhet (>50 transportrörelser till och 
från anläggningen per dygn av egna eller andras fordon för verksam-
hetens behov) 

1 

d) Ytterligare delar i en hälsoskyddsverksamhet som  
     medför ökade risker eller ökat tillsynsbehov 

1-6 
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Tabell över de ytterligare delar i en hälsoskyddsverksamhet som medför ökade 
risker eller ökat tillsynsbehov utöver övriga bedömningsfaktorer 

Verksamhetsdel eller liknande Kriterier Poäng 

Skolor, förskolor, undervisningslokaler Fler än 400 elever 1 

Skolor, förskolor, undervisningslokaler Kemi- och/eller fysiksal 1 

Skolor, förskolor, undervisningslokaler Slöjdsal 1 

Skolor, förskolor, undervisningslokaler Gymnastiksal 1 

Skolor, förskolor, undervisningslokaler Kvällsuthyrning 1 

Alla typer av verksamheter Extra lokal som utgör del av verksamheten 1 

Skolor, förskolor, undervisningslokaler Sal för yrkesinriktad utbildning (t ex verk-
stad) 

1 

Alla typer av verksamheter Bassäng, bubbelpool, floating, spa o.dyl. eller 
liknande i annan verksamhet än badverk-
samhet 

1 

Badvatten Bad med högtempererad bassäng, t ex för 
babysim 

1 

Badvatten Bad med äventyrskaraktär 1 

Alla typer av verksamheter Användning av torrtoalett 1 

Skolor, förskolor, undervisningslokaler Förskola eller fritids med fler än 5 avdelning-
ar 

1 

Skolor, förskolor, undervisningslokaler Fritids i skol- eller förskolelokaler 1 

Tillfälligt boende Fler än 50 campingenheter eller stugor 1 

Tillfälligt boende Hotell etc. fler än 50 bäddar 1 

Idrottsanläggning Idrottsanläggning fler än 4 omklädningsrum 
med dusch 

1 

Alla typer av verksamheter Hög musik, över 85 dB(A) 1 

Samlingslokaler Samlingslokal för fler än 200 personer 1 

Solarium Fler än 5 solariebäddar 1 

Solarium Obemannat 1 

Badvatten Strandbad som är EU-bad 1 

Badvatten Närhet till utsläpp av dagvatten eller av-
loppsvatten 

1 

Vårdboende Fler än 5 avdelningar 1 

Yrkesmässig hygienisk verksamhet Mer än 4 utövare av hygienisk verksamhet 1 
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Verksamhetsdel eller liknande Kriterier Poäng 

Alla typer av verksamheter Verksamhet som bedrivs i bostad eller ut-
nyttjar vatten, WC etc. i bostad  

1 

Yrkesmässig hygienisk verksamhet Nagelvård, nagelskulptering och liknande 1 

Yrkesmässig hygienisk verksamhet Injicering av receptfria preparat 1 

Yrkesmässig hygienisk verksamhet Diatermi 1 

Alla typer av verksamheter Försäljning av hygieniska och kosmetiska 
produkter 

1 

Alla typer av verksamheter Användning av kemikalier som kan tas upp 
genom inandning eller hudkontakt och som 
är skadliga för människors hälsa 

1 

Yrkesmässig hygienisk verksamhet Återanvändning av stickande och skärande 
verktyg 

1 

Alla typer av verksamheter 

 

Verksamhet som ingår i den huvudsakliga 
verksamheten men har en annan klassnings-
kod 

1 per del 

 
Checklista för erfarenhetsbedömning – miljöfarlig verksamhet 
Följande faktorer, bedömningsgrunder används vid erfarenhetsbedömning: 

Efter varje ordinarie tillsynsbesök görs en erfarenhetsbedömning med ledning av följande 
frågor. 

Frågor med alternativa svar – miljöfarlig verksamhet Poäng 

1. Har verksamheten rutiner för egenkontroll?  

a) Rutiner för egenkontroll finns och följs 0 

b) Rutiner för egenkontroll finns och följs, men anmärkningar på  
    verksamheten som kan härledas till brister i egenkontrollen 
     finns 

1 

c) Rutiner för egenkontroll finns, men används inte eller endast i  
    obetydlig omfattning 

2 

d) Rutiner för egenkontroll saknas 3 

2. Erfarenheter sedan senaste tillsynsbesöket  

a) Ändamålsenliga åtgärder har vidtagits mot tidigare avvikelser 0 

b) Ändamålsenliga åtgärder har inte vidtagits mot samtliga tidigare 
    avvikelser 

2 

c) Ändamålsenliga åtgärder har inte vidtagits mot några tidigare  
    avvikelser 

 

3 
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Frågor med alternativa svar – miljöfarlig verksamhet Poäng 

3. Värdering av aktuell inspektion  

a) Inga brister upptäcks vid inspektionen 0 

b) Brister upptäcks, men endast smärre, ej allvarliga brister men som kan kräva extra 
tillsynstid  

1 

c) Brister upptäcks, måttliga som kan kräva extra tillsynstid 2 

d) En eller flera allvarliga brister som upptäcks vid inspektionen  
    av sådan art att de kräver extra tillsyn vid miljöfarliga  
    verksamheter  

7 

 
Erfarenhetsbedömningens påverkan på tillsynstid och avgift  
Utifrån ovanstående bedömning 
 

Poäng Resultat – miljöfarlig verksamhet 

1 Ingen omedelbar påverkan på tillsynstid eller avgift. 

2  Verksamhetsutövaren får en varning i inspektionsrapporten om att extra tillsynstid 
kan påföras om bristerna inte har åtgärdats inom meddelad tid. Timavgift påförs för 
den extra tillsynstiden det tar. 

3 Avgift för två timmars extra tillsynstid faktureras omedelbart. 

4 Avgift för fyra timmars extra tillsynstid faktureras omedelbart. 

5 Avgift för åtta timmars extra tillsynstid faktureras omedelbart. 

6 Avgift för tolv timmars extra tillsynstid faktureras omedelbart. 

Minst 7 Timavgift påförs för den extra tillsynstiden det tar 

Premiering 

 0 

Om ett företag med årlig tillsynstid på 4 timmar eller mer uppnått  
0 poäng vid två på varandra följande ordinarie tillsynsbesök flyttas företaget ett ko-
lumnsteg åt vänster. Fyra på varandra följande ordinarie tillsynsbesök 0 poäng ger 
ytterligare en kolumnstegsförflyttning åt vänster. 

Om ett företag med årlig tillsynstid på 3 timmar eller mindre uppnått 0 poäng vid 
första ordinarie tillsynsbesök flyttas företaget ett kolumnsteg åt vänster. Två på 
varandra följande ordinarie tillsynsbesök med 0 poäng ger ytterligare en kolumn-
stegsförflyttning åt vänster. 

Företaget förlorar dock ett ”premierat” kolumnsteg så snart som det vid någon av de 
påföljande inspektionerna erhåller 2 – 6 poäng. 
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Checklista för erfarenhetsbedömning – hälsoskyddsverksamhet 
Följande faktorer, bedömningsgrunder används vid erfarenhetsbedömning: 
 
Efter varje ordinarie tillsynsbesök görs en erfarenhetsbedömning med ledning av följande 
frågor. 

Frågor med alternativa svar – hälsoskyddsverksamhet Poäng 

1. Bedömning av verksamhetens egenkontrollrutiner  

a) Inga brister noterades i egenkontrollrutinerna 0 

b) Rutinerna för egenkontroll behöver förbättras 1 

c) Dokumentation av egenkontrollrutiner behöver kompletteras 1 

d) Dokumenterade rutiner för egenkontroll saknas trots krav enligt  
    förordning (1998:901) 

2 

2. Bedömning av åtgärder sedan senaste tillsynsbesöket  

a) Ändamålsenliga åtgärder har vidtagits mot tidigare avvikelser,   
    alt. Tidigare avvikelser har ej noterats. 

0 

b) Ändamålsenliga åtgärder har inte vidtagits mot samtliga tidigare 
    avvikelser 

1 

c) Ändamålsenliga åtgärder har inte vidtagits mot några tidigare  
    avvikelser 

2 

3. Bedömning i övrigt från aktuell inspektion   

a) Inga brister upptäcks vid inspektionen 0 

b) Mindre brister noterades, vilka vanligen inte kräver extra tillsynstid.  1 

c) Större brister noterades som kan kräva extra tillsynstid    2 
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Erfarenhetsbedömningens påverkan på tillsynstid och avgift 
Utifrån ovanstående bedömning 
 

Poäng Resultat – hälsoskyddsverksamhet 

1 Ingen omedelbar påverkan på tillsynstid eller avgift. 

2  Ingen omedelbar påverkan på tillsynstid eller avgift. 

3 Verksamhetsutövaren får en varning i inspektionsrapporten om att extra tillsynstid 
kan påföras om bristerna inte har åtgärdats inom meddelad tid. Timavgift påförs för 
den extra tillsynstiden det tar. 

4 Avgift för tre timmars extra tillsynstid faktureras omedelbart. 

5 Avgift för fyra timmars extra tillsynstid faktureras omedelbart. 

6 Avgift för sex timmars extra tillsynstid faktureras omedelbart. 

Premiering 

 0 

Om ett företags huvudsakliga verksamhet med årlig tillsynstid på 4 timmar eller mer 
uppnått 0 poäng vid två på varandra följande ordinarie tillsynsbesök flyttas företaget 
ett kolumnsteg åt vänster. Fyra på varandra följande ordinarie tillsynsbesök 0 poäng 
ger ytterligare en kolumnstegsförflyttning åt vänster. 

Om ett företags huvudsakliga verksamhet med årlig tillsynstid på 3 timmar eller mindre 
uppnått 0 poäng vid första ordinarie tillsynsbesök flyttas företaget ett kolumnsteg åt 
vänster. Två på varandra följande ordinarie tillsynsbesök med 0 poäng ger ytterligare 
en kolumnstegsförflyttning åt vänster. 

Företaget förlorar dock ett ”premierat” kolumnsteg så snart som det vid någon av de 
påföljande inspektionerna erhåller 2 – 6 poäng. 
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1 Bygglovtaxa 
1.1 Inledande bestämmelser 
Enligt denna taxa erläggs avgift för 

1. ärenden angående lov och förhandsbesked 
2. ärenden föranledda av anmälningsplikt 
3.  godkännande av sakkunnig  
4.  ärenden enligt miljöbalken (strandskyddsdispens) 
5.  ärenden rörande hissar och andra motordrivna anordningar 
6.  annan tids- eller kostnadskrävande åtgärd eller uppdrag 

 

Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller. 
 
1.2 Allmänna bestämmelser 
1.2.1 Beräkning av avgift 
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. 
Flertalet av avgifterna  för en viss åtgärd beräknas som en funktion av ett 
värde som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen (SFS 
2010:111) om allmän försäkring samt ärendeberoende faktorer som 
grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av 
respektive ärendetyp kräver. 

För att anpassa avgifterna till förhållandena inom kommunerna finns 
möjlighet att an-vända en justeringsfaktor (N). 

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för ärendets 
diarieföring eller, om särskilt beslut inte fattas i ärendet, då den åtgärd 
som avgiften avser är utförd. 

Finner Västra Mälardalens Myndighetsförbund att det finns skäl som 
motiverar en höjning eller minskning av avgiften, äger förbundet för visst 
slag av ärenden eller för särskilt uppdrag besluta om en sådan. 

Om åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund om skälig avgift grundad på 
tidsersättning. 

1.2.2 Ändring av belopp i taxan 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund kan besluta att faktor N ska vara 
lägre eller högre, och kan grunda sitt beslut på invånarantal eller på andra 
faktorer, t.ex. Sveriges Kommuner och landstings 
kommungruppsindelning g, dock alltid med beaktande av 
självkostnadsprincipen. 
 

Som framgår av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen beslutar kommunfullmäktige 
om grunderna hur avgifterna ska beräknas. Kommunfullmäktige kan inte delegera 
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beslutet om taxan till förbundet. Kommunfullmäktige kan med beaktande av 
självkostnadsprincipen utifrån andra faktorer besluta att faktorn N ska vara lägre 
eller högre. 

1.2.3 Avgiftens erläggande 
Avgift enligt denna taxa erläggs av sökanden eller beställaren mot räkning 
när denne tillställts Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslut eller, 
om särskilt beslut inte fattats i ärendet, när beställd handling levererats 
eller utförd åtgärd vidtagits. Vid anmälningspliktig åtgärd uttages 
avgiften vid beslut om startbesked. 
Avgift får även uttagas i förskott. Uttagen avgift för avslagsbeslut 
återbetalas om be-slutet upphävs och ersätts av lovavgift. 

1.2.4 Överklagande 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslut om taxa får överklagas i 
den ordning som föreskrivs för laglighetsprövning enligt kapitel 10 i 
kommunallagen (PBL13:3) 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslut om debitering kan 
överklagas genom förvaltningsbesvär. Den som vill överklaga ska enligt 
plan- och bygglagen 13 kap 3 § lämna in handlingarna till Länsstyrelsen 
inom tre veckor från den dag klaganden fått del av beslutet. 

1.3 Särskilda bestämmelser för lovavgift m.m. 
1.3.1 Beräkning av avgift 
Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund vidtar i samband med lov- och 
anmälningsärenden. 

1.3.2 Avräkning 
För startbesked gäller om sökanden så begär ska nämnden återbetala i 
förskott er-lagda avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under 
förutsättning att kontrollplan följts och projektet inte fullföljts inom 
föreskriven tid. 

Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas. 

Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker 
ifrån i förskott betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked 
överlämnas. 

Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för 
tid innan betalningen ska ske. 

Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen. 

1.3.3 Dröjsmålsränta 
Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits i räkning utgår dröjsmålsränta 
enligt räntelagen från förfallodagen tills betalning sker. 
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Justeringsfaktorn (N) år 2018 2019 = 1,08   
 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2018  2019. 
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2 Övrigt 
Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 

HF Handläggningsfaktor 

KOM  Faktor för kommunicering 

mPBB  ”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp 

N Justeringsfaktor 

OF Objektfaktor 

Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N 

Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) + 
öppenarean (OPA). 

Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en 
tidigare uppförd byggnad till en ny plats. 

Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av 
byggnadens volym. 

Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden 
eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden 
påtagligt förnyas. 

Ändring En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads 
konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller 
kulturhistoriska värde. 

 

Vid beräkning av BTA, OPA och BYA ska mätreglerna enligt Svensk 
Standard SS 21054:2009 utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean 
bestäms med den noggrannhet som inlämnade ritningar medger. 

Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. skall 
beräkningsregler och definitioner enligt plan- och byggförordningen 
tillämpas. 

Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timtaxa. 

Vid tidersättning tas kostnad för varje halv timme nedlagt 
handläggningstid. 

Vid tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras. 
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3 Tabeller 
3.1 Tabell 1 Objektsfaktorer 
Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt, byggnader och 
anläggningar beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig 
åtgärdsfaktor enligt tabeller nedan. 

Area (m2) – BTA + OPA OF 

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga 
komplementbyggnader  

 

0-49 4 

50-129 6 

130-199 8 

200-299 10 

300-499 14 

500-799 20 

800-1199 26 

1 200-1 999 36 

2 000-2 999 46 

3 000-3 999 56 

4 000-4 999 64 

5 000-5 999 72 

6 000-7 999 88 

8 000 – 10 000 100 

Härutöver  + 1/100m2 

Mycket enkla byggnader < 50 m2* 2 

 

*I separat ärende, t.ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglov-
befriade enl. PBL 9 kap 4-6 §§), skärmtak, glasade uteplatser/växthus.  

I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den 
sammanlagda BTA + OPA. 

I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn 
efter dessa byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1. 
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3.2 Tabell 2 Tidersättning 
 Timpris 

Timkostnad för handläggning 930 955 

 

3.3 Tabell 3 Underrättelse och expediering 
Denna taxa används när kommunicering krävs. Taxan tillämpas även vid 
kommunicering av avslagsbeslut och vid tillsyn.  

Avgift = KOM x mPBB x N 

Antal Kommentarer KOM 

Sakägare 1-10   40 

Sakägare 10-  80 

Kungörelse   + faktisk annonskostnad 80 

Kungörelse av beslut i Post- och Inrikestidning + faktisk annonskostnad 5 

 

3.4 Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1 
Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBB x N 

(OF enligt tabell 1) 

Åtgärd Handläggnings-
faktor HF1 

Administration inkl arkivering 7 

Planprövning 
Planenlighet  inom detaljplan eller kontroll mot givet 
förhandsbesked 

3 

Byggnaden  

Placering, yttre utformning och färgsättning  
Användbarhet och tillgänglighet 

7 

Tomten  

Tomts ordnande inkl utfart och parkering, enkel kontroll av 
handlingar för grundläggning och dagvattenanslutning, fyllning 
och schaktning (då marklov ej erfordras), skyddsåtgärder mot 
skred och högvatten , utrymnings- och räddningsvägar, 
måttgranskning, besiktning (platsbesök) 

7 

 

Se tabell 3 och tabell 6 för eventuellt tillkommande avgifter  
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3.5 Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2 
Avgift = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N 

(OF enligt tabell 1 alternativt tabell 2)  

Åtgärd Handläggnings-
faktor HF2 

Administration inkl arkivering och registrering av kontrollansvarig 7 

Startbesked  

-Startbesked inkl tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan 
eller 

10 

-Startbesked och fastställande av kontrollplan eller 5 

Startbesked (gäller även rivning) 3 

Arbetsplatsbesök 5 

Extra arbetsplatsbesök/per styck 5 

Slutsamråd inkl slutbesked 6 

Slutbesked 3 

 

3.6 Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter 
Bygglovavgift avser lovprövning utom HF  

Åtgärd Avgift 

Lämplighet/lokaliseringsprövning utanför 
detaljplan 

                        20 mPBB 

Prövning av liten avvikelse, utan platsbesök            10 mPBB 

Prövning av liten avvikelse, med platsbesök            20 mPBB 

Varsamhet            15 mPBB 

Tillbyggnad Ingen justering  

Ombyggnad  Ingen justering  

Ändring                                  Tidersättning 

Tidsbegränsat bygglov 0,75 bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, förlängning 0,5 bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong 0,75 bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong, förlängning 0,5 bygglovavgift 

Förnyelse av lov = ny prövning 0,8 bygglovavgift 



 
 

12 
 

3.7 Tabell 7 Avgift för besked 
Typ av besked Avgift 

Förhandsbesked 100 mPBB - utanför planlagt område1 (x N) 

Ingripandebesked Tidersättning  

Ingripandebesked Tidersättning (dock minst 50 mPBB) 

Strandskyddsdispens Tidersättning 4 tim x 930:- 

Interimistiskt slutbesked 15 mPBB 

Interimistiskt slutbesked 
inkl nytt slutsamråd 

25 mPBB 

 

Avgift för kommunicering tillkommer enligt tabell 3. 

Tidersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan t ex 
där intressenten eller sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov 
som kan mätas enligt standard för BTA eller OPA. 
 

3.8 Tabell 8 Beslut om ny kontrollansvarig 
Avgift = HF x mPBB x N 

Åtgärd HF 

Ny sakkunnig 25 

 

3.9 Tabell 9 Hissar och andra motordrivna anordningar 
Avgift tas ut som tidersättning enligt plan- och byggförordningen (ersätter 
förordning 1999:371 om hissar m.m. i byggnadsverk). 

Åtgärd Tidersättning 

Medgivande eller förbud att använda 
hiss 

Antal timmar  

 

3.10 Tabell 10 Nybyggnad – Bygglovavgift 
Gäller för ”standardärende” inom detaljplan, utan avvikelse och 
kommunicering. 
Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som 
byggnadsnämnden vidtar i samband med bygglov respektive startbesked. 
Avgift för att upprätta eller ändra detaljplan, områdesbestämmelser eller 

                                                 
1 Justeringsfaktor N kan användas 
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fastighetsplan tillkommer enligt särskild taxa eller genom upprättat 
planavtal. Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF. 
Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök (utom vid mycket enkla 
byggnader). 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)2 x N  
 

Area (m2) – BTA + OPA OF HF1 HF2 

Byggnader, anläggningar inkl. 
bygglovpliktiga 
komplementbyggnader 

   

Mycket enkla byggnader < 49 m2* 2 20 20 

0-49 4 24 28 

50-129 6 24 28 

130-199 8 24 28 

200-299 10 24 28 

300-499 14 24 28 

500-799 20 24 28 

800-1199 26 24 28 

1 200-1 999 36 24 28 

2 000-2 999 46 24 28 

3 000-3 999 56 24 28 

4 000-4 999 64 24 28 

5 000-5 999 72 24 28 

6 000-7 999 88 24 28 

8 000 – 10 000 100 24 28 

Enkel byggnad (oisolerad – 
lagerhall)  

0,4x OF 
(intervall 
enl.ovan) 

           24 28 

Vindsinredning ≤ 199 m2 8 17 28 
 

 

3.10.1 Komplementbyggnad 
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)3 x N 

                                                 
2 Bygglov inklusive startbesked 
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Objekt Yta BTA OF HF1 HF2 

Komplementbyggnad, garage, carport, förråd 
(eget ärende) 

<50 m2 2 17       15 

Komplementbyggnad, garage, carport, förråd 
(eget ärende) 

>50 m2 4 17 15 

Källsorteringsbehållare/grupp Sopskåp, sophus   4 14 15 

 

3.11 Tabell 11 Tillbyggnad 
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)4 x N 

Huvudbyggnad Yta BTA OF HF1 HF2 

Tillkommande yta BTA 0- 15 m2 3 14 10 

Tillkommande yta BTA 16-49 m2 4 17 15 

Tillkommande yta BTA 50-129 m2 6 17  28 

Tillkommande yta BTA 130-199 m2 8 17  28 

Tillkommande yta BTA 200-299 m2 10 17  28 

Tillkommande yta BTA 300-499 m2 14 17  28 

Ytterligare intervall se tabell 10       

 

Komplementbyggnad  OF HF1 HF2 

Typ: garage, carport, förråd Oavsett storlek men ≤ 50 % av 
ursprunglig byggnads BTA  

2 14 13 

Tillbyggnad fritidshus 0-15 m2   3 14 10 

Tillbyggnad fritidshus 16-49 m2 4 14 13 

Tillbyggnad fritidshus 50-80 m2 4 21 28 

Tillbyggnad växthus, lusthus 
m.m. oisolerat 

  

≤ 50 m2 

2 14 13 

Burspråk  2 14 13 

Takkupa  2 14 15 

 

                                                                                                                                      
3 Bygglov inklusive startbesked 
4 Bygglov inklusive startbesked 
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3.12 Tabell 12 Enkla byggnader 
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)5 x N 

Typ Yta BTA OF HF1 HF2 

Fritidshus 40-80 m2  4 21 28 

Kolonistuga < 40 m2 2 17 15  

Nätstation/pumpstation  Oavsett storlek 3 14 13 

Växthus, lusthus och likn. 
oisolerat 

 ≤ 50 m2 2 14 13 

Rullstolsgarage förråd m.m. Oavsett storlek 2 14 13 

Kiosk, manskapsbod m.m. Oavsett storlek 4 17 15 

Sommarveranda, restaurang Oavsett storlek 4 17 23 

 

Kommentar: Fritidshus ska enligt 8 kap. 6 § PBL inte granskas med 
hänsyn till tillgänglighet och energikrav. Större fritidshus än 80 m2 är dock 
ofta lika tekniskt komplicerade som permanentbostäder, därför föreslås 
lika avgift som för permanenthus. 
 

3.13 Tabell 13 Övriga åtgärder 
Bygglovavgift = mPBB x HF x N 

 Yta BTA HF 

Balkong 1-5 st  65 

Balkong >5 st  130 

Inglasning av balkong 1-5 st                 
45   

Inglasning av balkong >5 st  130 

Inglasning av uteplats  oavsett storlek         45   

Skärmtak  0-50 m2 50 

Skärmtak  ≥ 50 m2 100 

Uterum /tak och samtidig inglasning 0-20 m2 60 

Uterum /tak och samtidig inglasning 21-50 m2 80 

Väsentligt ändrad användning (inklusive inre 
ändringar) 

< 100 m2 150 

                                                 
5 Bygglov inklusive startbesked 
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Väsentligt ändrad användning (inklusive inre 
ändringar) 

100-500 m2 250 

Väsentligt ändrad användning (inklusive inre 
ändringar) 

500-2000 m2 650 

Väsentligt ändrad användning (inklusive inre 
ändringar) 

>2000 m2 850 

 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)6 x N 

Övrigt – utan konstr. Yta BTA OF HF1 HF2 

Fasadändring, mindre  2 11 10 

Fasadändring, större  4 11 10 

Bostadshiss – handikapp enbostadshus7  2 17 13 

Hiss/ramp*  4 17 15 

Mur och eller plank vid enbostadshus   2    17 15 

Mur och/eller plank – buller-
plank/stabilitet – oavsett material 

  4 17 15 

Solfångare – ej på en- och tvåbostadshus  2 14 13 

Frivilligt bygglov Avgift 
enl. 
normalt 
bygglov 

   

 

3.14 Tabell 14 Anmälan  (icke lovpliktig åtgärd) 
Avgift = HF2 x mPBB x N 

 HF2 

Eldstad/st 30 

Grundförstärkning enbostadshus 90 

Grundförstärkning 200 

Installation eller ändring ventilation, mindre, enbostadshus 30 

Installation eller ändring ventilation, större 140 

                                                 
6 Bygglov inklusive startbesked 
7 Endast HF2 vid invändig installation 
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Installation eller ändring av VVS, mindre, enbostadshus 50 

Installation eller ändring av VVS, större 90 

Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, mindre 30 

Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, större 140 

Sopsug 90 

Fettavskiljare 30 

Rivning, bostadshus utanför planlagt område 30 

Rivning, övriga byggnader utanför planlagt område 100 

Installation eller ändring av hiss 90 

Installation av trapphiss i en- och tvåbostadshus 30 

Nybyggnad Attefallshus utan tekniskt samråd 60 

Nybyggnad av Attefallshus med tekniskt samråd 140 

Attefallstillbyggnad utan tekniskt samråd 60 

Attefallstillbyggnad med tekniskt samråd 140 

Nybyggnad av takkupor 30 

Inreda ytterligare en bostad 140 

 

3.15 Tabell 15 Rivningslov inklusive startbesked 
Avgift = HF x mPBB x N 

 

 

 

 

 
 

 

3.16 Tabell 16 Bygglov för skyltar 
Prövning ska ske som för byggnader. Avgift tas ut med hänsyn till 
åtgärderna och omgivningspåverkan. Avgift = HF x mPBB x N 

  

Rivning HF 

0 – 50  m2 BTA 40 

51 - 100 m2 BTA  60 

101- 250 m2 BTA 100 

251-999 m2 BTA 200 

>1000 m2 BTA  400 
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Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar. 

Åtgärd  HF om liten 
påverkan på 
stads- eller 
landskapsbilden  

HF om stor 
påverkan på 
stads- eller 
landskapsbilden  

Vepa ≤ 20 m2 80  

Stor vepa ≥ 20 m2  200 

    

Skyltprogram-
granskning 

≥ 20 m2 100 200 

Prövning mot 
skyltprogram 

 20 20 

Därutöver per skylt  10 10 

Prövning utan gällande 
skyltprogram 

 

Placering, 
utformning, miljö- 
och omgivnings-
påverkan 

25 45 

Därutöver per skylt  15 25 

Skyltpelare, stadspelare ≤ 10 m2 60  

Skyltpelare, 
stadspelare,  

≥ 10 m2  - 150 

Ljusramp   Ny/ny front - 100 

Ljusramp  utöver den första 20 - 

Ljusanordning vid 
idrottsplats eller likn.  

> 5 st  100 

Förbesiktning  Per gång 10 20 

Remiss  Trafikverket m.fl. 15 15 

 

Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma 
arbetsinsatser som vid ansökan om ny. Avgift tas därför ut som vid ny 
skylt eller ljusanordning. 
Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet, max 15 m2 är 
avgiftsfri. Är skylten större än 15 m2 tas avgift ut enligt tabell. 
Skyltprogram kan tas fram i samförstånd mellan fastighetsägaren och 
stadsbyggnadskontoret. Det består av dokument/ritning som visar var på 
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fasaderna skyltar ska placeras och kan även innehålla principer för 
skyltars utformning. Avgiften reduceras om skyltprogrammet följs. 
 

3.17 Tabell 17 Marklov inklusive startbesked 
Avgiften tas enbart ut som tidersättning 

Åtgärd Tidersättning 

Marklov såväl schakt som fyllning Antal timmar (minst 25 mPBB) 

 

3.18 Tabell 18 Master, torn, vindkraftverk 
Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N 

Master, torn, 
vindkraftverk 

Beskrivning HF 1 

alt 
tidsersättning 

HF 2 

Tidersättning 

Radio- och telemast eller 
torn + en teknikbod 

ett torn   300 Antal timmar  

Radio- och telemast eller 
torn + en teknikbod 

fler än ett  550 Antal timmar  

Vindkraftverk  ett verk 550 Antal timmar  

Vindkraftverk upp till 4 st 1 200 Antal timmar  

Vindkraftpark (>5 verk)  2 500 Antal timmar  

 

3.19 Tabell 19 Bygglov för anläggningar 
Anläggning på land 
Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N 

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

Anläggningens yta 2 000-4 999 m2 60 24 28 

-”- 5 000-10 000 m2 80 24 28 

-”- ≥ 10 000 m2 100 24 28 

Mindre anläggningar t.ex. 
parkeringsplats 

Antal timmar  

Upplag/ materialgård Antal timmar 

Tunnel/ bergrum Antal timmar  

fFasta cisterner Antal timmar 
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3.20 Tabell 20 Övriga ärenden 
Avgift = HF x mPBB x N 

Ärendetyp Beskrivning HF 

Anstånd ingen avgift  

Avslag såväl bygglov, marklov 
rivningslov som förhandsbesked 

50 % av normal bygglovavgift 
alternativt tidersättning 

 

Avvisa  20 

Återkallad ansökan (avskrivet ärende) Tidersättning se tabell 2  

 







Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-11   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, Lena Dahl Nielsen 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Plan för kommunens arbete med krisbered-
skap mandatperioden 2019-2022  
(KS 2018/497) 
Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genom-
föras under mandatperioden samt hur kommunen ska hantera sam-
hällsstörningar.  
 
Styrdokumentet beskriver kommunens övergripande inriktning och 
prioriteringar för arbetet med krisberedskap, civilt försvar, säkerhet 
och säkerhetsskydd för perioden 2019 - 2022.  
 
Styrdokumentet följs även upp under första kvartalet varje år i 
samband med kommunuppföljningen som årligen redovisas till 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt 
Länsstyrelsen Västmanland.  
 
Kommunfullmäktige fastställer styrdokumentet under 
mandatperioden.  
 

Underlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Beredskapssamordare Lena Dahl-Nielsens tjänsteskrivelse 2019-
10-02 jämte förslag till plan 

• Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-21 § 154 
 

KS förslag till beslut Kommunfullmäktige antar Plan för kommunens arbete med kris-
beredskap mandatperioden 2019-2022. 

 
 Planen ska följas upp under första kvartalet varje år i samband med 

den kommunuppföljning som årligen redovisas till Myndigheten för 
samhällsskydd och Beredskap (MSB) och länsstyrelsen Västmanland.  
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Kommunstyrelsen 2019-10-21  23 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, Lena Dahl Nielsen 
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§ 154 
Plan för kommunens arbete med krisbered-
skap mandatperioden 2019-2022  
(KS 2018/497) 
Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genom-
föras under mandatperioden samt hur kommunen ska hantera sam-
hällsstörningar.  
 
Styrdokumentet beskriver kommunens övergripande inriktning och 
prioriteringar för arbetet med krisberedskap, civilt försvar, säkerhet 
och säkerhetsskydd för perioden 2019 - 2022.  
 
Styrdokumentet följs även upp under första kvartalet varje år i 
samband med kommunuppföljningen som årligen redovisas till 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt 
Länsstyrelsen Västmanland.  
 
Kommunfullmäktige fastställer styrdokumentet under 
mandatperioden.  
 

Underlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Beredskapssamordare Lena Dahl-Nielsens tjänsteskrivelse 2019-
10-02 jämte förslag till plan 
 

Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige antar Plan för kommunens arbete med kris-

beredskap mandatperioden 2019-2022. 
 
 Planen ska följas upp under första kvartalet varje år i samband med 

den kommunuppföljning som årligen redovisas till Myndigheten för 
samhällsskydd och Beredskap (MSB) och länsstyrelsen Västmanland.  
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Krisberedskap     
Beredskapssamordnare Lena Dahl-Nielsen 
0221-67 00 82, 073-765 67 98 
Lena.Dahl-Nielsen@vmkfb.se 

 
 
 
Förslag till Styrdokument för kommunens arbete med 
krisberedskap, civilt försvar, säkerhet och säkerhetsskydd  
mandatperioden 2019 - 2022 
Styrdokumentet beskriver kommunens övergripande inriktning och prioriteringar 
för arbetet med krisberedskap, civilt försvar, säkerhet och säkerhetsskydd för 
perioden 2019 - 2022. Det syftar även till att utveckla den kommunala styrningen 
av arbetet så att det i större utsträckning involverar styrelse, nämnder, bolag och 
förbund.  
 
Syftet är vidare att beskriva hur kommunen avser att fullfölja de åtagande som 
beskrivs i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 (MSB 
2018 - 09779, SKL 18/03101) och i Överenskommelse om kommunernas arbete 
med civilt försvar 2018 - 2020 (MSB 2018 - 05681, SKL 18/01807).  
 
Styrdokumentet utgår främst från de behov av åtgärder som identifierats under 
arbetet med kommunens risk- och sårbarhetsanalysarbete men omfattar även behov 
av åtgärder som identifierats vid exempelvis inträffade händelser och övningar. 
 
Styrdokumentet följs även upp under första kvartalet varje år i samband med 
kommunuppföljningen som årligen redovisas till Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) samt Länsstyrelsen Västmanland.  
 
Kommunfullmäktige fastställer styrdokumentet under mandatperioden.  
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar styrdokumentet för Kungsörs kommuns arbete med 
krisberedskap, civilt försvar, säkerhet och säkerhetsskydd för mandatperioden 
2019 - 2022. 
 
 
Claes-Urban Boström   Lena Dahl-Nielsen 
Kommundirektör   Beredskapssamordnare 
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1.  Inledning 
Styrdokumentet beskriver kommunens övergripande inriktning och prioriteringar för arbetet 
med krisberedskap, civilt försvar, säkerhet och säkerhetsskydd för perioden 2019 - 2022. Det 
syftar även till att utveckla den kommunala styrningen av arbetet så att det i större utsträckning 
involverar styrelse, nämnder, bolag och förbund.  
 
Syftet är vidare att beskriva hur kommunen avser att fullfölja det åtagande som beskrivs i 
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 (MSB 2018 - 09779, SKL 
18/03101) och i Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018 - 2020 
(MSB 2018 - 05681, SKL 18/01807).  
 
Fastställande och uppföljning 
Kommunfullmäktige fastställer styrdokumentet under mandatperioden. Kommunstyrelsen 
ansvarar för att uppföljning och utvärdering genomförs.  
 
Styrdokumentet följs upp under första kvartalet varje år i samband med kommunuppföljningen 
som årligen redovisas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt 
Länsstyrelsen Västmanland. Åtgärder i detta dokument ska brytas ner till förvaltningar, bolag 
och förbund, se tabell sid 4. 
 
 
Organisation och ansvar 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det interna säkerhetsarbetet och 
säkerhetsskyddsfrågorna enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extra-ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.   
 
 
Beredskapssamordnarna och säkerhetssamordnaren i Västra Mälardalens Kommunalförbund 
har till uppgift att övergripande driva och samordna krisberedskaps- och säkerhetsfrågorna i 
Kungsörs kommun. Enheten stödjer även kommunen i säkerhetsskyddsfrågor.      
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2. Mål och inriktning 
Kommunen har ett ansvar för att värna liv, hälsa, trygga livsnödvändig försörjning sam verka 
för att grundläggande värden och samhällsviktiga funktioner upprätthålls. Kommunen ska 
arbeta för att minska risken för att oönskade händelser inträffar, för att reducera konsekvenserna 
om något ändå inträffar och för att ha en god förmåga att hantera samhällsstörningar. 
Kommunen ska även uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar. 
Den övergripande inriktningen är att Kungsörs kommuns verksamheter, helägda bolag och 
förbund som bedriver samhällsviktiga verksamheter samt inom de verksamheter som utgör 
viktiga stödfunktioner för dessa ska bedriva kontinuitetshantering. Detta för att skapa en 
robusthet i kommunen samt för att samordna arbetet med krisberedskap, säkerhet, 
säkerhetsskydd och civilt försvar.  
 
Kontinuitetshantering är ett prioriterat område. Inriktningen är även att få in ett systematiskt 
säkerhetsarbete som en naturlig del i det ordinarie arbetet.  
 
Kommunens risk- och sårbarhetsanalys, RSA syftar till att öka riskmedvetenheten och 
förmågan att förebygga samt hantera risker i kommunen, samt för att bidra till en samlad 
riskbild i kommunen, länet och riket. Även handlingsprogrammet enligt LSO syftar till att öka 
riskmedvetenheten och förmågan att förebygga samt hantera risker i kommunen. 
 
Resultatet från risk- och sårbarhetsanalysen samt erfarenheter från inträffade händelser ska även 
tillvaratas genom att fungera som underlag för utbildnings- och övningsplan och för att stärka 
förmågan och minska sårbarheten generellt i kommunen. Utbildning och övning är viktiga delar 
i arbetet med att stärka den generella krishanteringsförmågan i kommunen.   
 
Riskanalysen och tillhörande åtgärdsförslag ligger som sekretessbilagor till RSA. Kommunens 
fokusområden återfinns i avsnitt ”Inriktning på arbetet under mandatperioden”. 
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3. Övergripande arbete 
Arbetet med krisberedskap, civilt försvar, säkerhet och säkerhetsskydd ska i så stor utsträckning 
som möjligt integreras i det ordinarie arbetet. För helägda bolag och förbund ska detta framgå 
i ägardirektiv och förbundsordning. 
Inriktningen för hela Kungsörs kommuns verksamheter, helägda bolag och förbund är att de:     

• Medverkar i kommunens arbete inom krisberedskap och civilt försvar.  

• Bedriver kontinuitetshantering inom samhällsviktiga verksamheter samt inom de 
verksamheter som utgör viktiga stödfunktioner för dessa. 

• Ställer sina resurser till förfogande vid; en samhällsstörning, extraordinär händelse 
och ytterst vid höjd beredskap.  

• Säkerställer att krav på krisberedskap och totalförsvarsplanering beaktas i 
upphandling som gäller samhällsviktig verksamhet. 

• Beaktar säkerhetsskyddslagen.  

• Bedriver ett systematiskt säkerhetsarbete.  
 

Ansvarig Beslutar om dokument Uppföljning 

KF Styrdokument för 
krisberedskap, civilt försvar, 
säkerhet, säkerhetsskydd 

Varje mandatperiod  

KF Handlingsprogram enligt LSO Varje mandatperiod 

KF Säkerhetspolicy Varje mandatperiod 

KS Följer upp och utvärderar 
styrdokument för 
krisberedskap, civilt försvar, 
säkerhet, säkerhetsskydd 

Varje mandatperiod 

KS Krisledningsplan Varje mandatperiod 

KS Kommunikationsplan vid kris Varje mandatperiod 

KS Utbildnings- och övningsplan Varje mandatperiod 
Uppföljning varje år 

KS Risk-och sårbarhetsanalys Varje mandatperiod 
Uppföljning varje år 

KS Instruktion för kommundirektör 
avseende dennes roll i arbetet 
med krisberedskap 

Varje mandatperiod 

KS Riktlinjer för säkerhetsarbete Varje mandatperiod 

Nämnd Krisledningsplan för nämnden Varje mandatperiod 
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Nämnd Uppföljning av 
kontinuitetshantering 

Varje år 

Förvaltning Uppföljning av 
kontinuitetshantering 

Varje år 

Bolag Krisledningsplan Varje mandatperiod 

Bolag  Uppföljning av 
kontinuitetshantering 

Varje år 

Kommunalförbund Krisledningsplan Varje mandatperiod 

Kommunalförbund Uppföljning av 
kontinuitetshantering 

Varje år  

   

 
För att integrera styrdokumentets innehåll i kommunens ordinarie verksamheter bör arbetet 
kopplas till internkontroll och egenkontroll/alternativt årshjul. Egenkontrollpunkter/ 
internkontrollpunkter bör arbetas fram. 
Kungsörs kommuns krishantering bygger på ett samspel mellan kommunens verksamheter, 
bolag, kommunalförbund och övriga aktörer i samhället. Tre principer är vägledande för 
Kungsörs kommuns krishantering:  

• Ansvarsprincipen - De som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden har det också under 
en krissituation. Det ingår även att initiera och bedriva samverkan.  

• Likhetsprincipen - Under en kris ska organisation och lokalisering så långt som det är möjligt fungera 
på samma sätt som vid normala förhållanden.  

• Närhetsprincipen - En kris hanteras där den inträffar, av de närmast berörda och ansvariga. Detta 
hindrar inte verksamheten från att söka hjälp för att hantera krisen.  

 

Enligt basöverenskommelsen mellan Kungsörs kommun och VMKF så driver och samordnar 
säkerhetsamordnaren och beredskapssamordnarna arbetet kring krisberedskap, civilt försvar, 
säkerhet.  Säkerhetsskyddsfrågorna drivs och samordnas med kommunens 
säkerhetsskyddschef.  
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4. Övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys 
 
I Överenskommelse om krisberedskap 2019 - 2022 framgår det att kommunen ska: 
 

• bedriva ett arbete med risk- och sårbarhetsanalys som avser det geografiska områdesansvaret, kommunens 
organisation, samt berörda kommunala bolag och kommunalförbund. 

• använda underlaget från RSA arbetet i planering och genomförande av åtgärder för att öka förmågan att 
kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet, samt stärka förmågan att hantera extraordinära 
händelser 

• efter en inträffad händelse utvärdera kommunens hantering, både med avseende på kommunens 
verksamhetsansvar och i det geografiska områdesansvaret. Underlaget ska användas i arbetet med risk-
och sårbarhetsanalys. 
 

Grunden för kommunens RSA är det kontinuitetshanteringsarbete som Kungsörs kommun 
bedriver med att säkra upp sina samhällsviktiga verksamheter. Det innebär att fokus ligger på 
att systematiskt skapa en förmåga att fortsätta bedriva verksamheten på en tolerabel nivå oavsett 
vilken samhällsstörning som verksamheten utsätts för.  
 
Den strategisk inriktningen för RSA-arbetet är att: 

• RSA-arbetet bygger på metoden för kontinuitetshantering/är ett resultat av 
verksamheternas kontinuitetshantering 

• Kommunala förvaltningar, helägda bolag och förbund ska delta i RSA-arbetet 
• Identifiera risker inom det geografiska området, dessa ligger även till grund för 

handlingsprogrammet enligt lag om skydd mot olyckor, LSO. 
• Kritiska resurser kartläggs. 
• Åtgärdsförslag tas fram. 

 
Arbetet med att identifiera regionala risker har genomförts tillsammans med närliggande 
kommuner och länsstyrelsen. Risker där regionala/nationella förhållanden råder har inte 
analyserats i detta arbete. 
 
Roller och ansvar:  

• Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för RSA dokumentet.   
• Kommunens förvaltningar, helägda bolag och förbund som bedriver alternativt är 

stödfunktion till samhällsviktig verksamhet, ska inventera och analysera den egna 
verksamheten.  

• Västra Mälardalens Kommunalförbund ska initiera, stötta och samordna arbetet samt 
sammanställa kommunens gemensamma krishanteringsförmåga. 

 
RSA-arbetet bör/kan samordnas mer än vad som görs idag med andra analysarbeten som 
(säkerhetsskyddsanalys enligt säkerhetsskyddslagen) och riskanalys enligt lag om skydd mot 
olyckor. 
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5. Kommunens geografiska områdesansvar 
 

I Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap 2019 - 2022 framgår det att 
kommunen ska: 

• Ge aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område möjlighet att 
samverka i syfte att uppnå samordning av förberedelser inför extraordinära händelser. 

 
Samverkan sker främst mellan Kungsör, Arboga och Köpings kommuner i olika sammanhang 
men också med övriga aktörer i länet och då genom U-Sam (samverkan i U-län), regionala 
krishanteringsrådet och länets krisinformatörsnätverk.  
Genom samverkan i U-Sam och i Regional rådet har kommunen en etablerad samverkan med 
viktiga aktörer i länet. 
Genom U-Sam stärker kommunen sin förmåga genom att tillsammans med övriga aktörer 
hitta formerna för en samlad lägesbild, gemensamma utbildningar för inriktning och 
samordningsfunktioner i länet samt öka förmågan att hantera information till allmänheten 
genom bl.a. krisinformationsnätverket.   
Ett prioriterat utvecklingsområde för kommunen är att ytterligare stärka upp samverkan med 
viktiga aktörer som finns inom kommunens geografiska område och att förbereda 
kontaktvägar. Frågorna kring krisberedskap, säkerhet, säkerhetsskydd och civilt försvar bör 
lyftas in i alla de sammanhang som idag finns etablerade. 
Enligt lag om kommuners och landstingsåtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap (SFS,2006:544) så har Kungsörs kommun ett geografiskt 
områdesansvar. Detta innebär att kommunen har som uppgift att verka för samordning mellan 
alla som ingår i samhällets krisberedskap på lokal nivå. Vid en större samhälls-
störning/extraordinär händelse har kommunen ansvar för att kalla samman berörda aktörer, 
leda och dokumentera möten och i samråd med berörda träffa överenskommelser om 
inriktning och samordning av åtgärder.    
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Inriktning på arbetet under mandatperioden 
Under mandatperioden ska de övergripande planer som finns med i tabell sid 4 tas fram. 
Utöver detta kommer även en rad prioriterade insatser att göras under mandatperioden inom 
de olika områdena.     
 
Krisberedskap   

• En gemensam livsmedelsförsörjningsplan tillsammans med Köping och Arboga.  

• Inventera och säkerställa bränsleförsörjningen för kommunens prioriterade 
verksamheter. 

• Säkerställa trygghetspunkter i kommunen.  
• Säkerställa att säkerhets- och krisberedskapsfrågorna lyfts in på dagordningen i 

etablerade nätverk utifrån kommunens geografiska områdesansvar.  
• Utbilda nya chefer i stabsmetodik. 

 
Civilt försvar: 

• Delta i länets totalförsvarsövning, TFÖ 2020. 

• Påbörja arbetet med kommunens krigsorganisationsplaner. 

• Genomföra krigsplacering av kommunens anställda, bolag och förbund. 

• Påbörja arbetet med signalskyddsorganisation. 
 
Säkerhetsskydd: 

• Säkerhetskyddsanalys 
• Utifrån den övergripande säkerhetsskyddsplanen ska de utpekade verksamheterna ta 

fram en djupanalys över sina objekt och system. Dessa analyser kommer att utgöra 
bilagor till denna övergripande säkerhetsanalysen.  

• Framtagande av rutiner kring säkerhetsklassning, hantering hemliga handlingar m.m.   
 
Säkerhet 

• Revidering av Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor. 

• Revidering av kommunens säkerhetspolicy och riktlinjer. 

• Revidering av plan mot våldsbejakande extremism  

• Framtagande av en säkerhetsorganisation i syfte att säkerställa och utveckla det 
systematiska säkerhetsarbetet.  
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Sammanfattning 
Arbetet med krisberedskap, civilt försvar, säkerhet och säkerhetsskydd ska i så stor 
utsträckning som möjligt integreras i det ordinarie arbetet.  
Fokus under mandatperioden är arbetet med kontinuitetshantering som även ligger till grund 
för kommunens påbörjade totalförsvarsplanering.  
Allt detta för att säkerställa lagkrav, minska sårbarheter, risker och hot samt minska 
konsekvenserna av större samhällsstörningar och ytterst ha en planering för höjd beredskap 
och krig.  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-11     
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Årsredovisning 2018 för Samordningsför-
bundet Västra Mälardalen (KS 2019/328) 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen har översänt årsredo-
visning och revisionshandlingar 2018. 
 
Revisorerna rekommenderar att styrelsen och dess ledamöter 
beviljas ansvarsfrihet. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Samordningsförbundet Västra Mälardalens protokoll 2019-
03-05§§ 13 jämte årsredovisning, revisionsberättelse, 
protokollsutdrag från revisorer samt rapport från Freveko 

• Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-21 § 155 
 
KS förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2018 för  
 Samordningsförbundet Västra Mälardalen och beviljar 

ansvarsfrihet för kommunens ledamot och ersättare i förbundet. 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-10-21    24 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 155 
Årsredovisning 2018 för Samordningsför-
bundet Västra Mälardalen (KS 2019/328) 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen har översänt årsredo-
visning och revisionshandlingar 2018. 
 
Revisorerna rekommenderar att styrelsen och dess ledamöter 
beviljas ansvarsfrihet. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Samordningsförbundet Västra Mälardalens protokoll 2019-
03-05§§ 13 jämte årsredovisning, revisionsberättelse, 
protokollsutdrag från revisorer samt rapport från Freveko 

 
Beslut  Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2018 för  
 Samordningsförbundet Västra Mälardalen och beviljar 

ansvarsfrihet för kommunens ledamot och ersättare i förbundet. 
 





























































































Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-11   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Västra Mälardalens Kommunalförbund 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Delårsrapport per den 31 augusti 2019 
– Västra Mälardalens Kommunalförbund  
(KS 2019/345) 
Västra Mälardalens Kommunalförbund har upprättat en 
delårsrapport per den 31 augusti 2019. 
 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Delårsrapport från Västra Mälardalens Kommunalförbund  
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-21 § 156 
• Revisionsrapport med bilagor 

 
KS förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per den 31 augusti 

2019 för Västra Mälardalens Kommunalförbund och lägger det till 
handlingarna. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-10-21  25 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 156 
Delårsrapport per den 31 augusti 2019 
– Västra Mälardalens Kommunalförbund  
(KS 2019/345) 
Västra Mälardalens Kommunalförbund har upprättat en 
delårsrapport per den 31 augusti 2019. 
 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Delårsrapport från Västra Mälardalens Kommunalförbund  

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per den 31 augusti 

2019 för Västra Mälardalens Kommunalförbund och lägger det till 
handlingarna. 
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Sammanfattning 
 
Sammanfattning delår 

 
 

• Förbundets resultat 31 aug 2019 uppgick till –12 474 kkr (-1 092 kkr samma period 

2018) 

 

• Resultatutjämningsfonden om 8 770 kkr som ska överföras till VafabMiljö 

Kommunalförbund är uppbokad som kortfristig skuld och påverkar resultatet med 

samma summa. 

 

• Resultatet i balanskravsavstämningen uppgår till –3 704 kkr och förväntas vid årets 

slut uppgå till -4 158 kkr. 

 

• Avdelningarna prognostiserar ett underskott jämfört med budget uppgående till  

-2 908 kkr (exkl fondering renhållning). 

 

• Finansförvaltningen visar ett underskott om -1 056 kkr för perioden och -1 300 kkr för 

året, främst beroende på ökning av prognostiserad pensionsskuld samt ränta på 

pensionsskuld. 

 

• Medlemskommunerna har fattat beslut om ny förbundsordning och fördelningstal 

 

• Surahammars kommun har anslutit sig till bostadsanpassning. 

 

• Medarbetarenkät genomförs månadsvis sedan april. Avdelningarna arbetar aktivt med 

förbättringsarbete där så behövs på Arbetsplatsträffar. 

 

• Räddningschef och en avdelningschef slutade sina anställningar under sommaren. 

Ledningsstöd kommer köpas via avtalssamverkan av Nerikes Brandkår. 

 

• Enligt Direktionens beslut 22 maj har förfrågan till Nerikes Brandkår och Mälardalens  

Brand- och Räddningsförbund för att undersöka möjligheten att bedriva Västra 

Mälardalens räddningstjänsts verksamhet i ett större förbund är utförd. Utredningar 

inväntas under hösten. Detta med anledning av att kunna bedriva räddningstjänst i ett 

större förbund och kunna möta ökade krav framgent. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 



  

3 

 

Måluppfyllnad administrativa förvaltningen
 
Politiska mål  
Utgörs av uppdrag, vision och värdegrund. 

 
Uppdrag  
VMKF administration är en utförarorganisation 

som arbetar på uppdrag åt medlems-

kommunerna. Verksamheten ska präglas av: 

hög kvalitet, minskad sårbarhet och 

kostnadseffektivitet.  

 
Vision  
VMKF administrations arbete ska präglas av 

hög servicekänsla och vara det självklara valet 

för medlemskommunerna. Organisationen ska 

ligga i framkant och utföra ett värdeskapande 

arbete för alla parter.  

 
Värdegrund  
Alla medarbetare ska känna stolthet i att arbeta i 

Västra Mälardalens Kommunalförbund. Det når 

vi genom att ha uppdragsgivarna i fokus, ha 

respekt för varandra, visa engagemang och 

genom allas gemensamma insatser bidrar till ett 

gott resultat för helheten.    

 
SCB:s Kvalitetsmodell med Nöjd - Kund - 

Index (NKI) 

Standardiserade indikatorer (frågor) som 

ligger till grund för måttet på totalkvaliteten (dvs. 

på NKI). Dessa tre indikatorer utgörs av frågor 

om: 

• hur nöjd man är med verksamheten i dess 

helhet 

• hur väl verksamheten uppfyller ens 

förväntningar 

• hur verksamheten är jämfört med en ideal 

sådan.  

 
Ord och begrepp gällande måluppfyllelse 

 

Målet är uppfyllt 

 

Målet är delvis uppfyllt med 

minst 80% 

 

Målet bedöms inte vara uppfyllt 
 

Målet har inte kunnat bedömas 

 

Övergripande verksamhetsmål administrativa förv. 
 

Område Mål Måluppfyllnad Kommentar 

Ekonomi VMKF administration ska ha en 

budget i balans.  
Lägre intäkter PC/Mac. 

Kostnader för ledningsstöd 

och medarbetarenkät vilka 

saknar finansiering. 

Vikariekostnader i samband 

med sjukfrånvaro. 

Kvalitet VMKF administration ska ha 

nöjda uppdragsgivare. 

 Alla NKI-enkäter är ännu inte 

genomförda för året. 

Personal VMKF administration ska vara 

en attraktiv arbetsplats med 

friska medarbetare.  

 

 

Korttidssjukfrånvaron har 

minskat marginellt men 

långtidssjukfrånvaron har 

ökat. 

Miljö VMKF administrations 

verksamhet ska bedrivas med 

sikte på att bidra till ett 

ekologiskt hållbart samhälle. 

 

Inom kommunalförbundet 

eftersträvas att använda 

miljöanpassade produkter i 

största möjliga utsträckning. 
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Verksamhetsmål administrativa förvaltningen 
 

Avdelning Mål Måluppfyllnad Kommentar 

Ekonomiavdelning Förbundet ska generera ett 

överskott på minst 50 000 

kr för året. 

 
 

Både verksamheterna och 

finansförvaltningen påvisar 

underskott. 

Löneavdelningen 

 

 

 

 

Säkerställa att rätt lön 

utbetalas i rätt tid till rätt 

person utifrån givna 

förutsättningar. 
 

 
 

 

För att säkerställa att rätt lön 

betalas ut och att våra kunder 

upplever ett bra bemötande 

och hög service har vi fortsatt 

vårt arbete med att säkerställa 

och förbättra rutiner, dels på 

löneavdelningen och dels i 

arbetet tillsammans med 

kommunerna. 

Löneavdelningen Bedriva verksamheten så 

att service och bemötande 

skapar förtroende hos 

uppdragsgivarna 

 

Arbetet med lönehandboken 

för lönehandläggare och 

utbildningsinsatser för chefer 

och administratörer fortsätter. 

Alla lönehandläggare har i 

mars 2019 fått utbildning inom 

Kollektivavtalet Allmänna 

Bestämmelser (AB).  

 

IT-avdelningen leverera en driftsäker IT-

miljö med en 

tillgänglighet om 24 

timmar per dygn i 

enlighet med 

basöverenskommelser 

med kommunerna  
 

 

 

 

     

NKI genomförd med 

förbättrat resultat. 

IT-avdelningen erbjuda en kompetent, 

serviceinriktad och snabb 

kundsupport tillgänglig 

för 

medlemskommunernas 

medarbetare 
 

 

 

 

NKI genomförd med 

förbättrat resultat. 

IT-avdelningen erbjuda en kompetent, 

serviceinriktad och snabb 

telefonistfunktion. 

 Återstår NKI-mätning 

telefoni. 

Specialistavdelningen: 

Arkivarieverksamhet 
Medlemskommunerna 

ska ha en god förmåga att 

uppfylla arkivlagens 

föreskrifter. Plan för 

tillsyn samt plan för 

utbildningsinsatser för 

kommunerna kommer tas 

fram. 

 

 

 

Arbete med plan för tillsyn 

samt plan för 

utbildningsinsatser är 

pågående och ett långsiktigt 

arbete vilket förväntas klart 

2019  
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Verksamhetsmål administrativa förvaltningen 
 

Specialistavdelningen: 

Bidrag och tillstånd 

Bostadsanpassning 

Den genomsnittliga 

handläggningstiden för 

kompletta ansökningar 

om bostadsanpassnings-

bidrag ska inte överstiga 

tio arbetsdagar 

 

 

 

Måluppfyllelse per delår är 

uppfyllt och bedömningen 

är att mål på helår kommer 

uppfyllas  
 

Specialistavdelningen: 

Bidrag och tillstånd 

Parkeringstillstånd 

Den genomsnittliga 
handläggningstiden för 
kompletta ansökningar om 
parkeringstillstånd ska inte 
överstiga tre veckor. 

 

 

 

Måluppfyllelse per delår är 

uppfyllt och bedömningen 

är att mål på helår kommer 

uppfyllas 

Specialistavdelning- 

Krisberedskap 
Medlemskommunerna 

ska ha en god 

krishanteringsförmåga 

genom att uppfylla lag 

om kommuners och 

landstings åtgärder inför, 

och vid extraordinära 

händelser i fredstid och 

höjd beredskap 

 

 

 

 

Bedömning är att mål för 

helår kommer uppfyllas. 

Delåret har inneburit att ett 

flertal aktiviteter 

genomförts tillsammans 

med kommunerna för att nå 

målet för året. 

Specialistavdelning: 

Upphandling 
Tillgodose 

förbundsmedlemmarnas 

behov av 

ramavtalsupphandlingar.  

80% av genomförda 

ramavtalsupphandlingar 

ska ha slutförts inom 8 

månader från det att 

uppdragsbeställning har 

inkommit 
 

 

 

 

 

 

Måluppfyllelse per delår är 

uppfyllt och bedömningen 

är att mål på helår kommer 

uppfyllas 

Specialistavdelning: 

Upphandling 
Verka för att ramavtal är 

kända i medlems-

kommunernas 

organisation 

 

 

 

Målet på delår är uppfyllt och 

bedömningen är att mål på 

helår kommer uppfyllas. 

Information om ramavtal sker 

löpande. behov av IT-stöd för 

köp kvarstår  

 

Specialistavdelning: 

Säkerhet 

Att medlemskommunerna 

ska ha ett systematiskt 

säkerhetsarbete genom att 

uppfylla lagar och 

förordningar samt att 

medlemskommunerna ska 

ha godkända 

handlingsprogram enligt 

Lagen om skydd mot 

olyckor(2003:778) 

 

 

 
 

 

Bedömning är att mål för 

helår kommer uppfyllas. 

Delåret har inneburit att ett 

flertal aktiviteter påbörjats och 

genomförts tillsammans med 

kommunerna för att nå målet 

för året 
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Verksamhetsmål räddningstjänsten
 

Avdelning Mål Måluppfyllnad Kommentar 

Driftavdelningen Att material/fordon 

underhålls och fungerar för 

att möjliggöra en snabb 

och säker insats 

 

 

 
 

Har inte kunnat utföras i 

ordinarie utsträckning då 

det varit omsättning av 

personal.  

Driftavdelningen Att bedriva 

externutbildning för att 

möjliggöra för 

enskilda/kommunens 

anställda att bryta ett 

oönskat händelseförlopp 

såväl på arbetsplatsen som 

andra platser. 

 

 

 

Har inte kunnat utföras i 

ordinarie utsträckning då 

det varit omsättning av 

personal. 

Driftavdelningen Att i den mån det är 

praktiskt möjligt, hålla rätt 

numerär gällande personal 

i enlighet med gällande 

handlingsprogram.  

 

 
 

Har inte kunnat utföras i 

ordinarie utsträckning då 

det varit omsättning av 

personal. 

Förebyggandeavdelningen Vid tillsynsärende enligt 

SFS 2003:778 och /eller 

SFS 2010:1011 ska 

skriftligt beslut i ärendet 

meddelas inom 14 dagar 

från det att tillsynen 

genomfördes. 

 

 

         

Flera ärende har varit 

komplicerade i 

bedömningen av skäligt 

brandskydd och gjort att 

beslut i ärendet krävt en 

mer omfattande insats innan 

beslut tagits. 

Förebyggandeavdelningen I ett ärende om tillstånd 

enligt SFS 2020:1011 om 

brandfarliga och explosiva 

varor ska beslut meddelas 

av Västra Mälardalens 

Kommunalförbund inom 

tre månader efter det att en 

fullständig ansökan kom in 

till kommunalförbundet. 

 

 

        

I förekommande fall har det 

varit svårt att få fullständig 

dokumentation i ärendet 

från den sökande vilket 

gjort att ärendet dragit ut på 

tiden. 

Förebyggandeavdelningen Beslut i sotningsärende 

som gäller byte av 

skorstensfejarmästare för 

sotning och /eller 

medgivande om 

egensotning på egen 

fastighet ska sökande 

meddelas beslut inom en 

månad från det att 

fullständig ansökan inkom 

till Kommunalförbundet. 

 

 

         

Ärendena gällande 

sotningsbeslut är inte 

särskilt många och kräver 

inte samma administrativa 

arbete i jämförelse med 

LSO/LBE ärenden.  
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Verksamhetsmål räddningstjänsten
 

Räddningsavdelningen Förvaltningen ska verka för att 

leva upp till de intentioner som 

lagen om skydd mot olyckor 

beskriver. ”Räddningstjänst ska 

planeras och organiseras så att 

insatserna kan påbörjas inom 

godtagbar tid och genomföras på 

ett effektivt sätt.”  

 

 

 

 

Kan inte kommenteras, då chefer 

saknas för enheterna som kan 

göra bedömningen. 

Räddningsavdelningen 

 

Människor som bor eller vistas 

inom förbundets område ska 

vara och känna sig trygga och 

säkra. 

 

 

 

Kan inte kommenteras, då chefer 

saknas för enheterna som kan 

göra bedömningen. 

Räddningsavdelningen Det skadeavhjälpande arbetet 

ska bedrivas med moderna och 

säkra metoder av personal med 

erforderlig utbildning  

 

 

Har inte kunnat utföras i ordinarie 

utsträckning då det varit 

omsättning av personal. 

Räddningsavdelningen Organisationen ska vara flexibel, 

med anpassade resurser efter 

rådande situation i samhället. 

Utrustning och fordon ska 

anpassas så att hög tillgänglighet  

 

 

 

Har inte kunnat utföras i ordinarie 

utsträckning då det varit 

omsättning av personal. 

Räddningsavdelningen Förmågan att leda och 

samverka ska kunna öka 

kontinuerligt efterhand som 

insatser växer i storlek och 

omfattning. 

 

 

 

Har inte kunnat utföras i ordinarie 

utsträckning då det varit 

omsättning av personal. 
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Förvaltningsberättelse /Ekonomiavdelning
 
Verksamhetsbeskrivning-
Ekonomiavdelning 
Avdelningen är serviceenhet för hela 

förbundet. Enheten tar hand om 

ekonomi, kansli- och informations-

frågor. Arbete sker dessutom med post- 

och diariehantering samt sekreterarskap i 

förbundsdirektionen. Enheten har även 

hand om skanningsverksamheten för 

medlemskommunerna med dess 

kommunala bolag. Enheten består av 5 

personer. 

 

Årets viktigaste händelser 
Under året har 3 direktionsmöten varav 

ett extrainsatt möte hållits. En översyn 

görs löpande av administrativa rutiner 

för att så effektivt som möjligt nyttja de 

resurser vi har.  

 

Under året har arbetet med att införa en 

budget-och prognosmodul inletts och 

arbetet fortsätter under hösten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förvaltningsberättelse/löneavdelningen
 
Verksamhetsbeskrivning 
Löneavdelningen är en 

serviceorganisation och utgör stöd till 

kommunerna i löneprocessen. Arbetet 

pågår kontinuerligt med att förbättra 

produkter, tjänster, rutiner och 

bemötande gentemot våra 

uppdragsgivare. 

 

Tjänsterna ska hålla samma nivå 

kostnadsmässigt och kvalitetsmässigt 

som liknande tjänster som finns på 

marknaden. Genom att systematiskt 

mäta och följa upp med nyckeltal jämför 

vi oss med andra aktörer. 

 

Förutom att agera som ett strategiskt 

stöd i löneprocessen ingår i vårt uppdrag 

att kontinuerligt arbeta med att 

standardisera arbetssätt och rutiner. 
 

Årets viktigaste händelser 
Alla lönehandläggare har genomgått 

utbildning inom Kollektivavtalet 

Allmänna Bestämmelser (AB). 

Diskussioner förs med HR-cheferna i 

kommunerna angående fortsatt 

digitalisering. Löneavdelningen har 

bildat en arbetsgrupp för utveckling av 

medlemswebben med utförligare och 

mer lättläst information.  
 

NKI 

mäts i november. 

 
Framtiden 
Löneavdelningen fortsätter 

utvecklingen med digitalisering för att 

hitta bättre och enklare flöden och 

arbetsprocesser.  
 

 



  

9 

 

Förvaltningsberättelse / IT-avdelningen

Verksamhetsbeskrivning IT- och 
telefoniavdelningen 
IT-avdelningen har ansvar för IT-drift 

med teknisk support samt telefoni och 

växelfunktion för medlemskommuner 

med tillhörande bolag. IT-driften är 

uppdelad på en kundsupport med 

användarnära tjänster och en driftenhet 

som sköter teknisk drift och utveckling 

av systemmiljöer. Avdelningen förvaltar 

telefonisystem, externa och interna 

webbplattformar, medlemskommunernas 

och bolagens ekonomisystem samt för 

Köpings del skolsystemet Extens. 

 
Årets viktigaste händelser 
Med en ny klientplattform som 

installerades under förra året fortgår 

projektet att fasa över merparten av 

medlemskommunernas datorpark till 

Windows 10 under 2019. Skolornas 

MAC-datorer och iPads har under året 

lagts in i en gemensam skoldatabas där 

konton, behörigheter och applikationer 

etc. administreras på ett mer rationellt 

sätt än tidigare. Under våren har  

 

 

avdelningen genomfört rekrytering till 

en ny tjänst som Drift och teknikchef, 

direkt underställd IT-chef. Detta som ett 

led i den översyn av organisationen som 

påbörjades under hösten förra året. 

Vidare har en roll som 

ärendekoordinator inrättats vilket ska 

bidra till att skapa rätt förutsättningar för 

andra att leverera högre kvalitet till våra 

kunder. 

 
Framtiden 
Inom telefoniområdet påbörjas en 

förstudie i syfte att gå över från 

traditionell telefoni till telefoni som 

tjänst med full mobilitet till år 2021. 

Traditionella bordstelefoner avskaffas 

och anknytningar blir helt mobila. 

Inom IT-området automatiseras fler 

och fler processer och långsiktigt vill 

IT-avdelningen verka mer 

verksamhetsstödjande. 

 

 

 

 

 

 

 

Förvaltningsberättelse /Specialistavdelningen 
 

Verksamhetsbeskrivning - 
upphandling 
Upphandlingsenheten ska hålla en för 

förbundsmedlemmarna gemensam 

inköps-/ upphandlingsfunktion med 

uppgift att samordna förbunds-

medlemmarnas upphandlingar av varor 

och tjänster samt tillgodose 

förbundsmedlemmarnas behov av 

specialistkompetens på 

upphandlingsområdet. 

Upphandlingsenheten genomför 

enskilda, gemensamma och samordnade 

upphandlingar av varor, tjänster och 

entreprenader på uppdrag av 

förbundsmedlemmarna. Upphandlings-

enheten hanterar all 

ramavtalsupphandling för 

förbundsmedlemmarna. 

 
Årets viktigaste händelser  
Arbetet med att samordna 

kommunernas, de kommunala bolagens 

samt förbundens upphandlingar fortlöper 

där inriktningen är att genomföra 

samordnade upphandlingar. 

Upphandlingar som sker igenom den 

gemensamma inköpscentralen ökar. 

Rättspraxis kopplat till nya 
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Förvaltningsberättelse /Specialistavdelningen 
 

upphandlingslagstiftningen visar på 

ökade krav på offentliga verksamheter, 

bland annat avseende kontroll på hur 

köp sker, men även omfattning och 

värde på avrop från ramavtal. 

 

 
Framtiden  
Med hänsyn taget till praxis som följt på 

den nya upphandlingslagstiftningen 

tydliggörs att upphandling blir mer  

 

komplext och tidskrävande över åren 

samt att nya krav ställs på offentliga 

verksamheter så som kommuner och 

bolag. De kommunala verksamheterna 

efterfrågar mer upphandlingsstöd från 

upphandlingsenheten, samt elektroniskt 

stöd för att underlätta de köp 

verksamheterna behöver men även IT-

stöd för avtalsuppföljning. 
 

 

 
 

 

Förvaltningsberättelse Specialistavdelningen 
Verksamhetsbeskrivning - 
Krisberedskap 
Förbundet ska hålla en för 

förbundsmedlemmarna gemensam resurs 

för krisberedskapsfrågor som stöd till 

förbundsmedlemmarna i deras uppgifter 

enligt lagen om extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap hos 

kommuner och landsting. 
 
Årets viktigaste händelser  
Kontinuitetsarbetet för samhällsviktiga 

verksamheter har genomförts. 

Revideringen av risk- och 

sårbarhetsanalyser, krishanteringsplaner 

och styrdokument pågår. Krislednings-

nämnderna har utbildats i sitt uppdrag.  

Aktiviteter har genomförts under 

Krisberedskapsveckan. 

 

Under året har även fokus varit på 

området säkerhetsskydd och 

krigsplacering.  
 
Framtiden  
Fortsätta implementera 

kontinuitetsarbetet i kommunernas 

verksamheter. Genomföra planerade 

övningar. Framtagande av ett nytt avtal 

för Frivilliga resursgrupperna. Fokus på 

det framtida arbetet kommer att vara 

kring uppbyggnaden av det civila 

försvaret, signalskyddsorganisation och 

säkerhetsskyddet.  
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Förvaltningsberättelse Specialistavdelningen 
Bidrag och tillstånd - 
verksamhetsbeskrivning 
Bidrag och tillståndsavdelningen 

handlägger och utreder ansökningar 

om bidrag enligt lag (1992:1574) om 

bostadsanpassningsbidrag m.m. samt 

ansökningar om parkeringstillstånd 

för rörelsehindrade enligt 13 kapitlet 

8 § trafikförordningen (1998:1276) 

och Transportstyrelsens föreskrifter 

(TSFS 2009:73) och allmänna råd. 
 
Årets viktigaste händelser  
Ny lag (2018:222) om 

bostadsanpassningsbidrag gäller från 

och med 1 juli 2018. Implementering 

av den i handläggning, information 

och blanketter är justerade. 

Surahammars kommun har ställt 

frågan om stöd till förbundet. 

Förbundet har bedömt det ringa antal 

ärenden som troligen kommer att 

vara aktuella är möjliga för förbundet 

att hantera. Handläggning av för 

Surahammars kommun påbörjades 

2019-06-17 och kommer enligt 

nuvarande överenskommelse att pågå 

fram till 2019-12-31. 
 

 
Framtiden 
Antal registrerade ärenden har under 

årets första kvartal ökat till 71 

jämfört med 48 under 2018. Detta är 

ett trendbrott jämfört med de tre 

senaste åren. Utifrån den nya lagen 

har frågan om åtagande och 

återtagande förts med kommunerna. 

Förbundet har påbörjat handläggning 

av Surahammars kommuns 

ansökningar av 

bostadsanpassningsbidrag. 

 
 

 

 
 

 

Förvaltningsberättelse Specialistavdelningen
Verksamhetsbeskrivning-
arkivarieverksamhet 
Förbundet ansvarar för en gemensam 

specialistfunktion för arkivfrågor. 

Arkivarien ska vara kommunens 

resurs och stöd i arbetet med att 

efterleva Arkivlagens SFS 1990:782. 

 

 
Årets viktigaste händelser 

Arbete med samordning av 

styrdokument, gallringsbeslut och 

rutiner för hantering av allmänna 

handlingar pågår. Frågan om E-arkiv 

har ånyo väckts. Etapp 2 av 

överflyttandet  

 

av Arboga kommuns äldre arkiv till 

Arkivcentrum pågår. 

 
Framtiden  

Tillsyn av hanteringen av allmänna 

handlingar (även hos de kommunala 

bolagen) är påbörjad. Plan för 

utbildningsinsatser för att öka 

kunskap om arkivområdet.  
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Förvaltningsberättelse Specialistavdelningen
 
Verksamhetsbeskrivning-Säkerhet 
Förbundet ska hålla en för 

förbundsmedlemmarna gemensam resurs 

för säkerhetssamordning vilket utgör 

stöd för förbundsmedlemmarna i deras 

uppgift att bedriva säkerhetsarbete. 

 
Årets viktigaste händelser 
Utbildning i informationssäkerhet har 

genomförts till alla anställda i våra 

medlemskommuner. 

Workshops/övningar inom hot och våld 

mot personal har genomförts. 

Handlingsprogram för skydd mot 

olyckor samt översyn av 

säkerhetsorganisationen för att 

effektivisera det systematiska 

säkerhetsarbetet har påbörjats. Uppstart  

 

 

 

 

har skett av lägesbildsarbete i samverkan 

med bland annat lokalpolisen. 

 

Framtiden 
Arbete med att implementera och 

utveckla lägesbildsarbetet samt att arbeta 

efter metoden EST (Effektiv samordning 

för trygghet) fortgår. Framtagande av 

förslag på ny säkerhetsorganisation i 

syfte att få ett ännu mer effektivt 

säkerhetsarbete. Fortsätt framtagandet av 

handlingsprogram för skydd mot 

olyckor. Informationssäkerhets-

utbildningen ska genomföras i de 

kommunala bolagen. 
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Förvaltningsberättelse Räddningstjänsten 
Avdelning Förebyggande 

 

Verksamhetsbeskrivning 
Den förebyggande verksamheten 

inom Västra Mälardalens 

Kommunalförbund ska verka för att 

medborgarna i medlemskommunerna 

erhåller ett likvärdigt skydd mot olyckor 

genom att informera, utbilda och att ge 

råd- och stöd i förebyggande 

brandskydd. 

 

Den förebyggande avdelningen 

tillsynar byggnader eller 

anläggningar enligt lag (2003:778) 

om skydd mot olyckor, enligt det 

handlingsprogram för förebyggande 

som antagits av direktionen. Den 

förebyggande avdelningen 

handlägger och beslutar i ärenden 

som omfattas av lag (2010:1011) om 

brandfarliga och explosiva varor 

samt tillsynar dessa anläggningar 

enligt fastställda frister.  

 

Förebyggande verksamheten ger råd, 

stöd och information till kommuner, 

privata företagare och innevånare i 

frågor som rör förebyggande 

brandskydd. Förebyggande 

avdelningen deltar som remissinstans 

i plan- och byggärenden. Den 

förebyggande verksamheten har 

också som uppgift att informera de 

operativa styrkorna i förbundet om 

nya byggnader eller anläggningar 

som uppförts och delge personalen 

riskfyllda verksamheter i vårt 

verksamhetsområde. 

 
Framtiden 
Med anledning av förändringar inom 

ledningsfunktionen så har 

omprioriteringar av arbetsuppgifter 

behövts göras. Antalet tillsyner har i 

och med detta minskat väsentligt och 

därmed även intäkterna för dessa. 

 

Den förebyggande verksamheten 

inom VMKF hoppas och tror på att 

en stabilitet och kontinuitet kommer 

till inom VMKF och att vi kan återgå 

till att uppfylla handlingsprogrammet 

som är antaget för den förebyggande 

enheten i förbundet. 
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Förvaltningsberättelse Räddningstjänsten 
Avdelning Räddning 

Verksamhetsbeskrivning 
Avdelningen svarar för samtliga 

utryckningsstyrkor i förbundet. 

Avdelningen ansvarar också för 

personalens internutbildning. Som ett 

led i vidareutvecklingen ansvaras 

också för metodutveckling. 

 
Årets viktigaste händelser 
Utryckningsverksamheten har 

fungerat väl.  Fortfarande råder dock 

brist på personal vid station Kungsör 

vilket medfört att fulltalig styrka inte 

kunnat uppnås under året. De 

händelser och utryckningar som 

gjorts har inte påverkats väsentligt av 

detta. För att åtgärda personalbristen 

har samtidigt larm gått till station 

Köping på prioriterade händelser för 

att komplettera Kungsörsstationen. 

 

Fjolårets långvariga torka med 

flertalet skogsbränder har inte 

upprepats vilket syns i statistiken för 

skogsbränder. Större insatser att 

notera är två ladugårdsbränder under 

sommaren. 

 

Ledningssamverkan med Nerikes 

Brandkår fungerar klanderfritt och 

måste betraktas som ett lyft för 

verksamheten. 

 

Då räddningschef och chefen för 

räddningsavdelningen har slutat sina 

anställningar så har direktionen fattat 

beslut om att köpa ledningsstöd från 

Nerikes brandkår med start 1 sept till 

och med 30 juni 2020. 
 
Framtiden 
Direktionen har fattat beslut om att 

göra en förfrågan om samgående 

med närliggande 

räddningstjänstförbund. Detta med 

anledning av att kunna bedriva 

räddningstjänst i ett större förbund 

och kunna möta ökade krav 

framgent. 
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Personalekonomisk redovisning 
 
Personal administrativa 
förvaltningen 
Den administrativa förvaltningen 

inom förbundet sysselsätter närmare 

70 medarbetare och ska vara en 

attraktiv arbetsplats med en 

arbetsmiljö som är anpassad efter 

medarbetarens behov. Personalen ska 

hålla en hög kompetens inom sitt 

verksamhetsområde. Ledningen ska 

verka för jämställdhet och mångfald. 

 
Årets viktigaste händelser 
Under april startade genomförande 

av den nya medarbetarenkäten. 

Enkäten består av sex frågeområden 

och sänds ut till medarbetaren 10 av 

12 månader under året. Respektive 

chef arbetar med sin avdelning på 

bland annat arbetsplatsträffar för att 

förbättra resultaten där så behövs. 

Arbetssättet för medarbetarenkäten 

bygger på medarbetarens 

engagemang, delaktighet samt egna 

förslag på förbättringar. Under våren 

har VMKF administration säkerställt 

att medarbetarna har en 

grundläggande kompetens inom 

”mitt digitala jag” och utbildning i 

informationssäkerhet. Utbildningar 

inom arbetsmiljö och 

diskrimineringsgrunderna har inte 

genomförts på grund av det 

ekonomiska läget. 

 
Företagshälsovård 
Förbundet är anslutet till Avonova. 

Brandmän skiljer sig från annan 

kommunal personal såtillvida att 

personal som rökdyker ska genomgå 

medicinska undersökningar enligt 

Arbetarskyddsstyrelsens författning 

”Rökdykning”. Beroende på ålder 

ska personalen också testa sig 

kliniskt fysiologiskt under 

läkarnärvaro. Personalkategorin 

brandmän i utryckningstjänst har 

också schemalagd fysisk träning på 

sina arbetspass. Träning bedrivs för 

att upprätthålla den fysiska statusen 

bland annat i form av spinning, 

löpning och styrketräning. 

 
 
Semesterlöneskuld 
Semesterlöneskulden utgörs av 

kostnaden för innestående semester 

och kompenserad övertid. 

Semesterlöneskulden uppgick vid 

årets slut till 3 234 kkr inklusive 

arbetsgivaravgifter. 

 
Sjukfrånvaro 
En minskning av korttidsjukfrånvaro 

har skett för hela VMKF jämfört med 

tidigare år. Långtidssjukfrånvaron 

har minskat hos Räddningstjänsten 

men ökat hos Administrativa 

förvaltningen (kvinnor). Åtgärder har 

vidtagits och företagshälsovården 

finns som ett stöd när det gäller både 

arbetsmiljö och rehabilitering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

16 

 

Sjukstatistik 
 
Sjukfrånvaro Räddningstjänst korttid 
  Sjukfrånvaro i Sjukfrånvaro i Sjukfrånvaro i Sjukfrånvaro i Total sjuk- Total sjuk- 

  procent av procent av procent av procent av frånvaro frånvaro 

  arbetad tid arbetad tid arbetad tid arbetad tid 2018 2019 

  
2018 jan-juli 
Män 

 2018 jan-juli  
Kvinnor 

2019 jan-juli 
Män 

 2019 jan-juli  
Kvinnor 

Korttid Korttid 

Åldersgrupp        

-29 0,00 0,95 0,00 0,00 0,24 0,00 

30 - 49 2,58 0,00 2,58 0,00 2,42 1,34 

      50 - 1,85 0,00 1,85 0,00 1,64 2,21 

Totalt 2,10 0,64 1,62 
 

0,00 
 

1,90 
 

1,54 
 
Sjukfrånvaro Administration korttid 
  Sjukfrånvaro i Sjukfrånvaro i Sjukfrånvaro i Sjukfrånvaro i Total sjuk- Total sjuk- 

  procent av procent av procent av procent av frånvaro frånvaro 

  arbetad tid arbetad tid arbetad tid arbetad tid 2018 2019 

  
2018 jan-juli 
Män 

 2018 jan-juli  
Kvinnor 

2019 jan-juli 
Män 

 2019 jan-juli  
Kvinnor 

Korttid Korttid 

Åldersgrupp        

-29 6,49 7,46 3,06 4,40 6,41 3,82 

30 - 49 6,00 1,52 4,38 5,85 8,93 5,17 

      50 - 2,83 2,64 2,92 8,71 2,83 6,68 

Totalt 4,53 6,81 
 

3,68 
 

7,15 
 

5,80 
 

5,73 
 
Sjukfrånvaro Räddningstjänst långtid 

  
Procentuell 
andel 

Procentuell 
andel 

Procentuell 
andel 

Procentuell 
andel 

Total sjuk- Total sjuk- 

  
av total 
frånvaro, 

av total 
frånvaro, 

av total 
frånvaro, 

av total 
frånvaro, 

frånvaro frånvaro 

  
60 dagar eller 
mer 

60 dagar eller 
mer 

60 dagar eller 
mer 

60 dagar eller 
mer 

2018 2019 

  
2018 jan-juli 
män 

2018 jan-juli 
kvinnor 

2019 jan-juli 
män 

2019 jan juli 
kvinnor 

Långtid Långtid 

Åldersgrupp        

-29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 - 49 32,49 0,00 66,14 0,00 28,96 66,14 

      50 - 85,71 0,00 0,00 0,00 85,71 0,00 

Totalt 54,60 0,00 
 

29,37 
 

0,00 
 

50,43 
 

29,37 
 
Sjukfrånvaro Administration långtid 

  
Procentuell 
andel 

Procentuell 
andel 

Procentuell 
andel 

Procentuell 
andel 

Total sjuk- Total sjuk- 

  
av total 
frånvaro, 

av total 
frånvaro, 

av total 
frånvaro, 

av total 
frånvaro, 

frånvaro frånvaro 

  
60 dagar eller 
mer 

60 dagar eller 
mer 

60 dagar eller 
mer 

60 dagar eller 
mer 

2018 2019 

  
2018 jan-juli 
män 

2018 jan-juli 
kvinnor 

2019 jan-juli 
män 

2019 jan juli 
kvinnor 

Långtid Långtid 

Åldersgrupp        

-29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 - 49 13,22 17,63 0,00 68,45 19,71 41,52 

      50 - 0,00 0,00 24,17 30,57 0,00 29,59 

Totalt 8,70 13,25 
 

7,49 
 

41,56 
 

13,97 
 

32,58 
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Ekonomisk uppföljning 
 

Resultatet pekar på underskott om  

-12 474 kkr för perioden. Per den 

31/12 prognostiseras ett underskott 

om -12 928 kkr. 

 

Semesterlöneskulden har minskat 

med totalt 864 kkr för hela förbundet 

sedan årsskiftet.  

 

Räddningstjänsten visar på ett 

underskott om -1 950 kkr. Detta 

beror främst på ökade material-

kostnader, personalkostnader 

orsakade bland annat av nya 

deltidmannaavtalet samt även 

övertidskostnader, minskade 

utbildningsintäkter m.m. På årsbasis 

prognostiseras ett underskott om 

-2 169 kkr.  

 

De flesta enheter gällande 

administrativa förvaltningen följer 

budget. Löneavdelningen visar ett 

underskott om -92 kkr för perioden 

och prognostiserar -100 kkr per årets 

slut. Detta trots att avdelningen gick 

in i budgetåret med ett besparings-

krav om -250 kkr. Underskottet är 

kopplat till främst vikariekostnader 

vid sjukfrånvaro. 

 

Administrativ chef visar ett 

underskott om -91 kkr för perioden 

och -90 kkr för året. En 

ledningsgruppsinsats samt en 

medarbetarenkät har genomförts där 

finansiering saknas. 

 

Specialistavdelningen visar ett 

överskott om 494 kkr för perioden 

och 331 kkr för prognos per årets 

slut. Detta beror på bland annat lägre 

konsultkostnader än budgeterat, 

långtidssjukskrivning samt vakanser. 

 

 

 

 

 

IT-avdelningen redovisar ett 

underskott om -1 045 kkr för 

perioden och -750 kkr prognos 

31 dec. VMKF har initierat och 

genomfört en omfattande inventering 

av medlemskommunerna bestånd av 

IT/Telefoniutrustning och många 

enheter har tagits bort ur befintligt 

register. Därmed har debiteringen för 

dessa enheter upphört och minskat 

kostnaderna för kommunerna men 

samtidigt minskat intäkten för 

förbundet. 

 

Storleken på denna förändring har 

varit svår att förutse. Med detta 

resultat hade priset för PC, Mac, 

IPads behövt höjas redan 2019 

alternativt erbjuda en lägre 

servicenivå. IT-avdelningen har 

genomgått en större organisa-

tionsförändring vilket även har 

medfört omställningskostnader för 

personal. 

 

Skanningsverksamheten visar på 

minskade intäkter då antalet 

skannade pappersfakturor minskar 

med antalet e-fakturor i sin tur ökar. 

Under hösten kommer en 

genomlysning av verksamheten att 

göras kopplat till digitaliseringen. 

 

Vid årsskiftet bokades det upp 700 

kkr för renhållningsverksamheten på 

ett avräknings-/projektkonto för att 

kunna möta kvarvarande 

avvecklingskostnader under 2019-

2020. Saldot på denna avräkning är 

491 kkr per 31/8. 

 

Kostnader för oförutsett är 

outnyttjade. Summa 69 kkr. 
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Ekonomisk uppföljning 
 
Finansförvaltning 
Finansförvaltningen visar ett 

underskott om -1 056 kkr. Detta 

främst beroende på prognostiserad 

kostnadsökning för pensioner samt 

räntor på dessa. KPA har bland annat 

prognostiserat högre inflation och 

ränta vilket även räknar upp 

historiska löner. Detta leder till att 

pensionsskulden har ökat mer än 

förväntat det senaste året. 

 

Balanskravsutredning 
Enligt kommunallagen ska ett 

negativt resultat regleras och det 

egna kapitalet återställas. Om ett 

underskott uppstår ska det återställas 

inom tre år.   

 
Kkr Bokslut 

2018 
Delår 

2019 

Årets/periodens 

resultat 
-1 931 -12 474 

Reavinst 0 0 
Årets resultat 

efter 

balanskravsjusteri

ngar 

-1 931 -12 474 

Resultatreglerings

fond renhållning 
598 6 112 

Resultatreglerings

fond slam 
-26 2 658 

Fonderade 

kommunbidrag 
1 389 0 

Periodens 

balanskravsresul

tat 

30 -3 704 

 
Internkontroll 
Arbete med internkontroll sker 

kontinuerligt och översyn av 

kontrollmoment sker årligen. 

 
Finansiella mål kopplade mot 
verksamhet  
 

Administrationen 
Inom kommunalförbundet strävar vi 

efter att använda våra resurser  

 

effektivt och miljömedvetet. Vi avser 

därför att redovisa utförda 

förbättringar inom vår organisation.  
 
Måluppfyllelse Administration 

Arbete pågår med att se över att vi 

tar rätt betalt för de tjänster vi utför 

(SLA) 

• Minimera antalet vikarier 

• Se över intäkterna på de 

trådlösa näten  

• Begränsa externa 

utbildningar, minimera 

antalet övernattningar  

• Senarelägga bilbyten 

• Senarelägga utbytet av fasta 

telefoner till mobiler 

• Avvakta med föreläsning för 

medarbetare inom hälsotema, 

förebyggande friskvårds-

arbete. 

• Avvakta med grundläggande 

utbildning inom jämställdhet 

och mångfald 

(diskrimineringslagarna). 
Målen anses vara uppfyllda för perioden. 

 

Räddningstjänsten 
Målet är att använda personella och 

materiella resurser så effektivt som 

möjligt. 
 
Måluppfyllelse Räddningstjänst 
När det gäller station Köping (heltid) 

så har det på grund av sjukdomar och 

lagstadgade ledigheter inte gått att 

uppehålla numerären utan inkallning 

av extra personal med övertid som 

följd. På deltidsstationerna har 

rekryteringsproblem medfört att 

numerär enligt handlingsprogram 

inte kunnat hållas.  
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Ekonomisk uppföljning 
 
Framtiden 
De senaste årens ansträngda ekonomi 

och ökade sjukskrivningstal påverkar 

verksamheten negativt. VMKF kan 

inte leva upp till de förväntningar 

gällande stöd och service som 

medlemskommunerna har på oss 

med nuvarande budgetram. De 

besparingar som har gjorts gör bland 

annat att personalen inte får 

kompetensutveckling vilket är 

förödande för en verksamhet på både  

 

kort och lång sikt där det krävs 

specialistkompetens. 

Utvecklingsarbeten med bland annat 

digitalisering genomförs inte i den 

takt som efterfrågas. Konsekvensen 

framöver om inte en ram-

/prishöjning sker är att förbundet 

måste göra en översyn av uppdraget, 

servicenivå samt eventuell 

personalomställning. 
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Drift- och investeringsredovisning 
Driftredovisning  

Område Budget 

2019 

 

Redovisat 

2018-08-31 

Redovisat 

2019-08-31 

Prognos 

2019-12-31 

Avvikelse 

Budg.-

prognos 

 Netto     
Direktion/revision -258 -101 -113 -258 0 

Administration      

Ekonomiavd. -1 718 -1 130 -1 134 -1 718 0 

Administrativ chef -1 230 -776 -911 -1 320 -90 

Löneavdelning -9 559 -6 268 -6 465 -9 659 -100 

Upphandling -3 020 -1 707 -1 489 -2 645 375 

IT/Tele 0 -629 -1 045 -750 -750 

Säkerhetssamordnare 0 -89 72 0 0 

Skanning 0 -78 -100 -130 -130 

Beredskapssamordning -1 487 -783 -1 122 -1 531 -44 

Arkivarie  -718 41 -471 -718 0 

Bidrag och tillstånd (adm) -1 317 -868 -871 -1 317 0 

Summa adm -19 049 -12 388 -13 536 -19 788 -739 

      

      

Räddningstjänst       

      

Räddningschef -3 836  -2 311 -3 888 -52 

Avd förebyggande -490  -733 -701 -211 

Avd räddning -25 208  -17 728 -26 033 -825 

Avd drift -5 033  -4 223 -6 114 -1 081 

Summa RT -34 567 -23 895 -24 995 -36 736 -2 169 
      

Summa vht drift -53 874 -36 283 -38 644   

Renhållning ( fondering) 0 416 -8 770 -8 770 -8 770 

Finans inkl kostn för 

oförutsett (70 kkr) 

53 924 34 775 34 940  52 624 -1 300 

      

Resultat 50 -1 092 -12 474 -12 928 -12 978 

Investeringsredovisning inkl. pågående objekt 

Objekt kkr Budget 2019 Redovisat 

2019-08-31 

Prognos 

2019-12-31 

Avvikelse 

Administrativa förvaltningen     

IT 16 000 10 520 16 000  0 

Tele 500 0 500 0 

Nytt ekonomisystem återstående medel från 

2018 

1 877 1 702 1 877 0 

SUMMA 18 377 12 222 18 377 0 
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Resultat- och balansräkning 
Resultaträkning 

Redovisning i tkr Not jan-aug 

2018 

jan-aug 

2019 

Helårsprognos 

2019 

Budget 

2019 

 

Avvikelse 

Budget 

prognos 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Avskrivningar 

1 

2 

3 

42 324 

-70 513 

-6 903 

39 000 

-76 750 

-9 725 

58 000 

-109 274 

-14 500 

68 155 

-106 601 

-14 358 

-10 155 

-2 663 

-142 

Verksamhetens 

nettokostnader 

 -35 092 -47 475 -65 774 -52 804 -12 960 

Kommunbidrag 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

4 

5 

6 

34 856 

12 

-868 

35 962 

1 

-962 

53 944 

2 

-1 100 

53 944 

20 

-1 110 

0 

-18 

0 

Periodens resultat   -1 092 -12 474 -12 928 50 -12 978 
 

Balansräkning 

Redovisning i tkr 

 

Not 2018-12-31 

 

2018-08-31 2019-08-31 

TILLGÅNGAR 
 

Anläggningstillgångar 

Pågående 

Maskiner och inventarier 

Långfristiga fordringar 

Summa anläggningstillgångar 

 
Fordringar 

Kassa och bank 

 

Summa omsättningstillgångar 
 

SUMMA TILLGÅNGAR 

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 

OCH SKULDER 

 

Eget kapital 

    -därav periodens resultat 

 

Avsättningar för pensioner                                      
 

Skulder 

Långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 

 

Summa skulder 
 

SUMMA EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

 

Ansvarsförbindelser 

I ett finansieringsavtal mellan medlems-

kommunerna och förbundet har en 

överenskommelse gjorts att tidigare 

inarbetad pensionskostnad/skuld ligger 

kvar hos kommunerna. 

 

 
 

 

17 

7 

8 

 

 

9 

10 

 

 

 

 

   
 

 

 

14 

15 

 

11 

 

 

12 

13 

 

 

 
 

 

 

56 309 

26 302 

82 611 

 

26 990 

9 949 

 

36 940 
 

119 551 

 

 

 

 

12 501 

  -1 931 

 

34 965 

 

 

34 150 

37 935 

 

72 085 

 

119 551 

 
 

 

11 967 

36 718 

25 798 

74 483 

 

22 341 

20 175 

 

42 516 
 

116 999 

 

 

 

 

13 340 

-1 092 

 

34 306 

 

 

36 950 

32 403 

 

69 353 

 

116 999 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

10 238 

48 569 

18 109 

76 916 

 

27 043 

15 557 

 

42 600 
 

119 516 

 

 

 

 

27 

-12 474 

 

28 606 

 

 

44 260 

46 623 

 

90 883 

 

119 516 
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Finansieringsanalys 

Redovisning i tkr 

 

Not 2018-08-31 2019-08-31 

Den löpande verksamheten 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader exkl. avskrivning 

Verksamhetens nettokostnader 

 

Kommunbidrag 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

Verksamhetens netto 

 

Investeringar 

Inköp av materiella tillgångar 

Investeringsnetto 

 

Finansiering 

Utlåning 

Upplåning 

Amortering 

Förändr nästa års amortering 

Finansieringsnetto 

 

Justering för rörelsekapitalets 

förändring avseende hela verksamheten 

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga skulder 

 

Justering för icke rörelsekapitalpåverkande 

poster 

Avsättning pensioner 

 

Förändring av likvida medel 

 

 

 

1 

2 

 

 

4 

5 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 324 

-70 513 

-28 189 

 

34 856 

12 

-868 

5 811 

 

 

-16 077 

-16 077 

 

 

-1 390 

15 000 

-800 

-1 850 

10 960 

 

 

 

3 858 

-6 625 

 

 

 

2 632 

 

919 

 

 

39 000 

-76 750 

-37 750 

 

35 962 

1 

-962 

-2 750 

 

 

-12 222 

-12 222 

 

 

8 192 

12 000 

-3 750 

1 860 

18 302 

 

 

 

-52 

8 689 

 

 

 

-6 360 

 

5 607 
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Noter
 

Not 1 

 

Intäkter 

2018-08-31 2019-08-31 

Försäljning 180 127 

Taxor och avgifter 1 191 1 102 

Bidrag 355 320 

Förs vht och entreprenad 38 619 45 129 

Övrigt 1 979 -7 678 

SUMMA 42 324 39 000 

 

Not 2 

Kostnader 2018-08-31 2019-08-31 

Personalkostnader inkl. 

pensioner 

45 017 36 277 

Lokaler 2 800 2 834 

Köp av verksamhet 1 790 8 770 

Data/Telekomm  4 851 5 046 

Licenser/adm tjänster  9 143 

Övrigt 16 055 14 680 

SUMMA 70 513 76 750 

 

Not 3 

Avskrivningarna baseras på anskaffningsvärdet. 
Avskrivning påbörjas månaden efter att investeringen 

har tagits i bruk. 

 
Not 4 

Medlemskommunernas ägarandelar 

 RT Adm IT 

Köping  57,7% 53% 66% 

Arboga  26,1% 29%  

Kungsör 16,2% 18% 34% 

 

Not 5 

Ränteintäkt avseende rörelsekontot 1 kkr. 

 

Not 6 

Ränta till kreditinstitut och upplupen ränta pensioner 

-962 kkr. 

 
Not 7 

Maskiner och inventarier samt nyinvestering under 

perioden. 

 2018-08-31 2019-08-31 

IB 35 912 48 186 

Nyanskaffning 806 382 

Avyttring/fsg 0 0 

UB 36 718 48 569 

 
 

Not 8 

Långfristiga fordringar 2018-08-31 2019-08-31 

Fordran medlemskommuner 
Pensionsåtagande 

 Köping 

 Arboga 
 Kungsör 

 
 

14 890 

6 730 
4 178 

 
 

10 449 

4 726 
2 934 

SUMMA 25 798 18 109 

 

Not 9 

Kortfristiga fordringar 2018-08-31 2019-08-31 

Kundfordringar 12 597 11 545 

Förutbetalda 

kostnader/upplupna 

intäkter 

6 333 10 056 

Momsfordran 2 187 2 410 

Övr kortf fordringar 1 224 3 032 

SUMMA 22 341 27 043 

 

 
 

 

 

 

 

Not 10 

Kassa och bank 2018-08-31 2019-08-31 

Checkkonto 20 175 15 557 

SUMMA 20 175 15 557 

 

Not 11 

Avsättning pensioner 

Pensionsförpliktelser 2018-08-31 2019-08-31 

Avsättn. för pensioner 

inkl. löneskatt 

34 306 28 606 

Totala förpliktelser 34 306 28 606 

Långsiktig fordran (not 8) 25 798 18 109 

Återlånade medel 8 508 10 497 

 

Not 12 

Långfristiga skulder  

Kommuninvest i Sverige AB 6 st lån, skuld per 31/8-

2018. Medlemskommunerna har gått i borgen för 

förbundets räkning.  
 

Not 13 

Kortfristiga skulder 2018-08-31 2019-08-31 

 

Kortfristig del av 

långfristiga skulder 

5 450 3 590 

Leverantörsskulder 5 305 11 918 

Moms och skatter 3 690 3 968 

Upplupna semesterlöner 2 329 2 324 

Övr. kortfristiga skulder 81 9 271 

Upplupna sociala avgifter 2 253 2 200 

Individuell del pension 

inkl  
särskild löneskatt 

1 621 1 825 

Övriga interimsskulder 11 577 11 444 

Övrigt 97 83 

SUMMA 32 403 46 623 

 

Not 14 Fördelning Eget Kapital 

 2017 2018 Delår 

2019 

EK 14 432 12 501 27 

varav resultatregl. fond 

renhållning 

6 710 6 112 -6 112 

Varav slam 

resultatregleringsfond 

2 632 2 658 -2 658 

Summa 14 432 12 501 27 
 
Not 15 Justerat resultat 

 2018-08-31 2019-08-31 

Periodens resultat -1 092 -12 474 

Reavinst 0 0 

Justerat resultat -1 092 -12 474 
 
Not 16 Bostadsanpassning  

Utbetalda bostadsanpassningsbidrag jan-aug i kkr. 
 2018-08-31 2019-08-31 

Köping 794 644 

Arboga 926 542 

Kungsör 146 197 

Surahammar  69 

 
Not 17 Pågående 

 2018-08-31 2019-08-31 

IB 3 600 8 123 

Nyanskaffning  8 367 12 222 

Årets aktiverade  0 -10 107 

Avyttring/fsg 0 0 

UB 11 967 10 238 

 

Leasing redovisas i årsbokslutet 
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Redovisningsprinciper 
 

Redovisningsprinciper 
Syftet med den finansiella redovisningen 

är att den ska ge en rättvisande bild av 

kommunalförbundets finansiella 

ställning i enlighet med god 

redovisningssed. Kommunalförbundet 

följer från januari 2019 lag (2018:597) 

om kommunal bokföring och 

redovisning (LKBR) samt RKRs 

rekommendationer.  

 
Grundläggande 
redovisningsprinciper 
Väsentliga poster för delårsbokslutet har 

periodiserats. Pensionsskuldens 

förändring, det vill säga avsättning för 

avgiftsbestämd respektive förmåns-

bestämd ålderspension, efterlevande-

pension samt finansiell kostnad, har 

redovisats bland verksamhetens 

kostnader liksom löneskatten för denna 

del. 

 
Ränteuppräkningen har redovisats som 

en finansiell kostnad. Den avgifts-

bestämda ålderspensionen har avsatts 

maximalt och redovisats bland 

verksamhetens kostnader liksom 

löneskatten. 
 
Avsteg har gjorts gällande finansiell 

leasing vilket förbundet redovisar som 

operationell leasing. Denna redovisas i 

årsbokslutet. 

 
Materiella anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar har i balans-

räkningen upptagits till anskaffnings-

värdet minskat med årliga avskrivningar. 

Med anläggningstillgångar avses objekt 

med en ekonomisk livslängd om minst 

tre år och med en total utgift på två 

prisbasbelopp exklusive moms. 

 
Avskrivningar 
I balansräkningen är anläggnings-

tillgångarna upptagna till anskaff-

ningsvärdet minskat avskrivningar och 

nedskrivningar. Materiella anläggnings-

tillgångar skrivs enligt plan. Avskriv-

ningarna påbörjas månaden efter 

anläggningen tas i bruk.  

 

 

 

 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

 

Personbilar. båtar 5 år 

Datorer  5 år 

Räddningstjänstmtrl 5 år 

Tele/datatekn. utr. RT 3 år 

IPAD  4 år 

Inventarier   10 år 

Räddningstjänstfordon  15 år 
 
Nedskrivningar 
Om det vid räkenskapsårets utgång kan 

konstateras att en anläggningstillgång 

har ett lägre värde än vad som kvarstår 

efter planenliga avskrivningar, ska 

tillgången skrivas ned till det lägre 

värdet om värdenedgången kan antas 

vara bestående. En nedskrivning ska 

återföras om det inte längre finns skäl 

för den. 

26 
Beloppsgräns för inventarier 
Huvudregeln för om ett inköp är att 

betrakta som investeringsutgift eller 

driftkostnad har under året varit att 

inventariet har en varaktighet/-

förbrukningstid på 3 år eller mer. 

Dessutom bör kostnaden ha överstigit 

två basbelopp. Inom räddningstjänsten 

anses material som används vid 

utryckning huvudsakligen vara en 

driftskostnad då exempelvis ett larmställ 

kan förstöras redan vid första tillbudet. 

 
Semesterlöneskuld 
I skulden ingår okompenserad övertid 

och jour- och beredskap samt upplupna 

arbetsgivaravgifter. Detta redovisas som 

en kortfristig skuld. 

 

Ord och begrepp 
 Målet är uppfyllt 

 Målet är delvis uppfyllt med 

minst 80% 

 Målet bedöms inte vara 

uppfyllt 

 Målet har inte kunnat bedömas 

 

 

 







































Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-11   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Delårsrapport per den 31 augusti 2019 
– Västra Mälardalens Myndighetsförbund  
(KS 2019/334) 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har upprättat en delårs-
rapport per den 31 augusti 2019. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Delårsrapport från Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
• Revisionsrapport Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

delår 2019 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-21 § 157 
 

KS förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per den 31 augusti 
2019 för Västra Mälardalens Myndighetsförbund och lägger det 
till handlingarna. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-10-21  26 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 157 
Delårsrapport per den 31 augusti 2019 
– Västra Mälardalens Myndighetsförbund  
(KS 2019/334) 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har upprättat en delårs-
rapport per den 31 augusti 2019. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Delårsrapport från Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
• Revisionsrapport Västra Mälardalens Myndighetsförbund  

delår 2019 
 

Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per den 31 augusti 

2019  för Västra Mälardalens Myndighetsförbund och lägger det 
till handlingarna. 
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1 Förvaltningsberättelse 
1.1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
1.1.1 Uppdrag och syfte 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) är ett 
kommunalförbund för Arboga och Kungsörs kommuner som bildades 
den 1 januari 2011. Förbundets uppgifter är att fullgöra kommunernas 
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt byggnadsväsendet. 
Förbundet ansvarar också för kommunernas energirådgivning.  
 
1.1.2 Organisation 
Förbundet har en förbundsdirektion med fyra ordinarie ledamöter och 
fyra ersättare från Arboga respektive Kungsörs kommun. Till förbundet 
hör en tjänstemannaorganisation bestående av 19 personer som leds av en 
förbundschef. Inom organisationen finns två enheter, bygglovenheten och 
miljö- och hälsoskyddsenheten, samt en central administration som 
arbetar åt båda enheterna samt förbundsdirektionen. 
 

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

 

1.1.4 Förbundets verksamhet och verksamhetsmål 
Direktionen beslutar årligen om en verksamhetsplan samt mål för 
verksamheten. I denna delårsrapport redovisas i vilken grad direktionens 
beslutade mål för 2019 har uppfyllts (se kapitel 1.2) samt redovisning av 
vilka aktiviteter som pågår eller har genomförts utifrån förbundets 
verksamhetsplan 2019 under perioden januari – augusti. 
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1.2 Uppföljning av 2019 års mål 
Förbundsdirektionen har beslutat om mål för 2019 års verksamhet. Nedan 
redovisas de antagna målen samt i vilken omfattning de är uppfyllda den 
31 augusti 2019. Figurerna nedan visar hur målen bedöms uppfyllas vid 
årets slut. 
 
 Målet bedöms att uppfyllas år 2019 
 
 Målet bedöms att delvis uppfyllas år 2019 
 
 Målet bedöms att inte uppfyllas år 2019 
 

Uppföljning av 2019 års direktionsmål den 31 augusti 2019 
Mål 1  
Total sjukfrånvaro i % 
av arbetstiden ska inte 
överskrida 7 %. 

Måluppfyllelse: % sjukfrånvaro av arbetstiden = 
3,6 %  
 
 

 

Målets syfte: Syftet med målet är att förbundet ska arbeta för att vara en bra arbetsgivare 
och att medarbetarna mår bra, är friska och trivs på jobbet. Vid högt sjuktal finns en 
betydande risk att verksamheten påverkas. Att mäta sjuktalet är ett sätt att ha kontroll på 
den risken. 
Kommentar mål 1: Målet bedöms uppfyllas. 
  
Mål 2 
Användande av 20 
friskvårdstimmar per år 
och anställd. Gäller för 
de som ej nyttjar 
friskvårdsbidrag. 

Måluppfyllelse: 
Genomförda friskvårdstimmar = 17,5 timmar 
per anställd. 

 
 

Målets syfte: Syftet med målet är att förbundet ska arbeta för att vara en bra arbetsgivare 
och att medarbetarna mår bra, är friska och trivs på jobbet. 
Bedömning görs att friskvårdstimmen ger en positiv effekt på personalens hälsa och ger 
en positiv effekt för medarbetarna och för förbundets verksamhet. Att mäta ovan angivet 
mål ger en bild i vilken omfattning friskvårdstimmarna utnyttjas. 
Kommentar mål 2: Målet bedöms uppfyllas. 
  
Mål 3 
Antal pågående miljö- 
och hälsoskydds-
ärenden, exklusive 
ärenden som rör 
avloppsinventeringar, 
tillståndsärenden för 
avlopp samt 
förbudsärenden 
gällande avlopp, ska ej 
överstiga 600 stycken. 

Måluppfyllelse: Antal pågående ärenden är 376 
stycken. 

 

Målets syfte: Det är viktigt att ärenden handläggs och avslutas. Att mäta antalet 
pågående ärenden är ett sätt att ha kontroll på att ärenden inte blir gamla utan kommer 
till avslut. Ärenden som tillhör avloppsprojektet exkluderas eftersom de ligger öppna 
under en längre tid och effekten av det arbetet och dessa ärenden mäts i mål 5.  
Kommentar mål 3: Målet bedöms uppfyllas. 
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Uppföljning av 2019 års direktionsmål den 31 augusti 2019 
Mål 4 
Fyra fastigheter med 
misstänkt risk för 
förorening ska utredas 
under 2019 

Måluppfyllelse = två fastigheter av fyra har 
utretts 

 

Målets syfte: Mark som misstänks vara förorenad finns på ett antal platser inom Arboga 
och Kungsörs kommun. Målet anger ambitionen i takten på utredning av förorenade 
områden. Att mäta målet ger ett mått på hur arbetet utifrån ambitionen fortgår. 
Kommentar mål 4: Målet bedöms uppfyllas. 
  
Mål 5 
33 % av alla gula 
avloppsanläggningar i 
Arboga och Kungsörs 
kommun ska, vid 
utgången av 2019, ha 
bedömts om de 
uppfyller lagstiftningens 
krav.  
 

Måluppfyllelse: 6 % är bedömda 
 

 

Målets syfte: Målet är ett delmål och det långsiktiga målet är att 2021 ska alla gula 
enskilda avlopp ha bedömts om de uppfyller lagstiftningens krav eller ej och år 2023 ska 
alla avloppsanläggningar som bedömts ej uppfylla lagstiftningens krav ha åtgärdats. Att 
enskilda avloppsanläggningar som inte uppfyller lagstiftningens krav åtgärdas är viktigt.  
Med stöd av tillsynsmyndighetens tillsynsarbete påskyndas detta.  
Kommentar mål 5: Målet bedöms uppfyllas. 
  
Mål 6 
Fastställd tillsynsplan 
för miljö- och 
hälsoskyddsenhetens 
tillsynsarbete år 2019 har 
uppfyllts. 
 

Måluppfyllelse:  
Tillsynsplan 189 objekt av 582 objekt = 32 % 
Livsmedel: 42 av 122 objekt = 34 % 
Receptfria läkemedel, tobak & folköl: 
0 av 15 objekt = 0 % 
Hälsoskydd: 41 av 81 objekt = 51 % 
Miljöskydd: 88 av 226 objekt = 39 % 
Naturvård: 0 av 6 objekt = 0 % 
Enskilda avlopp: 18 av 132 objekt = 14 % 

 

Målets syfte: Den planerade tillsynsplan/kontrollplan som förbundet årligen fastställer 
för miljö- och hälsoskyddsområdet ska följas. Den planerade tillsynen och kontrollen är 
en väsentlig del av förbundets uppdrag och att följa upp hur genomförandet av planerna 
sker är viktigt. Det görs genom att detta mål mäts kontinuerligt. Arbetet med enskilda 
avlopp som var planerat våren 2019 har försenats vilket gör att uppföljande arbete 
(meddelande av förbud som är med i mål 6) skjuts över på nästa år. Förseningen beror på 
vakanser och byte av ärendehanteringssystem. Det gör att målet inom enskilda avlopp 
delvis kommer uppfyllas.  Tillsynsplanens övriga områden bedöms uppfyllas. 
Kommentar mål 6: Målet bedöms delvis uppfyllas. 
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Uppföljning av 2019 års direktionsmål den 31 augusti 2019 
Mål 7 
95 % av 
bygglovenhetens 
inkomna lov- och 
anmälningsärenden 
förgranskas inom två 
veckor. 

Måluppfyllelse:  
99 % har granskats inom två veckor (215 av 217)  

 

Målets syfte: För att verka för god service och snabb handläggning av lov- och 
anmälningsärenden är det viktigt att granskning görs tidigt i ett ärende, då det har 
betydelse för handläggningstiden. I det fallet att ett ärende behöver kompletteras ska den 
sökande snabbt få beslut om detta. Att mäta detta mål är ett sätt att få kontroll på att 
lagstiftningens krav på handläggningstider uppfylls. 
Kommentar mål 7: Målet bedöms uppfyllas. 
  
Mål 8 
95 % av 
bygglovenhetens 
klagomålsärenden 
(ovårdade tomter med 
mera) behandlas inom 
tre veckor med 
informationsbrev. 

Måluppfyllelse:  
71 % har behandlats inom tre veckor (10 av 14) 

 

 

Målets syfte: Är att mäta effektiviteten vid behandlingen av klagomålsärenden och ange 
en ambitionsnivå inom vilken tid ärendena bör behandlas. 
Kommentar mål 8: Målet bedöms delvis uppfyllas. 
  
Mål 9 
100 % av gamla 
bygglovärenden ska 
avslutas under 2019. 
 

Måluppfyllelse: 
72 % har avslutats (13 av 18) 
 

 

Målets syfte: Syftet med målet gällande gamla bygglovärenden är att förbundet ska 
arbeta för att 2019 ha avslutat gamla ärenden som inkom före den 2 maj 2011 där tidigare 
lagstiftning är gällande. Målet anger ambitionen i takten på det arbetet. 
Kommentar till mål 9: Målet bedöms uppfyllas. 

 
Mål 10 
Verksamhetens 
självfinansieringsgrad är 
44 % 2019. 

Måluppfyllelse: Utifrån prognos klaras målet.  

Målets syfte: Finansieringen av förbundets verksamhet är en väsentlig faktor och att följa 
i vilken omfattning förbundets verksamhet finansieras med avgifter är ett mått som är 
viktigt att följa. Syftet med målet är ett sätt att mäta ambitionsnivån för vilken 
självfinansieringsgrad som ska vara uppfylld 2019.  
Kommentar till mål 10: Målet bedöms uppfyllas. 
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1.3 Omvärldsanalys 
1.3.1 Konjunktur 
Den allmänna konjunkturen i samhället påverkar förbundets verksamhet. 
Nedgångar och uppgångar i konjunkturen påverkar antalet ärenden vilket 
tydligast syns inom verksamheten bygglov. Byggandet nådde sin topp 
2017 och har sedan minskat något. Enligt prognoser är bostadsbyggandet 
på nedgång, speciellt i större kommuner. I mindre kommuner har 
nedgången inte varit lika markant. Förra året minskade byggandet i 
Arboga och Kungsör med 20 %. Under 2019 har byggandet minskat 
ytterligare något. Se vidare under avsnitt 1.4.6. 
 
1.3.2 Avtalsrörelsen 
Någon avtalsrörelse för 2019 har inte varit aktuell utan tidigare tecknade 
kollektivavtal gäller. Årets lönerevision är klar och ryms inom lagd 
budget.  
 
1.3.3 Energi- och klimatrådgivning 
Förbundet samarbetar med Köping om energi- och klimatrådgivningen. 
Verksamheten bedrivs med statliga bidrag och mycket tyder på att 
regeringen kommer fortsätta göra satsningar på klimat- och miljöarbetet.  
Investeringar behöver göras i hemmen, kommunerna, näringslivet och 
inte minst inom svensk industri för att samhället ska kunna ställas om så 
att klimatmålen nås. 

 
1.3.4 Lagstiftning och prejudikat med mera 
Den 1 januari 2019 ändrades plan- och bygglagen och plan- och 
byggförordningen. Ändringarna avser nya regler om att 
byggnadsnämndens avgift för ärenden om lov, förhandsbesked och 
anmälan ska reduceras om tidsfristerna för handläggningen överskrids 
samt förändringar i hur tidsfristerna för handläggningen ska beräknas. 

Livsmedelslagen ändrades 1 januari 2019 med införande av 
sanktionsavgift och strängare straff för brott mot livsmedelslagen. 
 
Ny lag om tobak och liknande produkter började gälla 1 juli 2019 och 
ersätter den tidigare tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. Den nya lagen syftar till att minska bruket av tobak 
och till att motverka illegal handel med tobak. Det införs bland annat 
tillståndsplikt för handel med tobak. Nuvarande rökförbud utvidgas till 
att omfatta vissa allmänna platser utomhus.  
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1.4 Verksamheten januari – augusti 
Nedan följer en kort redovisning från verksamhetens olika delar. 
  
1.4.1 Dialog med medlemskommunerna 
Ett dialogmöte genomfördes under våren och vid mötet diskuterades 
bland annat förändringar i lagstiftningen, läget i förbundets verksamhet, 
digitalisering och arbetet med ”Förenkla helt enkelt”. 
 
1.4.2 Förbundsdirektionen 
Förbundsdirektionen har haft sju sammanträden under perioden. Ny 
mandatperiod har medfört flera nya ledamöter och ersättare i direktionen 
och två utbildningstillfällen har genomförts i plan- och bygglagen och 
miljöbalken. 
 
Beslut som direktionen fattat har gällt bland annat årsredovisning för 
2018, strandskyddsdispenser, yttrande över detaljplan, rivningslov, 
bygglov för nybyggnation av småhus, flerbostadshus och samlingslokaler 
med mera. Föreläggande och förbud med vite har också meddelats. En 
redovisning av ekonomi och uppfyllelse av direktionens mål har gjorts vid 
varje sammanträde. På direktionsmötena har förbundskontorets 
tjänstemän informerat om aktuellt i verksamheten och ändringar i 
lagstiftningen.  
 
I juni genomförde direktionen tillsammans med förbundets personal en 
studieresa. En rundtur gjordes för att se de platser där förbundet har 
beviljat bygglov och dagen avslutades vid besökscentret Elden & Skogen i 
Ramnäs med guidad tur i det eldhärjade området (skogsbranden i 
Västmanland 2014).   
 
1.4.3 Förbundskontoret övergripande 
Kvalitetsarbete och servicemätningar 
Förbundet har en struktur för framtagande, utformning och sökbarhet av 
styrande rutiner och instruktioner. Rutin och instruktion har tagits fram 
för hur förbundets beslut och skrivelser ska utformas med syfte att det ska 
vara tydligt och lätt att förstå för mottagaren. Dokumentmallar har 
omarbetats enligt de nya rutinerna.  
 
Förbundet deltar inom områdena bygglov, miljö- och hälsoskydd samt 
livsmedelskontroll i serviceundersökningen NKI (nöjd kundindex) som 
medlemskommunerna genomför genom SBA (Stockholm Business 
Alliance). I den senaste undersökningen har områdena miljö- och 
hälsoskydd och livsmedel fått högt betyg och bygglov har fått betyget 
högt och godkänt. 
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För att ytterligare följa upp hur förbundet lever upp till sina kännetecken 
har en egen enkätundersökning genomförts under perioden för att se hur 
”Vi kan bli bättre”. Målgruppen är de som fått bygglov eller tillstånd inom 
miljö- och hälsoskydd. Frågorna är inriktade på förbundets kännetecken, 
hur man upplevt service, tillgänglighet, handläggningstider med mera. I 
årets enkät ligger medelvärdet för nöjdhetsgraden totalt på betyget 4,2 och 
4,4 av 5,0 möjliga vilket får anses som ett gott betyg och som ligger i nivå 
med förra årets nöjdhetsgrad. 

Kvällsöppet har anordnats vid ett par tillfällen under våren vilket varit 
uppskattat av de som kommit.  Förbundet har deltagit på Kungsörs 
kommuns ”Företagsöppet” vid två tillfällen och förbundskontorets 
personal har deltagit i i utbildningen ”Förenkla helt enkelt” som 
kommunerna i KAK genomför under 2019. 

Intern kontroll 
Förbundet har beslutat om intern kontroll. Kontrollmomenten består av: 

• Rättsäker myndighetsutövning: Kontrollen omfattar hantering av 
ärenden utifrån lagstiftning, kvalitet på handlingar, diarieföring, 
handläggningstid samt avgifter utifrån förbundets taxor.  

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

• Verksamhetens styrdokument: Kontrollen omfattar genomgång 
för att säkerställa att delegationsordning, förbundsordning samt 
förbundets reglemente är aktuella.  

• Finansiering av verksamheten: Kontroll omfattar hur antagen 
budget följs. Resultatet redovisas varje månad vid 
förbundsdirektionens sammanträden 
 

Ekonomi- och administration 
Förbundets administration har fungerat bra. Förbundet har bytt till ett 
nyare modernare ärendehanteringssystem för miljö- och hälsoskydd.  
Arbetet har gått bra, dock har det krävt mycket resurser från alla på miljö- 
och hälsoskyddsenheten. Förbundet har också haft extra resurs inom 
administrationen vid övergången.  
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1.4.4 Personal 
Personalomsättning 
På bygglovenheten har ny enhetssamordnare och ny byggnadsinspektör 
anställts. För att klara de vakanser som varit inom bygglovenheten har 
avtal med bygglovkonsult använts. Två miljö- och hälsoskyddsinspektörer 
har slutat sina anställningar för att gå till liknande tjänster och två nya 
miljö- och hälsoskyddsinspektörer har anställts inom hälsoskydd och 
livsmedel. Något behov av extra resurs för enskilda avlopp bedöms inte 
finnas framöver. Årets lönerevision är genomförd och följer förbundets 
budget.  
 
Det avtal som förbundet har med bygglovarkitekt har använts under 
perioden. Förbundet anlitade i början av året en extern konsult för 
ekonomiarbetet, sedan maj anlitas ekonom från annan verksamhet inom 
koncernen. 
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Ett arbete med grupputveckling har genomförts där all personal har 
deltagit. Syftet med grupputvecklingen som har gjorts tillsammans med 
Arboga kommuns HR har varit att arbetstagarna och gruppen ska få 
möjlighet att utvecklas, för att skapa en god arbetsmiljö och en bra 
arbetsplats. 
 
Ett arbetsmiljöarbete har påbörjats med att göra riskbedömningar inom 
verksamheten och ta fram handlingsplaner med förslag på åtgärder. 
 
All personal har deltagit i en utbildning i HLR (hjärt- och lungräddning). 
 
Personalaktiviteter 
En personaldag genomfördes under våren med inslag av trädgårdmiljö, 
kulturhistorisk byggnadsmiljö och friskvårdsaktivitet. 
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1.4.5 Miljö- och hälsoskyddsenheten 
Allmänt 
Tillsynsarbetet på enheten har blivit försenat främst på grund av byte till 
nytt ärendehanteringssystem och till viss del av vakanser under våren.  Ett 
intensivt arbete pågår nu för att komma ifatt med tillsynen. Tillsynsarbetet 
med de som betalar årlig avgift kommer att prioriteras. Vissa planerade 
projekt kommer att nedprioriteras och eventuellt flyttas över till nästa år.  
I diagrammet nedan visas den tid som nytt ärendehanteringssystem har 
krävt. Bedömning görs att målet med tillsynsplanen delvis uppfylls. Det 
som inte förväntas nås helt är arbetet med förbud för enskilda avlopp. Se 
vidare under rubriken enskilda avlopp. 
 
Diagrammet nedan visar antalet nedlagda timmar i förhållande till antalet planerade 
timmar fördelat på planerad tillsyn, händelsestyrd tillsyn och nedlagda tid på nytt 
ärendehanteringssystem.  

 
 
Diagrammet nedan visar hur resurserna och tiden har fördelats mellan de olika områdena 
inom miljö- och hälsoskydd. Siffrorna inom parentes är en jämförelse med utfallet samma 
period 2018. 
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Hälsoskydd 
12%  (15%) 

Avlopp 
16% (33%) 

Miljöskydd 
27% (30%) 

Naturvård 
2% (2%) 

Fysisk planering 
0% (1%) 

Ärende 
hanterings  

system 
36% (0%) 

Nedlagd tid inom miljö- och hälsoskydd 
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Antal nya ärenden under perioden januari-augusti 2019  
Under perioden påbörjades 659 nya ärenden. Byte av 
ärendehanteringssystem hart medfört att färre tillsynsärenden har startats 
under perioden än i förhållande till 2018 vilket förklarar varför totalantalet 
ärenden är mindre. 
 
  2018-08-31 2019-08-31 

Ärendetyp Arboga Kungsör Totalt Arboga + Kungsör 
totalt 

Allmänna ärenden 37 14 51 48 
Avlopp 105 39 144 137 
Cistern 5 4 9 1 
Freon 44 20 64 64 
Folköl 1 0 1 1 
Hälsoskydd 56 42 98 93 
Livsmedel 82 34 116 91 
Kemiska produkter 7 0 7 5 
Miljöskydd 140 77 217 133 
Naturvård 23 13 36 40 
Radon 0 0 0 0 
Receptfria läkemedel  0 1 1 0 
Renhållning/avfall 6 5 11 11 
Smittskydd 1 0 1 0 
Tobak 12 13 25 9 
Värmepump 16 16 32 26 
Summa 535 278 813 659 
 
Ett av direktionens mål är att antalet pågående ärenden inte ska 
överskrida 600 exklusive avloppsärenden. Syftet med målet är att mäta att 
de ärenden som inkommer till förbundet handläggs och avslutas. 
Diagrammet nedan visar antalet pågående ärenden vid respektive månads 
slut. Under mars månad kan man tydligt se en ökning av antalet pågående 
ärenden vilket beror på att många årsrapporter då inkommer från olika 
verksamheter. I maj och juni gjordes en insats att avsluta det som gick att 
avsluta innan data skulle flyttas över till nytt ärendehanteringssystem.  
Antalet ärenden har sedan ökat under augusti månad då tillsynsarbetet 
för hösten startats upp igen. Ett kontinuerligt arbete med att avsluta 
ärenden pågår. 
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Utifrån krav i lagstiftningen har tillsynsmyndigheten en skyldighet att 
anmäla misstanke om brott till åklagare/polis och besluta om 
miljösanktionsavgift vid överträdelser som har en sanktionsavgift. Under 
perioden har fyra anmälningar gällande misstanke om brott gjorts. Vidare 
har två beslut om miljösanktionsavgift tagits inom miljöbalkens område. 
Totalt har 278 delegationsbeslut tagits. 
 
Miljö- och hälsoskyddsenheten har som mål att tidsbegränsade 
förelägganden som meddelas följs upp inom tre veckor vilket har 
uppfyllts till 93 %. De flesta förelägganden åtgärdas av 
verksamhetsutövaren vid påminnelse eller kommunicering om 
föreläggande med vite. I sällsynta fall krävs beslut om föreläggande med 
vite. Totalt har två beslut med vite tagits. 
 
Totalt har 18 nya livsmedelsanläggningar anmält/registerat sig under 
perioden. Nyanmälda/registrerade livsmedelsverksamheter ska få ett 
första kontrollbesök inom tre månader från det att anmälan gjorts vilket 
har uppfyllts till 86 %.  
 
Vidare har miljö- och hälsoskyddsenheten som mål att efter genomförd 
inspektion/kontroll ska inspektionsrapport skickas ut, inom två veckor, 
till berörd verksamhetsutövare. I 94 % har målet uppfyllts.  
 
Livsmedel 
Kontrollen pågår enligt fastställd kontrollplan och totalt har 34 % av årets 
livsmedelskontroll genomförts. 63 % har varit oanmäld och 37 % 
föranmäld. Resterande kontroll bedöms klaras under hösten.  
Förändringar i lagstiftningen gällande sanktioner har införts 2019.  
 
Tillsyn på marknader har genomförts där livsmedelshanteringen har 
kontrollerats. Marknader som har omfattats av projektet har varit 
Arbogakarnevalen och Arboga Medeltidsmarknad. Det konstateras att de 
senaste årens återkommande kontroller av marknader ger resultat med 
färre brister som följd. 
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Antal pågående miljöärenden exklusive avloppsärenden  
Direktionsmål = 600 pågående ärenden 

Augusti 2019 = 376 st 

Antal pågående
ärenden

Övre målgräns
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Hälsoskydd 
Inom hälsoskydd har 51 % av den planerade tillsynen genomförts. 
Tillsynen har under perioden omfattat bland annat förskolor, 
vårdboenden, frisörer och strandbad.  Kommunernas strandbad har 
besökts under sommaren. Resterande tillsyn bedöms klaras under hösten. 
 
Under perioden har två anmälningar av nya lokaler för hygienisk 
behandling handlagts. Tolv klagomålsärenden har kommit in och 
handlagts. Det har främst varit bostads- och bullerklagomål. Ett 
kunskapshöjande/vägledande länsprojekt har startats upp inom området 
bostadsklagomål.    
 
Tillsynsprojektet radon i flerbostadshus fortsätter under 2019, där målet är 
att alla flerbostadshus ska göra en radonmätning och förhöjda värden ska 
åtgärdas.  
 
Tobak, folköl och receptfria läkemedel 
Totalt är det 30 näringsidkare som säljer tobak och/eller folköl i 
kommunerna. En informationsinsats har gjorts till de som säljer tobak då 
det införs nya regler med tillståndsplikt 1 juli 2019. Alla som säljer tobak 
eller övriga produkter måste ansöka om tillstånd (tidigare har 
anmälningsplikt gällt). Ansökningar om tillstånd kommer att handläggas 
under hösten. Planerad tillsyn och kontrollköp inom området kommer att 
utföras under hösten.  
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Enskilda avlopp 
Projektet med de ”röda avloppen” är i slutskedet och projekt med ”gula 
avlopp” har påbörjats och kommer att fortgå några år framöver.  Totalt 
finns det cirka 374 ”gula avlopp” och målet är att de ”gula avloppen” ska 
ha inventerats klart år 2021 och vara åtgärdade 2023. Förbundets delmål 
2019 är att 33 % av de ”gula avloppen” ska ha inventerats. Vid augusti 
månads utgång har 6 % inventerats. Bedömning görs att målet uppfylls. 
 
De flesta gula som inventeras bedöms som bristfälliga och en 
uppskattning görs att cirka 80 förbud kommer att meddelas. Förseningen 
av inventeringsarbetet medför att förbuden som var planerade att tas 
under 2019 kommer att flyttas över till 2020, då fastighetsägaren måste få 
rimlig tid på sig att åtgärda sitt bristfälliga avlopp. För att mäta 
ambitionsnivån i avloppsprojektet ingår antal förbud i tillsynsplanen. 
Hittills har 13 förbud meddelats. Färre beslutade förbud kommer att 
påverka att det målet delvis uppfylls.  
 
Förbundets tillsynsarbete innebär bland annat att följa upp tidigare 
meddelade förbud och ta nästa steg i myndighetsutövningen, förbud med 
vite. En uppskattning görs att 8 stycken förbud med vite kommer att 
meddelas 2019. Under perioden har ett förbud med vite meddelats.  
 
Under perioden har 29 tillståndsansökningar om att få anlägga nya 
avloppsanläggningar inkommit. Merparten av ansökningarna gäller 
anläggningar som ska ersätta tidigare bristfälliga avloppsanläggningar 
 
Förbundet har under våren haft en ”Temadag om små avlopp” där de som 
har ”gula” eller ”röda” avlopp var inbjudna. På den information som 
avloppshandläggarna anordnade under dagen deltog ett 50-tal 
fastighetsägare. Representanter från bygglovenheten, energirådgivare och 
kommunernas VA fanns med under dagen. En entreprenörsträff 
anordnadess under maj för de entreprenörer som anlägger enskilda 
avloppsanläggningar.  
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I diagrammet nedan redovisas, för Arboga respektive Kungsörs 
kommuner, förändringen av statusen på bedömda avlopp från 2012 till 
2019.  

 
Kommentar till diagrammen 
Av diagrammen framgår att antalet röda ökat under 2019 vilket beror på att de gula har börjat 
inventeras, ett arbete som ska vara klart 2021. Flertalet av de gula bedöms som bristfälliga varför 
antalet röda ökar medan de gula minskar.  
 
Miljöfarlig verksamhet 
Inom området miljöfarlig verksamhet pågår tillsyn enligt tillsynsplanen. 
De branscher, utöver tillståndspliktiga verksamheter, som varit aktuella 
för tillsyn under 2019 har bland annat omfattat metallbearbetning, 
motorsportbana, betongindustri, avloppsreningsverk, 
elektronikåtervinning, skrotningsanläggningar och fordonstvättar.  
 
Ett projekt med tillsyn på U-anläggningar (miljöfarlig verksamhet som 
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig) pågår under året. Prioriterade 
branscher är bland annat fordonsverkstäder, småbåtshamnar och 
verksamheter med metallbearbetning. Tillsynen är inriktad på 
kemikalieförvaring, farligt avfall, utsläpp till vatten, luft och mark.  
 
Tillsyn pågår också enligt tillsynsplanen inom lantbruket. Under perioden 
har de flesta större lantbruksverksamheterna fått tillsynsbesök. I övrigt är 
det främst mindre djurhållare som exempelvis hästhållare och växtodlare 
som är aktuella för tillsyn.  
 
Av årets planerade tillsyn har 39 % genomförts och resterande tillsyn 
bedöms klaras under hösten. 
 
Under perioden har 53 årsrapporter avseende köldmedia handlagts. 
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Förorenade områden 
I arbetet med förorenade områden är målet under 2019 att utreda och 
klarlägga fyra fastigheter där risk för förorening finns. Det innebär att 
förbundet ställer krav på utredningar och undersökningar för att få 
information om hur föroreningssituationen är och om krav på sanering 
behöver ställas eller ej. Under perioden har två fastigheter utretts vilket 
medfört att de har klassats om från riskklass 2 (stor risk för förorening) till 
riskklass 3 (måttlig risk för förorening). Målet med att utreda och 
klarlägga fyra fastigheter bedöms uppfyllas. 
 
Naturvård/Strandskydd 
Under perioden har sex ansökningar om strandskyddsdispens, 17 samråd 
om skogavverkningar och fem nedskräpningsärenden handlagts. Ett 
strandskyddsprojekt tillsammans med Länsstyrelsen kommer att 
genomföras under hösten.  
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1.4.6 Bygglovenheten 
Byggandet har hållit i sig i regionen trots nedgång i landet totalt, vilket 
speglar sig i att antalet inkomna bygglovansökningar fortfarande ligger på 
en relativt hög nivå även om antalet ärenden minskat något. Under 
perioden har 221 nya bygglovärenden registrerats vilket är 9 % färre 
ärenden, jämfört med samma period 2018. Prognosen är att antalet 
ärenden under året kommer ligga i samma nivå som 2018, möjligen något 
färre. 
 
Bygglovenhetens arbete under perioden har främst varit inriktat på 
handläggning av de byggärenden som kommit in och arbetsbelastningen 
har under perioden varit hög. För att klara de vakanser som varit under 
våren inom bygglovenheten har bygglovkonsult anlitats. 
 
Förbundets mål att alla ansöknings- och anmälningsärenden ska 
förgranskas inom två veckor bedöms uppfyllas. De lagkrav som finns för 
handläggningstider har förbundet uppfyllt. Någon reducering av 
handläggningsavgift, enligt den nya lagstiftningen som trädde i kraft 1 
januari 2019, har ej varit aktuell. 
 
Tabellen nedan visar antalet nya bygglovärenden varje månad med en jämförelse 
över åren 2017-2019. 2017 registrerades det totalt 380 nya byggärenden och 2018 
registrerades det totalt 312 nya byggärenden. 
 

 
 
 
Under perioden har 26 ansökningar för nybyggnation av småhus 
inkommit samt för två flerbostadshus, en industribyggnad, två 
samlingslokaler och 16 transformatorstationer.  
 
  

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
2017 17 39 53 39 30 37 18 25 26 29 44 23
2018 19 28 34 39 30 35 17 36 25 18 19 12
2019 22 36 38 20 49 22 17 17
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Antal beviljade bygglov och antal bostäder 2019 
Under perioden har 30 bygglov beviljats i båda kommunerna som totalt 
medför 63 nya bostäder, varav ett LSS-boende med sju bostäder. Se 
tabellen nedan. 
 
Antal beviljade bygglov och antal bostäder januari-augusti 2019 
  Arboga Kungsör 

Typ av bostad 
Antal 

bygglov 
Antal 

bostäder Antal bygglov Antal bostäder 
Flerbostadshus 
(lägenheter) 2 16     
Radhus/Parhus 1 10 3 7 
Småhus (villor) 8 8 10 10 
Fritidshus 2 2 3 3 
Vårdboende 1 7     
Totalt 14 43 16 20 
 
 
I tabellen nedan redovisas fördelningen mellan de olika typer av ärenden som 
inkommit samt fördelningen av dessa mellan Arboga och Kungsörs kommuner i 
jämförelse med samma period 2018. 
 
Antal ärenden januari-augusti 2019 
  Januari-augusti 2018 Januari-augusti 2019 
Ärendetyp Arboga Kungsör Totalt Arboga Kungsör Totalt 
Bygglov/anmälan 142 77 219 134 61 195 
Rivningslov/anmälan 2 1 3 14 3 17 
Strandskyddsdispens 3 4 7 2 2 4 
Strandskydd/bygglov 2 0 2 1 0 1 
Förhandsbesked 4 3 7 0 1 1 
Förhandsbesked/strandskydd 0 0 0 0 0 0 
Marklov 0 0 0 1 2 3 
Villkorsbesked 0 0 0 0 0 0 
Totalt 153 85 238 152 69 221 
 
Tillsyn 
Enheten har arbetat med tillsynsärenden under perioden. Totalt har 14 
anmälningar avseende ovårdade tomter och olovliga byggnationer 
inkommit. Målet med handläggningstid gällande anmälningsärenden har 
delvis uppfyllts.  

Den riktade uppsökande tillsynen har fått nedprioriterats under perioden 
med anledning av den höga arbetsbelastningen. 
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1.4.7 Energi- och klimatrådgivning  
Förbundet har ett samverkansavtal med Köpings kommun för att reglera 
samverkan kring energi- och klimatrådgivning inom Köping, Arboga och 
Kungsörs kommuner. Avtalet innebär att Köping under 2019 ansvarar för 
klimat- och energirådgivningen i Arboga och Kungsörs kommun. 
Bidragets storlek motsvarar en heltidstjänst (1,0 åa) som fördelas enligt 
nedan. 

 
Energi- och klimatrådgivning (EKR) 
KAK-kommunerna har fått bidrag för 2018-2020 som motsvarar 0,5 åa för 
EKR. Under perioden har totalt 25 energirådgivningar utförts i Arboga- 
och Kungsör genom personligt möte, telefon och e-post. Av dem var 21 
stycken till privatpersoner, två till organisationer och företag.  

Energi- och klimatrådgivaren har funnits tillgänglig på biblioteken i 
kommunerna och i Kungsör har ett projekt gjorts med utlåning av 
energiprylar. Rådgivaren har även deltagit vid ”Företagsöppet” i 
Kungsör, ”Temadag om små avlopp”, vid kvällsöppet hos förbundet och 
på Kungsörsdagarna. 
 
Under Earth Hour veckan anordades en aktivitet i Kungsör med 
inriktning till förskolor. I Arboga anordnades en utställning på biblioteket 
om olika bränslens kretslopp och klimatpåverkan.  
  
En föreläsning för Svenska kyrkan i Arboga om vad man ska tänka på för 
att bli fossilfri och solcellssafari med temat takintegrerade solceller i 
Kungsör är andra aktiviteter som genomförts under perioden.  

 
Coacher för energi och klimat (CEK) 
För CEK-projektet har KAK-kommunerna bidrag för 0,5 åa för åren 2016-
2019.  Utökat bidrag för 2020 har sökts. 

Projektet riktar sig mot små företag med energianvändning under 30 
MWh och görs i samarbete med näringslivet.  
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1.5 Drift- och investeringsredovisning 
 

DRIFTREDOVISNING 
      (Belopp i tkr) Bokslut Budget Utfall Utfall Prognos Avvikelse 

  2018 2019 
31 aug 

2018 
31 aug 

2019 2019 2019 
Direktion inkl revision 433 551 206 314 551 0 
Central administration 1 372 1 082 893 796 1 082 0 
Bygglov 1 225 2 138 76 963 1 988 150 
Miljö och hälsoskydd 4 482 4 186 1 936 2 240 4 586 -400 
Budgeterat resultat 1 % 0 80 0 0 0 80 
              
SUMMA nettokostnader 7 512 8 037 3 111 4 313 8 207 -170 
Finansiering nettointäkter -8 207 -8 037 -5 357 -5 357 -8 037 0 
SUMMA -695 0 -2 246 -1 044 170 -170 
Interna OH-kostnader är med i redovisningen ovan 

     
       
       INVESTERINGSREDOVISNING   

    (Belopp i tkr) Bokslut Budget Utfall Utfall Prognos Avvikelse 

  2018 2019 
31 aug 

2018 
31 aug 

2019 2019 2019 
Bygglov             
Förstudie digitalisering   150   0 0 150 
Summa bygglov 0 150 0 0 0 150 
              
Miljö- och hälsoskydd             
Ecos konvertering   350   479 600 -250 
AGS Digitalt arkiv   130   0 130 0 
Summa miljö- och 
hälsoskydd 0 480 0 479 730 -250 
              
SUMMA investeringar 0 630 0 479 730 -100 
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2 Ekonomisk redovisning  
2.1 Ekonomisk analys 
2.1.1 Prognos för 2019 års resultat 
Den övergripande prognosen är att förbundet gör ett negativt resultat 
gällande driftbudget med 170 tkr. Orsaker till underskottet redovisas 
nedan. 
 
Förbundsdirektion 
Förbundsdirektionens verksamhet bedöms följa budget. 
 
Central administration 
Central administrations verksamhet bedöms följa budget.  
 
Bygglov  
Verksamheten bedöms göra ett överskott på 150 tkr.  
 
Kostnadssidan visar ett underskott på 350 tkr med anledning av nyttjande 
av bygglovkonsulter i början av året. Underskottet kompenseras av ökade 
bygglovintäkter som förväntas ligga i samma nivå som förra året och ge 
ett överskott på 500 tkr. 
 
Miljö- och hälsoskydd 
Verksamheten bedöms göra ett underskott på 400 tkr.   
 
Verksamhetens kostnader bedöms följa budget. 
 
På intäktssidan förväntas ett underskott på 400 tkr vilket främst beror på 
mindre intäkter för enskilda avlopp. 
 
2.1.2 Investeringar 
Totalt förväntas investeringsbudgeten göra ett underskott på 100 tkr.  
 
Investering av nytt ärendehanteringssystem på miljö- och hälsoskydd 
pågår och kostnaderna har blivit högre än budget. Investeringen bedöms 
slutföras under hösten och totalt göra ett underskott på 250 tkr. 
 
Investeringen av AGS digitalt arkiv på miljö- och hälsoskydd har 
påbörjats och kostnaderna beräknas följa budget.  
 
Förstudien av digitalisering inom bygglov planeras inte att genomföras.   
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2.1.3 Likviditet 
Kassa och bank uppgår den 31 augusti 2019 till 4 733 tkr. Någon kredit har 
inte nyttjats under 2019. 
 
I diagrammet nedan redovisas likviditetsförändringar under 2019. 
Återbetalning till medlemmarna har gjorts i augusti månad med 695 tkr. 
Se vidare under avsnitt 2.1.4. 
 

 
 
 
2.1.4 Eget kapital 
Förbundet har beslutat om riktlinjer för hantering av eget kapital. 
Riktlinjerna innebär att det egna kapital som vid årsredovisningen 
överskrider 3 000 tkr ska återbetalas till medlemmarna. Det egna kapitalet 
uppgick vid årsredovisningen till 3 695 tkr. Återbetalning har gjorts till 
medlemmarna med 695 tkr.  
 

2.1.5 Balanskravet 
Det lagstadgade balanskravet innebär att årets intäkter ska överstiga årets 
kostnader och eventuella realisationsvinster vid försäljning av tillgångar 
räknas ifrån årets resultat. Vid delåret uppvisar förbundet ett 
prognostiserat negativt resultat uppgående till 170 tkr. Prognosen är att 
balanskravet inte kommer att uppnås. 
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2.1.6 Balanskravsutredning 
Ur ett finansiellt perspektiv innebär god ekonomisk hushållning att 
förbundet har kontroll över sin ekonomi på såväl kort som lång sikt.  
Under 2013 beslutade förbundet om riktlinjer för hantering och 
användning av resultatutjämningsreserv (RUR), för att vid nedgång i 
konjunktur kunna använda reserven för att balansera ett eventuellt 
underskott. Förbundet beslutade också att RUR högst får vara 15 % av det 
sammanlagda aktuella kommunbidraget. 2019 motsvarar det 1 206 tkr.  
  

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Prognos 
2019-12-31 

Medlemsbidrag 7 348 7 640 7 925 7 957 7 957 8 037 8 037 8 037 
1% av medlemsbidraget 73 76 79 80 80 80 80 80 
  

 
              

Årets resultat 335 937 717 751 1193 943 695 -170 
Realisationsvinster 0 0 0 0 0 0 0 0 
Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 335 937 717 751 1193 943 695 -170 
Medel till RUR -260 -860 -69 -4 0 -13 0 0 
Medel från RUR 0 0 0 0 0   0 0 
Årets balanskravsresultat 75 77 648 747 1193 930 695 -170 

 
Förbundet uppnår enligt prognosen inte balanskravet 2019. 
 
God ekonomisk hushållning 
Förbundet har beslutat om ett mål att självfinansieringsgraden ska vara  
44 % 2018. Förbundet har också nedanstående beslutade riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning: 
 
”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund ska vara ett kommunalförbund 
med en långsiktigt hållbar ekonomi. Alla förbundets verksamheter ska 
vara av god kvalitet och vara kostnadseffektiva. En relevant intern 
kontroll och ekonomiuppföljning ska säkerställa detta. 
Årets resultat ska vara positivt och nivån ska fastställas i samband med 
budget och ska vara minst 1 % av kommunbidrag för året. 
De investeringar som görs ska i största möjligaste mån ske genom 
användning av egna medel och syfta till att utveckla verksamheten.” 
 
Målet kring självfinansieringsgraden bedöms utifrån att gjord prognos 
klaras. Utifrån riktlinjerna finns en fungerande intern kontroll och de 
investeringar som gjorts under perioden har skett med egna medel. 
Prognosen som är gjord pekar mot ett negativ resultat och riktlinjen att 
årets resultat ska vara positivt och vara minst 1 % av kommunbidraget 
uppnås inte. 
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2.2 Ekonomisk redovisning 
 

2.2.1 Resultaträkning 
  

Not 

            
  Bokslut Budget Utfall Utfall Prognos Avvikelse 

Belopp i Tkr 2018 2019 
31 aug 

2018 31-aug-19 2019 2019 
Verksamhetens 
intäkter 1 6 123 6 583 5 210 4 952 6 683 100 
Verksamhetens 
kostnader 2 -13 356 -14 423 -7 925 -8 933 -14 773 -350 

Avskrivningar 3 -111 -117 -74 -47 -117 0 
VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER   -7 344 -7 957 -2 789 -4 028 -8 207 -250 
Driftbidrag 4 8 035 8 037 5 357 5 357 8 037 0 
VERKSAMHETENS 
RESULTAT   691 80 2 568 1 329 -170 -250 
Finansnetto 5 4 0 3 5 0 0 
RESULTAT EFTER 
FINANSIELLA 
POSTER   695 80 2 571 1 334 -170 -250 

Extraordinära poster   0 0 0 0 0 0 

Budgeterat resultat    695 0   0   80 

ÅRETS RESULTAT 6 695 80 2 571 1 334 -170 -170 
 
2.2.2 Balansräkning 
    31 augusti Bokslut  31 augusti 
Belopp i tkr Not 2018 2018 2019 

TILLGÅNGAR           
Anläggningstillgångar         
Maskiner och inventarier 1 211 174 605 
Summa anläggningstillgångar   211 174 605 
Omsättningstillgångar         
Fordringar 2 7 151 6 925 5 625 
Kassa och bank 3 0 0 0 
Summa omsättningstillgångar   7 151 6 925 5 625 

SUMMA TILLGÅNGAR   7 361 7 099 6 230 

EGET KAPITAL, 
        AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital         
Eget kapital 4 5 571 3 695 4 334 
-varav periodens resultat   2 571 695 1 334 
          
Avsättningar   0 0 0 
Avsättning   0 0 0 
          
Skulder         
Långfristiga skulder         
Kortfristiga skulder 5 1 790 3 404 1 896 
Summa skulder   1 790 3 404 1 896 
SUMMA EGET KAPITAL, 

  7 361 7 099 6 230 AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
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2.2.3 Noter till resultaträkning 
Belopp i tkr 31 aug 2018 31 aug 2019 

      
Not 1 - Verksamhetens intäkter     
Från driftredovisningen 6 532 6 331 

Interna poster -1 322 -1 379 
SUMMA EXTERNA INTÄKTER 5 210 4 952 
      
Fördelas enligt nedan:     

Taxor och avgifter 5 207 4 891 

Bidrag 0 61 

Försäljning av verksamhet 3 0 
SUMMA 5 210 4 952 
      
Not 2 - Verksamhetens kostnader     

Från driftredovisningen 9 322 10 360 

Kapitalkostnader -75 -48 

Interna kostnader -1 322 -1 379 

Pensioner inkl löneskatt 0 0 

Övriga gemensamma kostnader 0 0 
SUMMA EXTERNA KOSTNADER 7 925 8 933 
      
Fördelas enligt nedan:     

Personalkostnader inkl pensioner 6 263 6 513 

Köp av verksamhet samt konsultkostnader 409 1 099 

Lokalhyror 279 290 

Övriga externa kostnader 974 1 031 
SUMMA 7 925 8 933 
      

      
Not 3 - Avskrivningar     
Planenliga avskrivningar 74 47 
SUMMA 74 47 

      
Not 4 - Driftbidrag     

Arboga 3 222 3 222 

Kungsör 2 135 2 135 

SUMMA 5 357 5 357 
      
Not 5 - Finansnetto     

Räntor likvida medel 3 5 
SUMMA 3 5 
      
Not 6 - Periodens resultat     

Periodens resultat 2 571 1 334 
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2.2.4 Noter till balansräkning 
Noter till Balansräkningen 

   
      31 augusti Bokslut 31 augusti 
Tkr 2018 2018 2019 
        
Not 1 - Maskiner och inventarier        
Ingående värde 422 1 106 422 
Nettoinvesteringar 0   479 
Avskrivningar -211 -932 -296 
SUMMA 211 174 605 
varav:       
Ej avslutade investeringar 0 0 479 
        
        
Not 2 - Kortfristiga fordringar       
Kundfordringar 728 561 610 
Interimsfordringar 13 111 50 
Avräkning moms 277 507 232 
Kortfristig fordran hos koncern (31 aug 2016 tidigare Not 
3) 6 133 5 746 4 733 
SUMMA 7 151 6 925 5 625 
        
Not 3 - Kassa och bank       
Sparbanken 0 0 0 
SUMMA 0 0 0 
        
Not 4 - Eget kapital       
Ingående värde 3 943 3 943 3 695 
Återbetalat till kommunerna (medlemmarna) -943 -943 -695 
Periodens resultat 2 571 695 1 334 
SUMMA 5 571 3 695 4 334 
        
Not 5 - Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder 37 361 214 
Momsskuld skatteverket 4 4 3 
Preliminärskatt 164 175 176 
Arbetsgivaravgift 193 201 199 
Stadsbidragsskuld 0 0 0 
Interimsskulder 0 0 0 
Semesterlöneskuld 247 474 201 
Uppl pension ind del inkl löneskatt 375 599 365 
Övriga kortfristiga skulder 769 1 590 738 
        
SUMMA 1 790 3 404 1 896 
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2.2.5 Kassaflödesanalys 
  31-aug 31-aug 
Belopp i tkr 2018 2019 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

Periodens resultat 2 571 1 334 

Justering för ej likviditetspåverkande poster:     

Avskrivningar/nedskrivningar 73 47 

Medel från verksamheten 
2 644 1 381 före förändring av rörelsekapital 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -458 288 

Ökning/minskning kortfristiga skulder -641 -1 508 
Förändring av eget kapital (återbetalning 
kommunerna) -943 -695 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 602 -534 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Nettoinvesteringar materiella anläggningstillgångar 0 -479 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -479 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 
      
ÅRETS KASSAFLÖDE 602 -1 013 
Likvida medel vid årets början 5 531 5 746 

Likvida medel vid periodens slut 6 133 4 733 

Förändring likvida medel 602 -1 013 
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2.2.6 Redovisningsprinciper 
Grundläggande redovisningsprinciper 
Förbundet har upprättat delårsrapporten i enlighet med reglerna i Lagen 
om kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer som 
Rådet för kommunal redovisning utger såvida inte annat anges. Syftet 
med den finansiella redovisningen är att den ska ge en rättvisande bild av 
förbundets finansiella ställning. 
 
Utgifter har kostnadsförts den period då förbrukningen skett.  
 
Bygglovintäkterna har vid årsredovisningen periodiserats vad gäller 
större bygglovärenden eftersom dessa medför arbete över längre tid än i 
förhållande till mindre ärenden. Vid delåret har ingen periodisering av 
bygglovintäkter gjorts.    
 
Samtliga fasta/årliga avgifter avseende miljö- och hälsoskydd har 
fakturerats. Intäkterna har ej periodiserats. Resterande intäkter är 
händelsestyrda och svåra att förutse. 
 
Immateriella anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till 
anskaffningsvärdet minus årlig avskrivning. Avskrivningar påbörjas 
månaden efter att investeringen har tagits i bruk och beräknas linjärt, det 
vill säga lika stort belopp varje år.  
 
Pensioner 
Förbundet har inte tagit ut någon pensionsprognos från KPA eftersom 
tidigare upparbetad pensionsskuld ligger kvar hos medlemskommunerna. 
Istället för årlig avsättning för framtida kostnader avseende den 
förmånsbestämda pensionen (FÅP) samt efterlevandepension har 
förbundet valt att teckna försäkring. 
 
Semesterlöneskuld 
Den förändrade semesterlöneskulden som avser ej uttagna semesterdagar 
samt okompenserad övertid bokförs månatligen. 
 
Löner 
Nytt löneavtal gäller från och med den 1 april 2019. Samtliga 
lönerevideringar är klara och bokförda på rätt redovisningsperiod.  
Sociala avgifter och arbetsgivaravgifter har bokförts i samband med att 
lönerna bokförts.  
 
Driftbidrag 
Bidrag från medlemskommunerna har periodiserats (8/12-delar) och 
belastar periodens resultat. 
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2.3 Ordlista och förklaringar 
Anläggningstillgång 
Fast och lös egendom som är 
avsedd att innehas stadigvarande. 
 
Avskrivning 
Planmässig värdeminskning av 
anläggningstillgångar på grund av 
ålder och utnyttjande. 
 
Balanskrav 
Lagkrav att intäkterna varje år ska 
överstiga kostnaderna. 
 
Balansräkning 
Visar den ekonomiska ställningen 
vid årets slut. Tillgångarna visar 
hur förbundet använt sitt kapital 
(anläggnings/omsättnings 
tillgångar) och skulderna visar hur 
kapitalet har anskaffats 
(lång/kortfristiga skulder samt eget 
kapital). 
 
Eget kapital 
Det egna kapitalet består av 
ingående eget kapital, årets resultat 
samt effekter av eventuella ändrade 
redovisningsprinciper. 
 
Finansiella intäkter och kostnader  
Poster som inte är direkt hänförliga 
till verksamheten som exempelvis 
räntor och borgensavgifter. 
 
Finansnetto 
Skillnaden mellan finansiella 
intäkter och kostnader. 
 

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

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-11     
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, bibliotekschef, färdiga avgifter till 
författningssamlingen E.09 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Revidering av avgifter Kungörs bibliotek (KS 
2019/324). 
 
De tio kommunbiblioteken i Västmanland startar 2020 ett 
bibliotekssamarbete. Biblioteken utrustas med ett nytt samägt open 
source och webbaserat bibliotekssystem. Medierna samordnas, 
exponeras och görs mer tillgängliga för invånarna i Västmanland.  
 
För att underlätta för invånarna när det gäller ersättningar för 
förkomna medier, övertidsavgifter, fjärrlån, kopiering etcetera 
behövs ett regelverk med gemensamma ersättningsregler för alla tio 
kommunbibliotek i länet. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Bibliotekschef Ulf Hölkes tjänsteskrivelse 2019-09-16 med 

bilaga ”Gemensamma ersättningar 2019”. 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-21 § 159 

 
Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar förslaget till nya gemensamma 

ersättningsregler i Västmanland att gälla för Kungsörs bibliotek  
 

Detta beslut gäller under förutsättning att övriga berörda 
kommuner fattar samma beslut. 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-10-21    30 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, bibliotekschef, färdiga avgifter till 
författningssamlingen E.09 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 159 
Revidering av avgifter Kungörs bibliotek (KS 
2019/324). 
 
De tio kommunbiblioteken i Västmanland startar 2020 ett 
bibliotekssamarbete. Biblioteken utrustas med ett nytt samägt open 
source och webbaserat bibliotekssystem. Medierna samordnas, 
exponeras och görs mer tillgängliga för invånarna i Västmanland.  
 
För att underlätta för invånarna när det gäller ersättningar för 
förkomna medier, övertidsavgifter, fjärrlån, kopiering etcetera 
behövs ett regelverk med gemensamma ersättningsregler för alla tio 
kommunbibliotek i länet. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Bibliotekschef Ulf Hölkes tjänsteskrivelse 2019-09-16 med 

bilaga ”Gemensamma ersättningar 2019”. 
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 

Kommunfullmäktige antar förslaget till nya gemensamma 
ersättningsregler i Västmanland att gälla för Kungsörs bibliotek  

 
Detta beslut gäller under förutsättning att övriga berörda 
kommuner fattar samma beslut. 

 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2019-09-16 KS 2019/324 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Ulf Hölke  
  
 
 
 

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

Gemensamma ersättningar Bibliotek i Västmanland 
De tio kommunbiblioteken i Västmanland startar 2020 ett unikt bibliotekssamarbete.  
Biblioteken utrustas med ett nytt samägt open source och webbaserat bibliotekssystem. 
Medierna samordnas, exponeras och görs mer tillgängliga för invånarna i Västmanland. 
Vid alla kommunbibliotek i Västmanland får du gratis låna böcker och annat material och 
fritt utnyttja övrig service: uppslagsböcker, tidningar, tidskrifter, internet, ordbehandling, 
samhällsinformation med mera, För att underlätta för invånarna när det gäller ersättningar 
för förkomna medier, övertidsavgifter, fjärrlån, kopiering etc behövs ett regelverk, 
gemensamma ersättningsregler för alla tio kommunbibliotek i länet 
 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslås att anta förslaget till nya gemensamma 
ersättningsregler för Kungsörs bibliotek  
 
Ulf Hölke   
Bibliotekschef 
 
 
    



Gemensamma ersättningar Bibliotek i Västmanland 
 

Artikel Ersättning Kommentar 
Ersättning av kort  10 kr för alla, barn och vuxna  Lånekort är en värdehandling, förenklar att ha 

samma summa för alla, lättare för alla att 
förstå.  

Reservationer  Gratis Bra service för låntagaren. Även film och spel 
ska vara reserverbart. 

Fjärrlån  10 kr Detta gäller reservationer från bibliotek 
utanför länet. Kostnaden tas ut även om 
beställt material ej avhämtats. Mångspråk är 
undantaget från kostnad. 

Övertidsavgift  3 kr/dag medier inkl film och 
spel 
10 kr/dag fjärrlån 
Respit 1 dag 
Barn gratis 
Maxbelopp 150 kr per 
återlämningstillfälle 

Respit en dag innebär att återlämning även 
efter stängningsdags accepteras. Detta 
minskar irritation hos användare som t ex 
lämnat via bokinkast. 

Förkomna medier   
Vuxen skön + fack 250 kr Enhetlig summa underlättar för både 

användare och medarbetare 
Pocket 100 kr  
Barn  150 kr  
Tidskrifter, häften  50 kr   
Ljudböcker  200 kr   
Språkkurser  500 kr   
CD-skivor  150 kr   
LP-skivor  500 kr Dessa är svåra att ersätta 
Dataspel  500 kr Samma kostnad för barn- och vuxenspel 
TV-spel  500 kr   
DVD  500 kr   
VHS  från fall till fall  Finns endast fåtal exemplar kvar, t ex med 

lokal anknytning 
Fjärrlån 500 kr Detta gäller lån utanför länet, alltså inte för 

lån mellan kommuner inom länet. Dessa ses 
som interna. 

Övrigt   
Kopiering  Svartvit: A4: 3 kr, A3 6 kr  

Färg: A4 6 kr, A3 12 kr 
 

Fax* Skicka fax: 10 kr (oavsett 
sidantal)  
Mottaget fax: 3 kr/sida  

 

Skanna*  gratis  Biblioteken har inga egna sändningskostnader 
för detta 

Laminering* A4 och A5: 15 kr  
 

     2019-03-07 



 
 

 

MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

”2 lärar system på Kung Karl 7-9” 
Med hänvisning till tidigare inskickad motion från Kungsörs Liberaler vill vi att möjligheten att 
inrätta 2 lärar system på Kung Karl 7-9 utreds. 

 

Betygen i Kungsör är idag helt oacceptabla. En nivåhöjning måste ske snarast. Vi anser att ett 2 
lärar system är ett led i detta arbete. 

 

Fördelar för eleven: 

Ökad trygghet och effektivitet 

Elever med svårigheter kan lättare stärkas för att nå kunskapsmålen 

Duktiga elever kan stimuleras och utmanas i syfte att uppleva skolan meningsfull och positiv 

Klassrumsklimatet blir lugnare 

 

Fördelar för läraren: 

Läraren upplever att de utvecklas och får del av ett kollegialt lärande  

Arbetet blir roligare då planeringar görs gemensamt 

Vikarier behöver inte tas in (ekonomisk vinst) 

 

Med anledning av ovanstående yrkar Liberalerna i Kungsör på  

Att kostnaderna för ett tvålärarsystem i Kung Karls skola utreds 

Kungsör 191102 

Gunilla Wolinder     

Liberalerna i Kungsör     



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-11   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Motion – Tvålärarsystem på Kung Karl 7-9 
(KS 2019/373) 

Gunilla Wolinder (L) föreslår i en motion att kostnaderna för ett 
tvålärarsystem på Kung Karls skola utreds. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Gunilla Wolinder (L) 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 





Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-11   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Motion – Politiska partiers tillträde till KFABs 
låsta entréer 2019 (KS 2019/330) 

Niklas Magnusson (M) föreslår i en motion att ägardirektivet till 
Kungsörs Fastighets AB kompletteras så att de politiska partierna 
som finns representerade i kommunfullmäktige i Kungsör ska få 
tillgång till portkoder till samtliga trappuppgångar där det finns 
boendehyresgäster. Detta för att partierna när de så önskar ska 
kunna bedriva politisk verksamhet genom att dela ut material och 
bedriva dörrknackning. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Niklas Magnusson (M) 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 





Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-11   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Motion – Förbättrad belysning i Pinnparken 
(KS 2019/331) 

Niklas Magnusson (M) föreslår i en motion att kommunen ordnar 
så att Pinnparken blir upplyst på ett bra sätt. Motionären menar att 
den förbättring av belysningen som gjorden för en tid sedan inte är 
blev tillräcklig. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Niklas Magnusson (M) 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 





Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-11   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Motion – Ny måltidsorganisation  
(KS 2019/358) 

Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny Andersson (KD) 
föreslår i en motion att Kungsörs kommun under 2020 skapar en 
ny måltidsorganisation och flyttar ansvaret för måltidsverksamhe-
ten från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny 
Andersson (KD) 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 





Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-11   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Motion –Varningssignaler i centrala Valskog 
när utryckningsfordon passerar 
(KS 2019/366) 

Hans Carlsson och Stellan Lund, båda (M) föreslår i en motion att 
Kungsörs kommun tar kontakt med den myndighet som har ansvar 
för vägen och verkar för att ett varningssystem sätts upp för ut-
ryckningsfordon som passerar centrala Valskog. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Hans Carlsson (M) och Stellan Lund (M) 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 





Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-11   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Motion – Utred möjligheten att planlägga och 
färdigställa tomter för byggnation på områ-
det Vilabäcken (gamla betongtippen)  
(KS 2019/367) 
Ewa Granudd (M) föreslår i en motion att kommunen ska göra en 
utredning om möjligheten att färdigställa marken på Vilabäcken 
för byggnation av småhus. Motionären menar att nya tekniker kan 
finnas idag för att lösa problemet som tidigare omöjliggjorde 
byggnation på området med tippade betongblock med stora luft-
fickor emellan.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Ewa Granudd (M) 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-11   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, Västmanlands Tingsrätt, 
lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Avsägelse och fyllnadsval – nämndeman i 
Västmanlands läns tingsrätt  
(KS 2014/348, KS 2019/117) 

 Maija-Liisa Åsenbrygg önskar bli befriad från uppdraget som 
nämndeman i Västmanlands läns tingsrätt. Hon är vald för inne-
varande mandatperiod och för kommande mandatperiod 2020-
2023. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Maija-Liisa Åsenbryggs skrivelse inkommen 2019-10-28 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Maija-Liisa Åsenbrygg från uppdraget som nämn-
deman i Västmanlands läns tingsrätt från och med den 1 
januari 2020 
 

- väljer Inger Grindelid, Södra Kyrkogatan 6, 73631 Kungsör. 
till ny nämndeman i Västmanlands läns tingsrätt för 
mandatperioden 2020-01-01 till och med 2023-12-31. 

  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-11   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, kommunstyrelsen, 
lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i 
kommunstyrelsen (KS 2019/413) 

Hannu Söderlund (KD) önskar bli befriad från uppdraget som 
ersättare i kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Hannu Söderlunds skrivelse, inkommen 2019-10-16 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Hannu Söderlund (KD) från uppdraget som 
ersättare i kommunstyrelsen och med den 12 november 2019 

- väljer  
NN ….. 
Parti …. 
Adress …. 
, till ny ersättare i kommunstyrelsen från och med den 12 
november 2019 och resterande mandatperiod. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-11   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, revisionen, lönekontoret, 
matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Avsägelse och fyllnadsval – revisor i 
Kungsörs kommun (KS 2019/412) 

Gunnar Uggelfors (SD) önskar bli befriad från uppdraget som 
revisor i Kungsörs kommun. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Gunnar Uggelfors skrivelse, inkommen 2019-10-28 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Gunnar Uggelfors (SD) från uppdraget som revisor 
från och med den 12 november 2019 

- väljer  
NN…. 
Parti…. 
Adress…. 
, till ny revisor från och med den 12 november 2019 och 
resterande mandatperiod. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-11   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, revisionen, Kungsörs Vatten 
AB, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare för 
lekmannarevisor i Kungsörs Vatten AB  
(KS 2019/128) 

Gunnar Uggelfors (SD) önskar bli befriad från uppdraget som 
revisor i Kungsörs kommun. Den avsägelsen hanteras i ett annat 
ärende. 
 
När Gunnar Uggelfors lämnar uppdraget som revisor förfaller även 
valet som ersättare som lekmannarevisor i Kungsörs Vatten AB. 
Lekmannarevisorer i kommunens bolag, och ersättare för dessa, 
hämtas bland kommunens revisorer.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Gunnar Uggelfors skrivelse, inkommen 2019-10-28 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige väljer  
NN…. 
Parti…. 
Adress…. 
, till ersättare för lekmannarevisor i Kungsörs Vatten AB från och 
med den 12 november 2019 och resterande mandatperiod. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att Gunnar Uggelfors 
entledigas från uppdraget som revisor. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-11   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, barn- och 
utbildningsnämnden, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i barn- 
och utbildningsnämnden (KS 2018/415) 

Annicka Eriksson (SD) önskar bli befriad från uppdraget som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Annicka Erikssons skrivelse 2019-10-04 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Annicka Eriksson (SD) från uppdraget som ersät-
tare i barn- och utbildningsnämnden från och med den 12 
november 2019 

- väljer Gunnar Uggelfors (SD), Kinnekullevägen 1 B, 736 34 
Kungsör, till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden från 
och med den 12 november 2019 och resterande mandatperiod. 

  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-11   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, socialnämnden, lönekontoret, 
matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i 
socialnämnden (KS 2019/416) 

Robert Andersson (M) önskar bli befriad från uppdraget som 
ersättare i socialnämnden. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Robert Anderssons skrivelse, inkommen 2019-10-31 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Robert Andersson (M) från uppdraget som ersättare 
i socialnämnden och med den 12 november 2019 

- väljer Annika Lund (M), Föreningsgatan 11 B lgh 1002, 736 
33 Kungsör, till ny ersättare i socialnämnden från och med den 
12 november 2019 och resterande mandatperiod. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-11   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, Kungsörs Fastighets AB, 
lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i 
Kungsörs Fastighets AB (KS 2019/130) 

Annicka Eriksson (SD) önskar bli befriad från uppdraget som 
ledamot i Kungsörs Fastighets AB. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Annicka Erikssons skrivelse 2019-10-07 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Annicka Eriksson (SD) från uppdraget som ledamot 
i Kungsörs Fastighets AB från och med den 12 november 2019 

- väljer Gunnar Uggelfors (SD), Kinnekullevägen 1 B, 736 34 
Kungsör, till ny ledamot i Kungsörs Fastighets AB från och 
med den 12 november 2019 och resterande mandatperiod. 
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