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Kallelse 
 
Kungsörs Fastighets AB:s styrelse kallas till sammanträde. 
 
Tid: Torsdagen den 20 februari 2020 kl. 15.00  
 
Plats:  Per Frestares Rum, Kommunhuset 
 
 
 
 
Dagordning bifogas kallelsen. 
 
 
OBS! Ledamot/ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet skall snarast  
anmäla detta till ordföranden. 
 
rigmor.akesson@kungsor.se   
0227-123 49 eller 070-317 46 97 
 
 
 
 
KUNGSÖRS FASTIGHETS AB 
 
 
 
Rigmor Åkesson   Mats Åkerlund 
Ordförande    Verkställande direktör 
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Dagordning vid sammanträde med styrelsen för KFAB torsdagen den 20 februari 2020 
 
1. Formalia 

1. Mötets öppnande 
2. Val av protokolljusterare 
3. Fastställande av dagordning 
4. Protokoll från föregående sammanträde 

 
2. Ärende enl årsprogram 

 
 

3. Beslutsärende 
1. Bokslut 2019    Bilaga 
2. Bolagsstyrningsrapport 
3. Budget 2020    Bilaga 
4. Digital hantering av ärenden   Bilaga 

 
 

4. Informationsärenden 
1. Marknad 

a. Vakanser per 2020-02-01   Bilaga 
 

2. Ekonomi 
a.  
 

3. Drift 
a. Kaplanen 7 och 9 
 
 

4. Projekt 
a. Kundundersökning våren 2020 
 
 

5. Personal 
a. Rekrytering administrativ chef 
b. Uppföljning provanställningar 

 
6. Övrigt 

a. GDPR – information från Josephine Härdin 
 

5. Övriga frågor 
1. Styrelseutvärdering 2019 - uppföljning  Bilaga 
2. Nästa möte 
 

















































 

 
KUNGSÖRS FASTIGHETS AB 
 
 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum  
2020-02-14 KFAB 2020/2 
  
  

Vår handläggare Adressat 
Eva Ottosson, sekreterare Till styrelsen i 
0227-600147 Kungsörs Fastighets AB 
  
  
 
 

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

Digital hantering av ärenden 
För ett antal år sedan digitaliserades ärendehanteringen i Kungsör genom inköp av ett 
it-stöd, som i flertalet svenska kommuner. 
Sedan dess har det gamla förfaringssättet, att till varje ärende dessutom skapa 
pappersakter med samma information, bestått. Det innebär idag att vi har två 
uppsättningar av samma information, dels digitalt, dels på papper.  
 
Idag, 2020, inkommer allt färre handlingar till kommunen på papper. Det innebär ett 
omfattande merarbete att skriva ut dessa handlingar för att underhålla de båda systemen 
för lagring. Det är få handlingar som kräver namnunderskrifter och för den sakens skull 
behöver bevaras på papper. 
 
Därför föreslås att alla ärenden startade till och med 2019-12-31 fortsatt vara kompletta i 
pappersform medan ärenden startade från och med tidigast mars 2020 enbart är 
kompletta i digital form, med ett bevarandekrav på handlingar i papper utifrån undantag 
enligt bilaga. 
 
Förfarandet att efter skanning slänga/förstöra pappershandlingar i original utgör gallring 
enligt riksarkivets definitioner. Gallring av allmänna handlingar är tillåtet med stöd av 
arkivlagen men förutsätter att myndigheten fattat beslut om det. 
 
Kommunstyrelsen har i beslut från den 16 december 2019, § 214, beslutat om digital 
hantering av ärenden i Kungsörs kommun och uppmanar övriga myndigheter verksamma 
i Kungsörs kommun att fatta likalydande beslut. 
 
Förslag till beslut: 
Kungsörs Fastighets AB beslutar att inkommande handlingar skannas för att därefter 
gallras direkt med ett bevarandekrav på handlingar i papper utifrån undantag enligt 
bilaga. 
 
Kungsörs Fastighetsbolag AB 
 
 
 
Mats Åkerlund 
Verkställande direktör 
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