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Styrelsemöte 

Tid: Torsdagen den 21 oktober kl 15:00 
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Rigmor Åkesson, ordförande 
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Ärenden 
 

 Mötets öppnande 
- Val av protokolljusterare 
- Fastställande av dagordning 
- Protokoll från föregående sammanträde  Bilaga 
 

 Ärenden enligt årsprogram 
- Mål 2022    Bilaga 
- Sammanträdestider 
- Budget 

 Beslutsärenden 
- Koncernbidrag. 
 
 

 Informationsärenden 
- Investeringar/projekt   
- Marknad- vakanser   Bilaga 
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anmäla detta till ordföranden rigmor.akesson@kungsor.se 0227-123 49 eller  
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Kungsörs Fastighets AB är ett kommunägt bostadsföretag som drivs med huvuduppgift att 

främja bostadsförsörjningen i Kungsör. 
Vi har 819 lägenheter samt ett 40-tal lokaler i Kungsör – från hyreslägenheter i centrala 

centrum till radhus i grönskande ytterområden. 
Vi har även ett antal trevliga lägenheter i Valskog – 
en liten ort mitt i triangeln Kungsör-Arboga-Köping. 

För oss finns inget viktigare än att du trivs och känner dig trygg.  
Att få god service av människor man känner är också trygghet.  

Vår personal arbetar alltid för att ge dig omtanke, trygghet och den bästa servicen.  

KFAB 2021/18 

Fastställd av styrelsen 2021-xx-xx 

Målplanering 2022 



Planen tillhör: 
Kungsörs Fastighets AB 

År: 2022 

Fullmäktigemål 
 

Nämnd eller styrelsemål 
Tidsatt & mätbart 

Aktivitetsplan 
Ett fåtal, konkreta, tidsatta och mätbara eller möjliga att följa upp 

 

   

 
 
Hållbara städer och samhällen 
 
 

Beskrivning av mål: Kungsör är inne i en mycket positiv och expansiv utvecklingsfas som fler väljer att flytta till. För att stärka Kungsör som en 
attraktiv plats för både befintliga invånare och potentiella inflyttare pågår arbetet med att stärka platsvarumärket med syfte att utveckla och stärka 
Kungsör. Utvecklingen av hamnen är ett av många pågående projekt för att göra Kungsör till en attraktiv plats att bo,  verka och vistas i.  
För att gå i takt med befolkningsutvecklingen ska kommunen tillsammans med bolagen fortsätta att planera för och bygga hållbart med ett varierat 
bostadsutbud där det finns något för alla. Kungsör ska vara/ i Kungsör ska medborgaren känna att den har en trygg tillvaro.  
När kommunen växer ökar efterfrågan på kollektivtrafik och en god infrastruktur. För att Kungsör ska vara attraktiv att bo i och för att näringslivet ska 
kunna rekrytera rätt kompetens behövs det bra kommunikationer till pendlings orter. 
Kungsör har ett starkt näringsliv och arbetar aktivt med att öka sysselsättningen för att möjliggöra för alla att bidra till en hållbar kommun, genom bland 
annat fler arbetstillfällen. Näringslivet och arbetsförmedlingen arbetar i samverkan för att minska arbetslösheten.  
Fokus för 2022: Fortsätta planera för och bygga ut där boendemiljön är viktig. Vi behöver stärka näringslivet som genererar fler arbetstillfällen och 
minskar arbetslösheten. Boende- och utemiljön är viktigt för att skapa trivsel.  

Aktivitet Ansvarig Start och slut Resurser 

Färdigställa ombyggnation 
och nyproduktion 

   

Boende enkät    

Utveckla boendemiljö    

  



Planen tillhör: 
Kungsörs Fastighets AB 

År: 2022 

Fullmäktigemål 
 

Nämnd eller styrelsemål 
Tidsatt & mätbart 

Aktivitetsplan 
Ett fåtal, konkreta, tidsatta och mätbara eller möjliga att följa upp 

 

   

 
 
God utbildning för alla 
 
 

Beskrivning av mål: Alla elever ska må bra i skolan, ha en trygg skolgång och klara grundskolan. Kungsörs kommun ska arbeta med att främja elevers 
skolgång genom att öka kunskapsresultaten. För att klara detta ska kommunen arbeta med tidiga och förebyggande insatser för eleverna där även 
kontakten med vårdnadshavare är viktigt.  
Vuxenutbildningen är viktigt i arbetet med god utbildning och för kompetensförsörjningen. För att på sikt minska arbetslösheten behöver vi stötta i 
utbildning för vuxna som gör att de på sikt har en egen försörjning.  Företagarna är viktiga i arbetet.  
Fokus för 2022: Tidiga insatser för eleverna, arbeta förebyggande med elevhälsan och öka tryggheten och trivseln i skolan.  

Aktivitet Ansvarig Start och slut Resurser 

KFAB ej berörda    

    

    

 
 

  



Planen tillhör: 
Kungsörs Fastighets AB 

År: 2022 

Fullmäktigemål 
 

Nämnd eller styrelsemål 
Tidsatt & mätbart 

Aktivitetsplan 
Ett fåtal, konkreta, tidsatta och mätbara eller möjliga att följa upp 

 

   

 
 
God hälsa och välbefinnande  
 
 

Beskrivning av mål: För att ha förutsättningar att klara vardagens krav och förverkliga sina drömmar behöver alla må bra. Att växa upp under goda 
förutsättningar, i en familj med goda livsvillkor, påverkar barn och ungas hälsa och utvecklings positivt både här och nu men även senare i livet. Vi 
behöver aktivt arbeta med att alla ska må bra. 
Kungsör har idag god service till äldre vilket vi vill bevara och förbättra, det ska finnas tillgängliga aktiviteter och mötesplatser för att öka tryggheten 
och bibehålla äldres psykiska och fysiska hälsa. Samlingslokaler, stöd i hemmet, boendelokaler som främjar hälsa och självständighet är viktiga delar för 
att alla ska trivas.  
Arbetet med civilsamhället och kopplingen till den regionala strategin för folkhälsa är viktigt för att få kraft i folkhälsoarbetet med ett särskilt fokus på 
ungas hälsa där vi ser att idrott, rörelse och engagemang blir viktigt för att öka måendet.  
Våld i nära relationer är ett allvarligt brott, ett folkhälsoproblem och ytterst ett brott mot de mänskliga rättigheterna och vi ser att det ökar. I Kungsör 
arbetar vi aktivt med att våld aldrig ska förekomma och det förebyggande arbetet mot våld i nära relation ska stärkas. 
Fokus för 2022: Vi behöver analysera statistik för ungas hälsa för att hitta konkreta sätt att förbättra den där vi också inkluderar föreningar som kan 
hjälpa till att skapa engagemang hos ungdomar. 
Under året ska kommunens verksamheter öka kännedom inom området och arbeta fram en plan mot våld i nära relation.  

Aktivitet Ansvarig Start och slut Resurser 

Säkerställa trygg miljö    

Trygghetsvandringar 2 st/år i 
samarbete med hyresgästföreningen 

   

Huskurage implementera till våra 
hyresgäster 

   
 

  



Planen tillhör: 
Kungsörs Fastighets AB 

År: 2022 

Fullmäktigemål 
 

Nämnd eller styrelsemål 
Tidsatt & mätbart 

Aktivitetsplan 
Ett fåtal, konkreta, tidsatta och mätbara eller möjliga att följa upp 

 

   

 
 
Goda arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  
 
 

Beskrivning av mål: Detta är ett inåtriktat mål som pekar på de förutsättningar som är nödvändiga för att organisationen ska kunna skapa värde för 
invånare, brukare och kunder.  
Vår viktigaste resurs är medarbetarna med deras kompetens där vi behöver följa utvecklingen för sjukfrånvaro för att kunna arbeta förebyggande. Vår 
medarbetarenkät som genomförs vartannat år ger oss en indikation på hur organisationen mår och om arbetet känns meningsfullt.  
Perspektivet jämställdhet ska genomsyra hela Kungsörs kommun och bolagen och vi ska ha konkurrenskraftiga och jämlika löner. I det arbetet blir 
lönekartläggningarna en viktigt del. Arbete mot upplevd diskriminering ska fortsätta. 
Hållbar utveckling kräver smarta arbetssätt, personal som mår bra, kommunikation, kvalitet, god service och tillgänglighet. Vi behöver använda digital 
teknik som frigör resurser för att höja kvalitet inom andra områden. Under året kommer implementering av ett nytt intranät att ske för att få en mer 
effektiv internkommunikation och ett moderniserat digitalt arbetssätt där vi över organisationsgränserna vilket gynnar samverkan.  
God ekonomisk hushållning innebär att vi enligt lag ska hushålla med våra resurser i kommunen. För att skapa hållbara ekonomiska förutsättningar har 
Kungsör kommun två finansiella mål för 2022, som tar hänsyn till resultat- och investeringsnivåerna. Balansen mellan resultat- och investeringsnivå 
ändras mellan åren och det mycket långsiktiga målet är att över tid självfinansiera alla skattefinansierade investeringar i koncernen. 
Fokus för 2022: Reviderad riktlinje för god ekonomisk hushållning där nämnderna kopplas in. Medarbetarskapet och ledarskapet är viktigt att utveckla 
och titta på hur våra medarbetare upplever att det är att jobba i Kungsörs kommun. Att utveckla investeringsprocessen är också prioriterat. 

 
Aktivitet Ansvarig Start och slut Resurser 

Medarbetarenkät, mål lika som 
tidigare 

   

Digital teknik    

Avkastning, soliditet    
 



Planen tillhör: 
Kungsörs Fastighets AB 

År: 2022 

Fullmäktigemål 
 

Nämnd eller styrelsemål 
Tidsatt & mätbart 

Aktivitetsplan 
Ett fåtal, konkreta, tidsatta och mätbara eller möjliga att följa upp 

 

   

 
 
Hållbar konsumtion och produktion  
 
 

Beskrivning av mål: Kungsörs kommun klättrar i miljörankingen. Vi är nu på plats 77 av 290 i årets kommunrankning – Sveriges miljöbästa kommun.  
Kungsör har ett stort miljöfokus och behöver utveckla regelbundna mätningar av exempelvis matsvinn, ekologiska- och lokala livsmedel, fordon- och 
transporter.  
Ett sätt att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster är att öka återanvändningen. Genom att återanvända produkter behövs inte nya resurser 
tas från jorden. Därför ska vi utveckla ett system för cirkulär ekonomi för kommunen och bolagen.  
Hållbara byggnader som främjar medvetna val av byggnadsmaterial och hur de ska hanteras ska vi fortsätta arbeta med och utveckla. Genom att välja 
SundaHus eller likvärdigt kan vi använda material som har mindre klimatpåverkan och som håller länge. För att skapa långsiktigt värdefulla byggda 
miljöer behöver vi inom ramavtalsupphandlingar bli bättre på att ställa miljökrav.  
Fokus för 2022: Utifrån de miljöplaner som tagits fram på regional nivå har vi brutit ner till kommunal nivå. Dessa behöver följas upp, analyserar för att 
ta steg mot förbättringar inom miljöområdet för hela Kungsör som ort/plats.  
Vi vill bli bättre på att återanvända, därför ses ett system över för hur vi kan återanvända våra produkter utifrån den handlingsplan som finns kopplat till 
beslutad avfallsplan. 

Aktivitet Ansvarig Start och slut Resurser 

Miljökrav vid upphandling och 
inköp 

   

Miljövänligt och hållbart material 
Övergripande miljöplan. 
Kemikalieinventering 

   

Energimål minska med 1% på 4 års 
period.Energiförbrukning kW 
timmar. Minska från 2021-12-31 
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