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§  
Information 
Följande informationer lämnades vid sammanträdet: 
 

 
a) 16.00-16.30 Brottsofferjouren, Carolina Nässing 

verksamhetsledare 
 

b) Ekonomisk uppföljning, Bo Granudd, ekonomichef  
 

 
Beslut  Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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§  
Svar på medborgarförslag – Gör 
Drottninggatan enkelriktad (KS 2019/87) 

Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att enkelrikta hela 
Drottninggatan eftersom den blivit så trång. 
 
Ärendet har varit på remiss hos KKTAB som svarar att gatan är 
projekterad för att klara mötande trafik. Hastigheten är sänkt för att 
öka trafiksäkerheten. En upplevd smal gata sänker hastigeten 
naturligt. En enkelriktad gata skulle upplevas bredare och leda till 
högre hastiget och sämre trafiksäkerhet. 

 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Anita Larsson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-08 § 34 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget 

och förklara medborgarförslaget för besvarat. 
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§  
Svar på medborgarförslag – Belysning på 
grusvägen mellan Rybacksvägen och 
Ulvesund, söders gärde (KS 2019/72)  
Ulrika Tengbrand föreslår i ett medborgarförslag att sätta upp 
belysning på grusvägen mellan Rybacksvägen till Ulvesund.  
 
Ärendet har varit hos KKTAB på remiss. VD Stig Tördahl svarar 
att medfinansiering till belysning har sökts från Trafikverket. Om 
Kungsör kommun tillsätter resterande medel 2020 avser KKTAB 
att låta sätta upp belysning under året. Trafikverket och övriga 
berörda markägare måste dock vara med på detta. Om inte, avser 
KKTAB att ändå sätta upp belysning på delen som ägs av 
kommunen under förutsättning att medel erhålles. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Ulrika Tengbrand 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-08 § 32 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förklara 

medborgarförslaget besvarat och även beviljat under förutsättning 
att medel för åtgärderna erhålls från finansiärerna. 
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§  
Svar på medborgarförslag – Inför 
parkeringsskiva i centrum (KS 2019/74) 

Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att införa 
parkeringsskiva i centrum eftersom det börjar bli rörigt med alla 
bilar som står parkerade på tok för länge på samma plats. 

 
Ärendet remitterades till KKTAB. VD Stig Tördahl svarar att 
Kungsörs KommunTeknik AB sedan 2018 har utökat 
parkeringsövervakningen till dubbel mängd mot tidigare. De som 
arbetar med övervakningen ser inte att det är ett stort problem med 
bilar som är parkerade för länge på gatumark i Kungsör. Det finns 
inget behov av parkeringsskiva i centrum. Den 
parkeringsutredning som är framtagen visar att det inte finns någon 
brist på parkeringsplatser på gatumark. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Anita Larsson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-08 § 33 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget 

och att betrakta medborgarförslaget som besvarat. 
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§  
Budgetramar för 2020 med plan 2021-2022 
(KS 2019/163) 
Ärendet bereds för närvarande i budgetberedningen och samma 
dag 2019-05-27 kommer förslag till beslut från budget-
beredningens protokoll. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 
2019-05-27 § X 

 
KS BB beslutsförslag Kommunstyrelsen förslag: 
 
 Kommunfullmäktige fastställer följande budgetramar för 2020-

2022 (i miljoner kronor): 
 

 Ram 2020 Ram 2021 Ram 2022 
Kommunstyrelsens 
förvaltning 

   

Barn- och utbild-
ningsförvaltningen 

   

Socialförvaltningen    
Delsumma    
Finans    
NETTO    

 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-05-27    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Kommunfullmäktiges mål 2020  
(KS 2019/163) 
Ärendet bereds för närvarande i budgetberedningen och samma 
dag 2019-05-27 kommer förslag till beslut från budget-
beredningens protokoll. 
 
Kommunfullmäktiges mål ska, enligt styrmodellen vara 3-5 styck-
en och gälla en mandatperiod (fyra år). De ska vara mätbara, tid-
satta och realistiska. Till detta får styrelser och nämnder ha maxi-
malt sju mål.  
 
Kommunfullmäktige har antagit fem mål för 2019: 
 

1. Kommunen ska ha minst 9000 invånare år 2025 
2. Andel elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet 

ska öka varje år med 2017 som basår. 2017: 81,6 % 
3. 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 %  

a. Arbetslöshetsmål december -20, 7,3 % 
b. Arbetslöshetsmål december -19, 9,3 % 

4. År 2025 ska 75 procent av kommunens fordonsflotta vara fossilfri 
5. Kommunens resultat ska utgöra minst 1 procent av skatteintäkter 

och statsbidrag varje år 
 
I samband med behandling av budgetramar för kommande åren har 
fullmäktige möjlighet att justera i målen. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Budget- och bokslutsberedningens protokoll 2019-05-27 § XX 
 
KS BB beslutsförslag Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige antar följande mål för 2019: 
 
 XXXX 
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§  
Årsredovisning 2018 – VafabMiljö kommu-
nalförbund (KS 2019/156) 
VafabMiljö kommunalförbund har översänt årsredovisning 2018 
samt revisionsberättelse och revisionsrapport. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• VafabMiljö kommunalförbunds årsredovisning 2018 
• VafabMiljö kommunalförbunds revisorers revisionsberättelse 

för år 2018 och revisionsrapport 
  
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger Årsredovisning 2018 för VafabMiljö 

kommunalförbund med godkännande till handlingarna och 
beviljar förbundsdirektionen och dess enskilda förtroendevalda 
ansvarsfrihet för 2018. 

 
 



Årsredovisning 2018
VafabMiljö 
Kommunalförbund
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Marknad

Vi är ett Kommunalförbund 
bildat av samtliga kommuner i 
Västmanlands län samt Heby och 
Enköpings kommuner. Vi arbetar 
med långsiktigt hållbar avfalls-
hantering.

VafabMiljö Kommunalförbund bilda-
des i december 2014. Vi ansvarar för 
den strategiska planeringen av frågor 
kring avfallshantering, uppgifter som 
rör insamling och behandling av 
avfall samt den myndighetsutövning 
som åligger medlemskommunerna 
enligt 15 kap Miljöbalken. Vi ansva-
rar också för att ta fram avfallsplan, 
renhållningstaxor och renhållnings-
ordning som gäller för samtliga 
medlems kommuner. Besluten tas 
dock av respektive kommun. 

Förbundet samlar även in och 
 behandlar avfall från företag och 
andra verksamheter.

HÅLLBAR RESURSHANTERING
Vårt uppdrag är att arbeta med 
miljöriktig avfallshantering i form 
av insamling av avfall, transport, 
sortering, omlastning, biologisk 
behandling, produktion av biogas och 
biogödsel, återvinning och energiut-
vinning samt deponering av avfall. 
Vi erbjuder även rådgivning och 
bedriver informationsarbete med 
syfte att vår region ska komma uppåt 
i avfallstrappan genom ökad återvin-
ning och återanvändning.

I regionen har vi fem avfallsstatio-
ner där flera av dem även är omlast-
ningsstationer. På våra 18 Återbruk 
lämnar privatpersoner grovavfall 
samt farligt avfall och el-avfall. Även 
företag kan lämna avfall på Åter- 
bruken, men då måste de teckna 
ett Återbrukskort. 

VAFABMILJÖ

Det här är VafabMiljö

VISIONEN
Vi arbetar med att skapa förutsätt-
ningar för en långsiktigt hållbar 
avfallshantering enligt visionen 
Tillsammans skapar vi det hållbara 
samhället. 

VERKSAMHETSIDÉ
Vår verksamhetsidé lyder På uppdrag 
av våra medlemskommuner tillhan-
dahåller och utvecklar vi avfallstjäns-
ter för alla som bor och verkar i vår 
region. Tillsammans med våra kunder 
och andra aktörer arbetar vi för att 
skapa ett hållbart samhälle. 

VERKSAMHETSMÅL
Vi har fyra övergripande mål enligt 
styrkortets perspektiv:

• VafabMiljö har nöjda kunder som 
har förtroende för oss

• VafabMiljö är en attraktiv arbets-
plats där alla bidrar till utveckling 
av verksamheten 

• VafabMiljö bidrar till ökad resurs-
hushållning

• VafabMiljö ska ha en långsiktig, 
stabil ekonomi

Läs om Måluppföljning på sid 27.
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Carina Färm, 
Förbundsdirektör,  
VafabMiljö

VAFABMILJÖ

Vi har utvecklat och effektiviserat 
den överlämnade verksamheten. 
Det är stora utmaningar men 
också möjligheter att tänka 
helhet och nytt! 
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i område Öst i början av 2019. Det 
är en stor utmaning för båda parter 
att klara detta utan störningar för 
kunderna.

ORGANISATIONEN
Organisationen har anpassats efter 
förbundets nya ansvar och omfatt-
ningen av detta. Bland annat har en 
Planeringsenhet skapats för att ta an-
svar för ny renhållningsordning och 
avfallstaxa. Förutom detta hanterar 
planeringsenheten den stora mängd 
remisser som kommer till förbundet 
där vi tycker till om utbyggnadspla-
ner, bygglov med mera i våra med-
lemskommuner. 

Nu när övergångarna från 
medlems  kommunerna är klara kan 
vi få en uppfattning av mängden 
kundärenden att hantera. Antalet 
fakturor har från 2014 till 2018 
ökat från 25 000 till 342 000 per 
år, varav 90 procent är till hushål-
len och resterande 10 procent övrig 
avfallsverksamhet. Kundsamtalen har 
ökat från 1 700 samtal per månad 
2014 till cirka 6 000 per månad 2018. 
Därut över har vi cirka 2 100 e-post 
till Kundservice varje månad. Det har 
gjort att vi under de senaste tre åren 
gått från att vara två personer på 
Kundservice till att i slutet av 2018 
vara 16 medarbetare. En utveckling 
som är rolig och spännande men 
definitivt utmanande och tuff. 

EKONOMIN
Ekonomin landar för 2018 på +8 mnkr, 
jämfört med budget på 10,1 mnkr. De 
ekonomiska målen är att bygga en 
ökad soliditet samt minskad skuld-
sättningsgrad. Detta går dock trögt 

Nu kan vi blicka tillbaka på 2018 som 
första året för VafabMiljö Kommunal- 
förbund med ansvar för renhållnings-
verksamheten i alla 12 medlemskom-
muner. De tidigare tre årens verksam-
hetsövergångar, som tagit mycket tid 
och resurser i anspråk, har nu kunnat 
användas för att istället utveckla och 
effektivisera den överlämnade verk-
samheten. Det är stora utmaningar, 
men också stora möjligheter att sam-
ordna och tänka helhet och nytt!

STRATEGISK AVFALLSPLANERING
Ett fokusområde under 2018 har 
varit strategisk avfallsplanering, vilket 
inneburit att ta fram gemensamma 
dokument för en ny avfallsplan, före-
skrifter och taxa. Det har varit ett 
omfattade arbete som bland annat 
resulterat i en version av avfallspla-
nen som ska ställas ut till allmänhe-
ten och remissas för inhämtande av 
synpunkter. 

Avfallsplanen som sträcker sig till 
2030 är ambitiös och sätter tuffa mål 
för att uppnå nationella och europe-
iska mål inom avfallsområdet. 

En annan del av det nya uppdra-
get för förbundet är att ansvara för 
insamling av hushållsavfall. Där har 
vi under 2018 startat genomförandet 
av den strategi som är framtagen för 
insamlingen av hushållsavfall. 

Sedan 1 februari kör VafabMiljö 
i egen regi i område Mitt (Västerås 
kommun) sedan den tidigare entre-
prenaden avslutats. I område Väst 
och Öst har upphandling genomförts 
vilket resulterade i att Allmiljö från 
Umeå vann båda uppdragen. Sedan 
1 oktober hanterar Allmiljö insam-
lingen i Väst och tar över insamlingen 

vilket beror på att förbundet inte har 
en ekonomi i balans i det kommunala 
avfallsuppdraget. Det finns ett stort 
behov att öka avfallstaxorna för att 
komma tillrätta med det underskott 
som funnits sedan flera år. Därför 
föreslås en höjning av taxan i sam-
band med övergången till en gemen-
sam taxa 2020 för att få en ekonomi 
i balans. 

UPPÅT I AVFALLSTRAPPAN
Inom kärnverksamheten kämpar vi 
idogt med att klättra uppåt i avfalls-
trappan. Under 2018 har vi tagit 
bort den brännbara fraktionen på 
våra Återbruk vilket gjort att avfallet 
sorterats bättre och att mer avfall kan 
materialåtervinnas. Utsortering av 
gips, textilier och böcker har gått över 
förväntan och vi kan mycket gläd-
jande konstatera att insatserna gett 
stor effekt på vad som annars skulle 
gå till förbränning respektive deponi. 
En fin och informativ film som visar 
detta finns på sociala medier, kika 
gärna där.

AVSLUTNING
VafabMiljö har under året infört ett 
nytt pris, Guldäpplet, där prispengar-
na kommer från de pantburkar som 
våra kunder lämnar in på Återbru-
ken. Priset delas ut till grund- och 
gymnasieskolor i våra medlemskom-
muner och är infört för att främja ar-
bete med miljö och hållbar utveckling. 
En viktig del av vårt arbete för att nå 
vår vision – tillsammans skapar vi det 
hållbara samhället.

Carina Färm,  
Förbundsdirektör VafabMiljö

VAFABMILJÖ

2018 har varit det första året för VafabMiljö Kommunalförbund med  
ansvar för renhållningsverksamheten i alla 12 medlemskommuner. 

Förbundsdirektören 
har ordet
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Som leverantör av samhällsnyttiga och hållbara tjänster påverkar och 
påverkas vi av vår omvärld och av våra intressenter. 

OMVÄRLD 
OCH 
INTRESSENTER

OMVÄRLD OCH INTRESSENTER
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KOMMUNERNA OCH HUSHÅLLEN
VafabMiljö har som uppdrag att sam-
la in hushållsavfallet. Runt om i vår 
region har vi 18 Återbruk och för att 
erbjuda förutsättningar att källsortera 
där det inte finns Återbruk turnérar vi 
med vårt mobila återbruk.

Vi driver fem avfallsstationer där 
flera numera är omlastningsstationer. 
Det är bara en deponi som är verk-
sam. Den ligger på Gryta avfallsstation 
i Västerås där också biogasanlägg-
ningen är placerad. I biogasanlägg-
ningen tillverkar vi biogas och biogöd-
sel av matavfall. För att säkerställa en 
hög kvalitet på matavfallet bedriver vi 
ett kvalitetssäkringsarbete där samar-
beten med hushållen, fastighetsägarna 
och kommunerna är viktigt. 

VÅRA TAXOR UNDER MEDELVÄRDET 
FÖR SVERIGE
Varje år genomförs Nils Holgersson-
undersökningen i Sverige, en under-
sökning om kommunala taxor. Den 
visar att medelvärdet på renhåll-
ningsavgifterna för flerbostadshusen 
i regionen ligger sju procent under 
medelvärdet i landet för 2018. 

KOMMUNIKATION
Vårt uppdrag att påverka såväl pri-
vatpersoner som företag att komma 
uppåt i avfallstrappan präglar vår 
kommunikation. Vi har flera kom-
munikationskanaler, vår kundtidning 
Cirkulera, webb, sociala medier och 
våra Återbruk för att nämna de främ-
sta. Cirkulera distribueras tre gånger 
per år till samtliga hushåll i regionen. 

Marknad och kunder
I VafabMiljös region finns det cirka 162 000 hushåll och 16  000 före tag, som alla producerar 
avfall. Genom att erbjuda många olika lösningar inom avfalls- och återvinningsområdet  
kan vi tillgodose behovet av en hållbar, effektiv och miljöriktig avfallshantering.

OMVÄRLD OCH INTRESSENTER

Vi har fortsatt arbetet med att öka 
vår närvaro i sociala medier. Under 
året genomförde vi kampanjen Töm 
säcken med syfte att öka återvinning-
en på Återbruken. Det var en omfat-
tande kampanj med filmer, aktiviteter 
på Återbruken, debatt artiklar och 
integrerad kommunikation i samtliga 
kanaler. 

Intresset för rörlig media har ökat 
och det drar vi nytta av i kommu-
nikationen. Med informationsfilmer 
berättar vi om vår verksamhet och 
påverkar invånarna i regionen att 
återvinna och återanvända mer samt 
minska avfallet.

Vi fortsatte att bedriva det omfat-
tande informationsarbetet med infor-
mation i skolor, till nyanlända, företag 
och andra organisationer. Under året 

Mobila Återbruket turnerar runt till mindre orter i regionen, som till exempel Tärnsjö, Hedåker och Virsbo. Vi erbjuder god service och 
förutsättningar att källsortera även där det inte finns stationära Återbruk.
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speglar människors sätt att läsa nyhe-
ter – från tidigare pappersformat till 
digitala utgåvor på tidningar.

Övriga återvinningsmaterial låg på 
samma volymnivåer som under 2017.

KUNDSERVICE 
Sedan kommunalförbundet bilda-
des har vår Kundservice och deras 
arbetsuppgifter stadigt ökat. 

Medarbetarna på Kundservice tar 
emot frågor från företagskunder och 
hushållen i våra 12 medlemskommu-
ner. De vanligaste frågorna handlar 
om hämtning av avfall, abonnemang, 
fakturor, priser, sortering och far-
ligt avfall. Drygt 70 000 samtal och 

OMVÄRLD OCH INTRESSENTER

genomförde vi ett antal anpassade 
företagsutbildningar till självkost-
nadspris.

Kommunikationsarbetet beskrivs 
ytterligare på sid 22.

FÖRETAG OCH VERKSAMHETER
En miljöriktig avfallshantering kräver 
samarbete, delaktighet och helhets-
perspektiv. Det är viktigt med flexibla, 
miljöriktiga och kundanpassade lös-
ningar som också är långsiktiga och 
håller god kvalitet. 

Företagens intresse för helhetslös-
ningar och fastighetsägarnas intresse 
för fastighetsnära insamling av för-
packningar fortsatte att öka. 

De avfalls- och återvinningstjänster 
VafabMiljö erbjuder är bland annat:
• Helhetslösningar för företag
• Återvinningslösningar för hushåll 
• Behandlingsmöjligheter
• Insamling och transport av avfall
• Försäljning av återvinningsmaterial
• Återbrukskort för småföretag 
• Rådgivning och utbildning

Vi erbjuder också olika lösningar för 
farligt avfall. Med ett Återbrukskort 
för farligt avfall kan mindre företag 
lämna detta på Återbruken.

Företags- och verksamhetsför-
säljningen är självfinansierad och 
påverkar inte kostnaden för hushålls-
avfallet. 

NY AFFÄRSPLAN
Utvecklingen av affärsplanen för den 
konkurrensutsatta verksamheten 
fortsatte. Den bygger på ett antal pro-
duktområden som kommer att följas 
upp med en mer processinriktad upp-
följning jämfört med tidigare. Kopplat 
till dessa produktområden ska mål, 
handlingsplaner och mer specifika 
produktdefinitioner tas fram. 

AVSÄTTNING AV MATERIAL
Utsorteringen av gips ökade under 
2018 och tar fortsatt två steg upp i 
avfallstrappan från deponi till åter-
vinning. Den nya fraktionen Böcker 
har under året samlat in och återvun-
nit 760 ton, vilket motsvarar cirka 
3 100 000 böcker.

Material som har minskat i volym 
under 2018 är dagstidningar, vilket 

FAKTA

Nyckeltal 2018 2017 2016

Antal skolelever som
fått information 6 687 6 564 7 327
Antal hemsidesbesök 222 487 214 300 212 101
Antal nya avtal fastighetsnära ins. 40 32 32
Antal nya avtal om helhetslösningar 10 29 21
Antal nya Återbrukskort 188 195 167
Antal Återbruksbesök (tusental) 1 880 1 900 1 915

23 000 mejl hanterades under 2018. 
Antalet samtal varierar stort och 
påverkas bland annat av väderför-
hållanden, som halka och snö under 
vintern.

Kundservice arbetar också med 
myndighetsärenden såsom uppehåll 
i hämtning av avfall och utredningar 
om hämtställen.

För att utveckla Kundservice påbör-
jades under 2018 ett arbete med att 
införa en funktion för Frågor och svar 
samt en chatfunktion. Även ett arbete 
med att införa Mina sidor, med ett 
antal e-tjänster, startades under året.

Genom den nya fraktionen Böcker har vi under året samlat in och återvunnit 760 ton 
böcker, vilket motsvarar cirka 3 100 000 stycken böcker.
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Material till återvinning har ökat med drygt 
åtta procent under 2018 jämfört med 2017.
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Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens
och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen. 
En miljöriktig avfallshantering är en förutsättning för det.

EKOLOGISK 
HÅLLBARHET

EKOLOGISK HÅLLBARHET
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VafabMiljö arbetar för en lång-
siktigt hållbar samhällsutveckling 
inom miljö- och avfallsområdet. 
Att bidra till att regionen kom-
mer uppåt i avfallstrappan är 
vårt uppdrag. En avfallshantering 
som främjar resurshushållning 
ökar förutsättningarna för en 
hållbar samhällsutveckling.

Vi arbetar för att öka återvinningen 
av material, minska deponeringen 
och ta hand om farligt avfall på ett 
miljösäkert sätt. Förbättringar inom 
dessa områden ger positiva miljö-
effekter. Energi- och resursåtgången 
minskar i samhället när avfallet 
återvinns. En fråga som står högt på 
agendan är att minska avfallet vilket 
bland annat innebär återanvändning, 
att använda saker längre innan de 
slängs eller att ägodela, att dela saker 
med varandra.

FÖRSLAG TILL NY AVFALLSPLAN 
Arbetet med att ta fram en ny avfalls-
plan med gemensamma taxor och 
renhållningsföreskrifter för hela re-
gionen intensifi erades under året. Av-
fallsplanen är ett av förbundets vikti-
gaste styrdokument och i den slås fast 
hur avfallshanteringen ska utvecklas 
fram till 2030. I förslaget fi nns bland 
annat mål för hur avfallsmängderna 
ska minska, en omställning som krävs 
i ett hållbart samhälle. Det fi nns också 
mål för att öka återvinningen och 
minska nedskräpningen. Under 2018 
färdigställdes förslaget till avfallsplan 
och under 2019 ska den presenteras 
och förankras i medlemskommunerna 
tillsammans med föreskrifterna och 
nya taxor. Det sker främst genom re-
missförfarande och utställning. Kom-
munerna beslutar i vilken grad de vill 
involvera medborgarna. VafabMiljö 
tillhandahåller material och håller 
informationsmöten tillsammans med 
kommunerna.

Såväl planen som taxor ska beslutas 
i respektive kommunfullmäktige. Må-
let är att avfallsplan, föreskrifter och 
taxor ska gälla från och med 2020. 

FORDONSFLOTTA
Vår fordonsfl otta med bilar och 
maskiner på Gryta avfallsstation är 
i stort sett fossilfri. Sopbilar, poolbi-
lar, personalbilar, avdelningsbilar, 
förmånsbilar, lastmaskiner och sor-
teringsmaskiner tankas med biogas 
eller HVO, ett bränsle som är gjort
på slakteriprodukter.

MILJÖ- OCH KVALITETSARBETE
Vår verksamhet påverkas av ett stort 
antal lagar och bestämmelser inom 
miljöområdet. För att säkra att lagar 
och andra krav uppfylls samt för att 
få struktur i miljöarbetet, arbetar 
vi sedan länge enligt miljölednings-
systemet ISO 14001. Sedan 2013 
är ledningssystemet även certifi erat 
enligt kvalitetsstandarden ISO 9001.

Betydande miljöaspekter
Varje år görs en genomgång av vår 
verksamhet för att identifi era var 
den största miljöpåverkan uppstår. 
De betydande miljöaspekterna är 
de aktiviteter kommunalförbundet 
utför som ur miljösynpunkt har stor 

omfattning, är viktiga för intressenter 
och värderas högt i verksamheten. 
Miljöaspekterna ligger till grund för 
vår verksamhetspolicy och mål. 

Under 2018 har följande områden 
och aspekter bedömts som särskilt 
betydande:
• Förebyggande arbete – regionalt 

avfallsplanearbete, information om 
sortering och avfall till hushåll

• Återvinning – insamling och 
avsättning av icke farligt avfall, 
transporter av material, insamling 
och avsättning av farligt avfall, 
Produktion av biogas, uppkomst av 
processvatten

• Utfasning – pågående och historisk 
deponering av avfall, lakvatten-
hantering, deponigasuppsamling

Till dessa betydande miljöaspekter 
fi nns rutiner, mål och nyckeltal.

MIILJÖ- OCH KVALITETSREVISIONER
Allt dagligt arbete inom kommu-
nalförbundet följs upp på olika sätt. 
Interna och externa revisioner är 

Hållbar samhällsutveckling

Arbetet med att ta fram en ny, gemensam Avfallsplan för samtliga
12 kommuner i kommunalförbundet har intensifi erats under 2018. 

EKOLOGISK HÅLLBARHET

Arbetet med att ta fram en ny, gemensam Avfallsplan för samtliga

Försla
g

Avfallsplan 2020-2030VafabMiljö Kommunalförbund
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forsknings- och utvecklingsarbete 
som sker i samarbete med universitet 
och högskolor, bland annat Mälar-
dalens högskola och Sveriges Lant-
bruksuniversitet.

FORSKNING
VafabMiljö medverkar till att stödja 
miljö- och energiteknisk forskning vid 
Mälardalens Högskola. Ett forsknings-
projekt (BioUse) om avfallsbaserad 
kompost och biogödsel i spannmåls-
odling pågår sedan 1998 i samarbete 
med Sveriges lantbruksuniversitet och 
Hushållningssällskapet i Västman-
land. Sedan 2013 pågår dessutom ett 
flerårigt forskningsprogram (Future 
Energy) vid Mälardalens Högskola. 
VafabMiljö deltar i programmet i 
projekt rörande bland annat produk-
tion av biogas, bland annat ett projekt 
(PyrAd) där man undersöker hur bio-
gasproduktion kan kombineras med 
förgasning av rötrester.

Plastprojektet
VafabMiljö har tillsammans med 
Plaståtervinning i Värmland, PÅW, och 
TMR startat ett projekt som undersö-
ker om den så kallade kommunplas-
ten från Återbruken kan återvinnas 
till plastkomposit. Plasten utgörs till 
exempel av trasiga plastmöbler, plast-
leksaker och plasttunnor som fram till 
idag gått till energiutvinning. 

PÅW gör försök med att tillverka 
plastkomposit av 75 procent återan-
vänd hårdplast och 25 procent mjuk-
plast. Projektet har beviljats pengar 
från RE:Source som stöder forskning  
och innovation inom resurs- och 
avfallshantering.

VafabMiljö deltar aktivt i ett flertal 
organisationer och program på natio-
nell nivå för forskning och utveckling 
på avfallsområdet, bland annat.
• branschföreningen Avfall Sveriges 

utvecklingskommitté
• det strategiska innovations-pro-

grammet RE:Source
• RISE forskningsstyrelse (Research 

institute of Sweden) Jordbruk och 
Livsmedel

• styrelserna för Stiftelsen Jordbruks- 
och Miljöteknisk Forskning och stif-
telsen Jordbrukstekniska institutet.

EKOLOGISK HÅLLBARHET

viktiga delar i att hitta förbättringar 
och följa upp att vi gör det vi ska. 

Under två internrevisionsveckor 
under 2018 har de interna revisorer-
na besökt olika platser och processer, 
intervjuat medarbetare och belyst 
problem samt kommit med förbätt-
ringsidéer.

Under 2018 gjordes en omfattande 
extern revision, då en oberoende part 
granskade vårt arbete. Resultatet blev 
att biogasanläggningen integrerades 
i VafabMiljös certifikat för miljö och 
kvalitet. Certifikaten har också upp-
graderats enligt de nya utgåvorna av 
standarderna. 

Avvikelserapporteringen är en an-
nan viktig byggsten i förbättringsar-
betet. Genom att ta tillvara på medar-
betarnas och kundernas synpunkter, 
analysera orsaker till problem och 
åtgärda så tidigt i kedjan som möjligt 
besparar vi oss framtida slöserier. 

UTSLÄPPSRÄTTER 
EU:s system för handel med utsläpps-
rätter är ett styrmedel för att på ett 
kostnadseffektivt sätt minska utsläp-
pen av växthusgaser. VafabMiljös an-
läggningar för förbränning av avfall i 
Köping och förbränning av deponigas 
på Gryta ingår i handelsperioden för 
utsläppsrätter för fossilt koldioxid. 

INTERN MILJÖKONTROLL
Vid deponierna uppstår lakvatten 
som måste tas omhand. Framför allt 
handlar det om att säkerställa att inga 

föroreningar från deponierna sprids i 
omgivningen. 

Egenkontroll sker med hjälp 
av provtagningspunkter i yt- och 
grundvattnet i omgivningen runt om 
deponierna. 

Som en miljöåtgärd samlas metan-
gas upp från deponierna i Västerås,  
Enköping och sedan sommaren 2017 
även i Sala, eftersom den gasen är 
en kraftig växthusgas. Den återvinns 
genom el- och fjärrvärmeproduktion. 

AVFALLET ÅTERVINNS
Den största andelen av det avfall som 
kommer in till våra anläggningar 
bearbetas. Det sker bland annat ge-
nom krossning där materialet sedan 
skickas till externa anläggningar för 
materialåtervinning eller energiåter-
vinning. En del avfall, såsom metall-
skrot, wellpapp och kartong, körs 
direkt till återvinningsföretag. Andra 
material som avsätts är exempelvis 
tidningar, kontorspapper och gips.

Av det farliga avfallet återvinns 
spillolja, bilbatterier och el-avfall.

FORSKNING OCH UTVECKLING
Det är viktigt att ha god kännedom 
om kommande myndighets- och 
kundkrav inom miljöområdet så att 
beslut om investeringar och andra 
resursförstärkningar kan göras med 
god framförhållning. VafabMiljö utgår 
i detta arbete från den omvärldsbe-
vakning som branschorganisationen 
Avfall Sverige arbetar med och det 

I pappershallen på Gryta avfalls station sorteras och balas tidningspapper. Detta trans-
porteras sedan till Pappersåtervinningsföretag där pappret blir nya produkter.
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För att säkerställa att inga föroreningar från deponierna 
sprids till omgivningen utförs noggrann kontroll av lakvattnet.
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INSAMLING FRÅN HUSHÅLL
VafabMiljö samlar in och behandlar 
hushållsavfall. Mängden restavfall 
minskade medan matav fallet ökade 
något jämfört med föregående år.

ÅTERBRUKEN
Till Återbruken, våra återvinnings-
centraler, kan hushållen lämna grov-
avfall och farligt avfall samt skänka 
saker till återanvändning. På Återbru-
ken finns också insamling av tidning-
ar och förpackningar som omfattas av 
producentansvar.

Förutom våra 18 stationära Åter-
bruk driver vi ett mobilt Återbruk 
som besöker tätorter i Enköping, Sala, 
Surahammar och Heby kommun. 

Avfallsmängderna som samlades 
in från Återbruken var 85 300 ton 
exklusive farligt avfall vilket är en 
minskning med knappt 4,8 procent. 

Antalet besök var knappt 1,9 miljo-
ner, vilket är något lägre än 2017. 

Sorteringen på Återbruken gjorde 

att cirka 97,5 procent av avfallet 
kunde återvinnas. Antingen genom 
material återvinning eller genom för-
bränning med energiutvinning.

Småföretag med Återbrukskort kan 
lämna mindre mängder avfall från 
sina verksamheter till Återbruken. 

Under 2018 infördes Bokinsamling 
till återvinning, detta har medfört att 
vi minskat mängden avfall till ener-
giutvinning med 620 ton. Kampanjen 
”Töm Säcken” genomfördes på Åter-
bruken under året vilket har medfört 
en minskning av avfall till förbrän-
ning med cirka 4 200 ton jämfört med 
tidigare år. 

Pantinsamlingen har fungerat bra 
under 2018. Pantmaskinen ”Panta-
mera Express” finns på Återbruken 
Bäckby och Ängsgärdet i samarbetet 
med Pantamera. Intäkterna från 
Pantamera går till olika välgörande 
ändamål. 

Farligt avfall från hushåll
Den insamlade mängden farligt avfall, 
inklusive elavfall samt kyl- och frys-
skåp, var cirka 8 600 ton 2018.

Hushållen lämnade in nära 27 kg 
farligt avfall per invånare, vilket är 
bland de största mängderna i Sverige. 

HUSHÅLLSENTREPRENADER
VafabMiljö ansvarar för insamling 
och transport av hushållsavfall i 
samtliga medlemskommuner.

Från den 1 oktober 2018 anlitar vi 
företaget Allmiljö att sköta insamling-
en av hushållsavfall i Arboga, Köping, 
Kungsör, Hallstahammar, Suraham-
mar, Skinnskatteberg, Fagersta och 
Norberg. Under 2019 tar Allmiljö 
även över insamlingen i Heby, Sala 
och Enköping. Genom att vi nu är ett 
kommunalförbund kan vi passera 
kommungränserna, vilket innebär 
att vi kan optimera rutterna, höja 
effektiviteten och samtidigt minska 
förbundets miljöpåverkan. 

I Västerås kör VafabMiljö i egen 
regi.

HUSHÅLLSNÄRA INSAMLING
VafabMiljö jobbar med hushållsnära 
insamling av förpackningar från 
hushåll i regionen. Ett exempel är 
vårt uppdrag att hämta förpackningar 
i Mimers cirka 240 miljöbodar i 
Västerås och hos Salabostäder i Sala. 
Även städning och kärltvätt ingår i 
uppdraget. 

Insamlingen av förpackningar 
ökade förra året med 3 300 nya 
hushåll och totalt har cirka 45 000 
hushåll fastighetsnära insamling av 
förpackningar. 

Insamlingen har betydelse för att 
mer avfall lätt ska kunna källsorteras 
till återvinning istället för att läggas i 
restavfallet.

Driftverksamheten

EKOLOGISK HÅLLBARHET

Under året fortsatte mängden verksamhetsavfall samt bygg- och 
rivningsavfall från företag att öka. Jämfört med 2017 är ökningen 
35 procent. Mängden avfall som samlades in på Åter bruken minskade 
något men antalet besökare var detsamma som före gående år. 

VERKSAMHETSPOLICY

VafabMiljö bygger det långsiktigt 
hållbara samhället och en säker och 
trygg arbetsplats genom att:

•  Vi arbetar med hushållning av resurser, 
genom effektiv material- och energiåter-
vinning, återanvändning och förebyg-
gande av avfall. 

•  Vi är experter på det vi gör och hjälper 
våra kunder och uppdragsgivare att agera 
miljöriktigt. 

•  Vi är en pålitlig samarbetspartner som 
vet vad våra kunder behöver, levererar 
rätt kvalitet och alltid lever upp till lagar 
och andra krav. 

•  Vi strävar alltid efter förbättring av 
våra arbetssätt så att de blir säkra och 
effektiva. 

•  Vi är öppna för nya idéer och engagerar 
oss för att hitta de bästa lösningarna. 

•  Vi bryr oss om varandra och samarbetar 
för att förebygga risker, föroreningar, 
olyckor och andra fel.
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INSAMLING FRÅN FÖRETAG
Vi arbetar även med insamling av 
bygg/rivnings- och industriavfall. 
Hämtning genomförs med egna for-
don men även i samarbete med andra 
åkerier. Vi har containrar, liftdumprar 

och komprimatorer som hyrs ut till 
kunder. 

Från våra Återbruk i Västerås har 
vi transporterat cirka 40 000 ton ma-
terial. Det har även investerats i nya 
fordon, bland annat tre lastväxlare.

Farligt avfall från företag
VafabMiljö samlar in farligt avfall från 
industrier och företag med hjälp av 
externa transportörer.

Mängden avfall från industrin 
är något mindre än föregående år. 
Mängderna förorenade jordar som 
togs emot var fortsatt hög. Västerås 
dominerar fortfarande bland de stora 
byggprojekt där marken varit förore-
nad. Den förorenade jorden används 
huvudsakligen för anläggningsända-
mål på avfallsanläggningarna.

ÖVRIGA TRANSPORTER
Transporterna mellan de egna 
anläggningarna och till externa 
anläggningar genomförs med både 
interna och externa resurser. 

ÅTERVINNING OCH BEHANDLING
De senaste åren har kraven på av-
fallsbehandlingen ökat. Deponierna 
ska uppfylla allt strängare miljökrav 
både när de är aktiva och då de ska 
avslutas. Vissa avfallsslag får inte 
längre deponeras.

För VafabMiljö har denna föränd-
ring haft stor betydelse för både 
verksamheten och ekonomin eftersom 
miljökraven gör behandlingsverksam-
heten mer komplicerad och dyrare. 

För att nå miljömålen och klara 
miljökraven utvecklas behandlings-
verksamheten kontinuerligt genom 
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VafabMiljö samlar in hushållsavfall i vår 
region. Under 2018 minskade mängden 
restavfall medan matavfallet ökade 
något.

Återbruken  2018  2017
2018: 85 300 ton  2017: 89 600 ton 

Matavfall  2018  2017
2018: 17 000 ton  2017: 16 400 ton

Restavfall  2018  2017
2018: 50 500 ton  2017: 50 700 ton, 
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olika åtgärder för att utnyttja avfallet 
som en resurs. Inriktningen är att öka 
material återvinningen och att minska 
förbränningen och deponeringen.

Materialåtervinning
Det är framför allt papper, tidningar, 
metallskrot, mjukplast, wellpapp 
och förpackningsmaterial som har 
materialåtervunnits. Jord och sten 
har använts som sluttäckningsma-
terial på deponierna. Gips samlas in 
separat på Återbruken och går till 
återvinning.

SORTERING OCH KROSSNING
I sorteringsanläggningen på Gryta 
avfallsstation finns en balpress som 
kan ta emot olika pappersslag samt 
mjuk- och hårdplast. I anläggningen 
har papper, tidningar, wellpapp och 
mjukplast balats.

På samtliga avfallsstationer i regio-
nen finns det omlastnings- och sorte-
ringsmöjligheter. På anläggningarna 
finns tillgång till materialhanterare 
för ökad återvinning av metaller, trä 
och övrigt brännbart avfall.

Under året har krossning av retur-

trä och grönflis skett i egen regi på 
alla anläggningar. 

Biogasanläggning
Matavfall har behandlats tillsammans 
med fett-avskiljarslam i biogasan-
läggningen i Västerås. Anläggningen 
producerar biogas och biogödsel. 

Under 2018 behandlades drygt 
21 800 ton matavfall och fettavskil-
jarslam. Av detta framställdes 1,6 
miljoner m³ fordonsgas och 23 000 
ton biogödsel.

I regionen finns många fordon 
som drivs av biogas. Det finns flera 
hundra arbetsfordon, såsom taxibilar 
och transportbilar. 

Merparten av VafabMiljös sopbilar, 
transportbilar, poolbilar och personal-
bilar drivs av biogas. 

Svealandstrafiken har 157 biogas-
bussar. 

VafabMiljö äger sex publika tank-
stationer och fyra tankstationer för 
bussar. 

Den totala försäljningen av fordons-
gas inklusive gas till bussar har 
minskat med nära tre procent jämfört 
med 2017. Produktionen har varit 
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Materialåtervinning  2018  2017
2018: 29 000 ton  2017: 33 000 ton

Energiåtervinning   2018  2017
2018: 149 000 ton  2017:146 000 ton

På samtliga våra anläggningar krossas returträ och grönflis. En stor del av materialet går till Mälarenergis anläggning i Västerås 
där det blir till värme och el. Ett avtal har tecknats med Mälarenergi om bränsleleveranser för säsongen 2018/2019.
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något lägre än tidigare år på grund 
av ombyggnation av förbehandlingen 
samt vissa driftproblem i anläggning-
en under året.

Efterfrågan på fordonsgas är  
dock större än tillgången på lokalt 
producerad gas vilket under 2018  
lett till att en del naturgas, cirka  
23 procent, har blandats in i fordons-
gasen. Det är främst under vardagar 
som den egna gasen inte räckt till.

Övrig biologisk behandling
I Sala och Västerås finns resurser för 
biologisk behandling. Där behandlar 
vi olika typer av organiskt avfall. An-
läggningen i Sala bygger på en teknik 
med forcerad kompostering i boxar 
med tak av GoreTex-duk. 

Behandling av farligt avfall
Det finns olika behandlingsresurser 
för farligt avfall på Gryta avfallssta-
tion. Oljehaltigt vatten tas om hand i 
en oljestation, där oljan återvinns och 
det utgående vattnet renas. 

Spillolja tas emot och mellanlagras 
i tankar. Oljan kvalitetssäkras innan 
den skickas till återvinning. 

På avfallsstationen finns också en 
klass 1-deponi för farligt avfall, såsom 
förorenade jordar och massor. Mas-
sorna kan exempelvis vara förorenad 
betong, gjuterisand och asbesthaltiga 
material. 

Det finns även ett mellanlager, 
där farligt avfall mellanlagras för att 
sedan skickas till olika behandlings-
anläggningar som VafabMiljö har 
avtal med.

Avfallsstationerna i Enköping, Sala, 
Fagersta och Köping har tagit emot 
förorenade jordar, kyl- och frysskåp, 
elektronik och tryckimpregnerat trä. 

Säkerhetsrådgivning
Verksamheter som lämnar farligt 
gods till någon annan för transport  
eller transporterar farligt gods är en-
ligt lag skyldiga att ha en säkerhets-
rådgivare. Dessa ser till att bestäm-
melserna följs, samt ger råd i frågor 
som rör farligt gods.

VafabMiljö har säkerhetsrådgivare 
som jobbar både internt men som 
också har anlitas av företagskunder. 
Under året har säkerhetsrådgivarna 
varit anlitade av ett antal före-

tagskunder för att informera om rätt 
hantering av farligt gods.

Från 1 januari 2019 arbetar våra 
säkerhetsrådgivare endast internt.

Energiproduktion
På Norsa Energiåtervinning i Kö-
ping tas avfall emot till förbränning 
för energiutvinning och leverans av 
värme till Västra Mälardalens energi 
och miljö i Köping. Anläggningen har 
2018 tagit emot 21 700 ton bränsle 
för förbränning. Värmeleveransen 
till fjärrvärmenätet har varit 61 150 
MWh.

Anläggningen ingår i handels-
perioden för utsläppsrätter för fossil 
koldioxid, som för 2018 uppgick till 
nära 8 660 ton och för 2017 uppgick 
till cirka 9 200 ton. Minskningen 
beror på en ändring i Naturvårdsver-
kets schablon samt att vi har förbränt 
mindre avfall.

VafabMiljö har transporterat rest-
avfall, trä, ris och grenar och plast 
i form av grovavfall till energiutvin-
ning. En stor del av leveranserna 
av avfallsbränsle har gått till Mälar-
energi.

VafabMiljö jobbar med att förbättra 
utsortering av olika bränslekvaliteter. 
Det har varit svårt att hitta avsättning 
för den sorterade plasten i form av 
grovavfall från Återbruken. 

Ambitionen är att den ska material-
återvinnas men under 2018 har den 
skickats till energiutvinning. Läs mer 
på sid 25. 

DEPONERING OCH SLUTTÄCKNING
De gamla deponierna i Enköping, 
Fagersta, Köping, Sala och Väs-
terås håller på att avslutas. På Gryta 
avfallsanläggning i Västerås finns en 
aktiv deponi som är anpassad till de 
EU-krav som gäller.

Under 2018 deponerades gips, 
isolering, PVC-rör och andra mate-
rial som är svåra att återvinna eller 
förbränna med energiutvinning.

Under perioden september 2017 
till och med september 2018 har 
den tredje etappens sluttäckning 
genomförts på Gryta. Det sluttäckta 
området, som har omfattat cirka fyra 
hektar, har utgjorts av deponier för 
farligt- och icke farligt avfall.

Efter försening på grund av be-
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gränsad tillgång av schaktmassor, har 
sluttäckningen av deponin Sänkmos-
sen i Fagersta kunnat färdigställas 
under 2018.

På Isätra utanför Sala ska anlägg-
ningen vara sluttäckt senast 2020. 
Den första etappen utgör en cirka 4,4 
hektar stor yta av deponins södra del. 
Arbetet startade i augusti 2017 och 
under 2018 har arbetet framförallt 
omfattat påläggning av tät-/dräne-
ringsskikt, installation av ytvatten-
dränering samt skyddsskikt. 

Den återstående sluttäcknings-
etappen på Annelund har tidigare 
försetts med tätskikt och dränerings-
matta. Arbetet med påläggning av 
sluttäckningens övre skikt, skydds-

Sluttäckning pågår på fl era av våra deponier. På deponin Sänkmossen i Fagersta har 
sluttäckningen färdigställts under 2018.  

skikt, har pågått under 2018 och 
beräknas vara klart under 2019.

På Norsa färdigställdes sluttäck-
ningen av deponin för icke farligt 
avfall.

UNDANTAG
På grund av begränsade möjligheter 
att ta hand om avfallet på annat sätt, 
kan VafabMiljö tvingas söka undantag 
från förbuden att deponera brännbart 
och organiskt avfall. Under 2018 har 
länsstyrelsen medgivit fyra sådana 
undantag, vilka totalt har omfattat 
3 588 ton. Den dominerande mäng-
den har utgjorts av förorenade mas-
sor från Öster Mälarstrand i Västerås. 
Dessa massor har innehållit höga 

halter av kol med organiskt ursprung 
(TOC). Exempel på annat avfall som 
omfattats av undantag är brandrester 
och andra specialavfall.

GASUTVINNING
Som en miljöåtgärd samlas metangas 
upp från deponier.

På Gryta, Isätra och Annelund har 
den totala energiutvinningen 2018 
varit 10 100 MWh. 

LAKVATTENRENING
En viktig del i miljöarbetet är att ta 
hand om det lakvatten som uppstår 
vid deponierna. Lakvattnet tas om 
hand via kommunernas reningsverk 
eller lokalt på avfallsstationerna. 

Totalt hanterades cirka 374 000 m³ 
lakvatten under 2018. Av detta pumpa-
des cirka 240 000 m³ lakvatten till de 
kommunala reningsverken.

SBR-anläggningar för lakvatten
SBR-anläggning på Gryta avfallsan-
läggning togs i drift under 2016. SBR 
står för satsvis biologisk rening. Lak-
vattnet behandlas i anläggningen och 
leds sedan genom ett sandfi lter. Det 
renade vattnet leds till Svartån. Under 
2018 behandlades 104 000 m³. 

På Norsa behandlas allt lakvatten i 
en SBR-anläggning med ett fi lter som 
avslutande steg innan det leds till 
mottagare. Under året har 25 000 m³ 
vatten behandlats. 

Lakvattnet från Isätra behandlas i 
en SBR-anläggning där vattnet luftas 
och leds till en våtmark innan det leds 
vidare till reningsverket för fortsatt 
rening.

På Gryta avfallsstation fi nns ett 
mellanlager där farligt avfall 

mellanlagras innan det skickas 
till olika behandlings

anläggningar.
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I SBR-anläggningen på Gryta avfalls station renas lakvattnet som uppstår 
i deponin. Totalt hanterades cirka 374 000 m3 lakvatten under 2018.
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Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där 
människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. 
För VafabMiljö handlar det bland annat om mångfald, utbildning och 
ett stort samhällsansvar.

SOCIAL 
HÅLLBARHET

SOCIAL HÅLLBARHET
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Övergången av avfallsverksamheten 
från alla 12 kommuner slutfördes en-
ligt plan under 2017. Under 2018 har 
vi fokuserat på genomförande av vår 
nya insamlingsstrategi för hushållsav-
fall. Det har medfört att vi tagit över 
verksamhet från Ragnsells den första 
februari, samt överlämnande av 
verksamhet till Allmiljö den 1 oktober. 
I takt med genomförandet av föränd-
ringarna har vi både rekryterat nya 
medarbetare samt tappat medarbe-
tare till vår nya entreprenör. Föränd-
ringarna har inneburit ett behov av 
översyn av våra rutiner, processer 
och vår organisation. Dessutom har 
vi haft behov av att attrahera nya 
kompetenser.

JÄMSTÄLLDHET
Av dagens 247 medarbetare med tills-
vidare anställning är 173 män och 74 
kvinnor. Det innebär att 70 procent 
av våra fastanställda medarbetare är 
män och 30 procent kvinnor. Jämfört 
med föregående år backar vi därmed 
en procentenhet då förhållandet förra 
året låg på 69 procent män och 31 
procent kvinnor.

I chefsledet är förhållandena mer 
jämställda. Av våra 20 chefer är 12 
män och 8 kvinnor. Det innebär att 
förhållandet mellan manliga och 
kvinnliga chefer inom vår verksamhet 
ligger på 60/40. 

Förra årets lönekartläggning visade 
att inga osakliga löneskillnader före-
ligger inom vårt förbund.

ARBETSMILJÖ
Vi arbetar ständigt för en trygg och 
säker arbetsplats genom ett systema-
tiskt arbetsmiljöarbete. Under 2018 
fullföljde alla chefer, arbetsledare och 
skyddsombud en 3-dagars arbets-
miljöutbildning som mynnade ut i en 
certifiering. 

Syftet med att erbjuda både chefer, 
arbetsledare och skyddsombud sam-
ma utbildning var att säkerställa att 
alla har en grundläggande kompetens 
inom arbetsmiljön samt att skapa 
förutsättningar för en god samverkan 
inom vår verksamhet. 

VÄRDEGRUNDSRESAN
Under 2018 har vi lagt mycket tid 
och engagemang på att implemen-
tera våra nya värdeord OMTANKE, 
TROVÄRDIG, PROFESSIONELL och 
NYTÄNKANDE. Medarbetarna har 
bjudits in till workshops för att 
diskutera igenom vad orden betyder 
för oss i vår dagliga verksamhet. 
Vidare har var och en bidragit till 
en uppskattning av efterlevnaden av 
vår värdegrund. Återkoppling kring 
den gemensamma bilden av var vi 
befinner oss idag samt vår utveck-
lingspotential har genomförts på som-
mar- och vinterkonferenserna. I nästa 

steg kommer vi att paketera våra 
värdeord för att ytterligare befästa 
vår kultur.

HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE
VafabMiljö har ett aktivt hälsoarbete. 
Många medarbetare tränar regelbun-
det i vårt eget gym eller nyttjar möj-
ligheten att få träningskort hos extern 
arrangör med hjälp av ett så  
kallat friskvårdsbidrag. 

Våra medarbetare erbjuds hälso-
undersökning hos Företagshälso-
vården var tredje år samt subventio-
nerad massage varje månad. 

Under 2018 anordnades även 
ett stort antal aktiviteter av Trivsel- 
och friskvårdsgruppen. Exempel på 
aktiviteter som har erbjudits är inne-
bandy, yoga, inspirationsföreläsning, 
viktväktargrupp, teaterföreställningar 
och mycket annat. Aktiviteterna är 
uppskattade och bidrar till en god 
arbetsmiljö och friska med arbetare.

Medarbetare

SOCIAL HÅLLBARHET

FAKTA

Nyckeltal 2018 2017

Antal tillsvidareanställda 247 247
Antal män 173 166
Antal kvinnor 74 72

Sjukfrånvaro 2018
Total sjukfrånvarotid i %
  Totalt  Kvinnor  Män
–29 år 4,68 7,68 3,44
30–49 år 4,46 6,13 3,56
>50 5,53 3,78 6,02
Totalt 2018 5,00 5,44 4,84
Totalt 2017 5,53 6,30 4,90

Implementeringen av vår nya insamlingsstrategi för hushållsavfall har medfört att Vafab
Miljö under 2018 har tagit över viss verksamhet och även lämnat över verksamhet. Antal 
medarbetare inom organisationen har dock varit tämligen konstant och vid årsskiftet var 
vi 247 medarbetare. Lika många som året innan.
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VÄLGÖRENHET
Under 2018 har VafabMiljö fortsatt 
samarbetet med en rad olika orga-
nisationer för insamling av föremål 
till återanvändning. Möjligheten att 
lämna material till Återanvändning 
finns på 16 av våra 18 Återbruk.

Hushållen kan lämna pantflaskor 
och burkar till välgörenhet på samt-
liga Återbruk.

Alla Återbruk har även insamling 
av textilier i samarbete med Human 
Bridge. De jobbar med bistånd både 
i form av textilier till behövande 
samt sjukvårdsutrustning som möj-
liggörs av försäljning av textilier och 
kläder. Under 2018 har vi samlat in 
859 ton, varav 661 ton har gått till 
återanvändning.

FÅTT-PROJEKTET
I Västerås pågår det så kallade FÅTT- 

projektet. Projektet innebär att besö-
kare på Återbruket Gryta kan lämna 
reglar, träskivor och annat material 
av trä som blivit över vid till exempel-
renovering. Materialet tas om hand 
av Bjurhovdaskolan där elever kan 
återanvända det i träslöjden. 

SKOLINFORMATION 
OCH STUDIEBESÖK
Sedan 80-talet har VafabMiljö träf-
fat skolelever och studenter för att 
informera om avfalls- och miljöfrågor. 
Elever inom SFI, Svenska för invand-
rare, är en växande målgrupp som 
behöver information om avfallshante-
ring. Fler företag och organisationer 
vill utbilda sina medarbetare och vi 
kan nu även erbjuda företagsföreläs-
ningar mot självkostnadspris.

Sedan ett par år tillbaka har vi ett 
samarbete kring SFI-grupper tillsam-
mans med Mälarenergi och Mimer 
i Västerås genom projektet Bo i 
Västerås. Vårt gemensamma koncept, 
Boskolan, bygger på att vi praktiskt 
visar och berättar om vatten, avlopp, 
el, avfall och andra frågor som rör 
boendet. Samarbetet har tagits emot 
väl och vi har fått förfrågningar från 
andra kommuner som är intresserade 
av att göra liknande projekt.

Vi tar emot många studiebesök 
från när och fjärran, bland annat är 
intresset från utlandet fortsatt stort. 
Framför allt är det information om 
källsortering av matavfall och studie-
besök på biogasanläggningen som 
lockar. 

PUBLIKA AKTIVITETER
Under våren lanserades Töm säcken 
vilket innebär att vi tackar nej till 
säckar på Återbruken. Genom att 

tömma säckarna kan mer avfall åter-
vinnas och bli till nya resurser. Det 
förekom tidigare att sprutor, vassa 
föremål, elektronik och farligt avfall 
hittades i säckarna; farligt för såväl 
miljö som medarbetare på Återbru-
ken. Vid lanseringen i maj ökade vi 
bemanningen på Återbruken för att 
få tid att prata med kunderna om 
förändringen. 

Det finns ett stort miljöengagemang 
runt om i skolorna i våra 12 kommu-
ner. För att inspirera skolor att arbeta 
för miljön, och prisa goda arbeten, 
instiftade vi under året ett miljö- och 
hållbarhetspris. Guldäpplet. Elva no-
mineringar kom in och första priset 
gick till ABB Industrigymnasium som 
vann 30 000 kronor. Andra priset gick 
till Bjurhovdaskolan och tredje till 
Carlforsska gymnasiet. Alla tre skolor 
med hemvist i Västerås. Målet är att 
få nomineringar från skolor i hela 
regionen.

INTERNATIONELLT SAMARBETE
Sedan 2016 pågår ett försök med 
käll sortering i ett bostadsområde i 
Botswanas huvudstad Gaborone. Pro-

Samarbeten 
och påverkan

SOCIAL HÅLLBARHET

Att samarbeta med andra är viktigt för oss. Synergier skapas och 
vi får fler plattformar att nå ut med vårt budskap och kan påverka 
såväl privatpersoner som organisationer mot mer hållbara beteen-
den. Vi bidrar också till en social hållbarhet i vår omvärld.

Töm Säcken har ökat återvinningen på 
Återbruken.
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jektet syftar till att ordna insamlings-
platser i området men framför allt att 
arbeta med beteende- och attitydfrå-
gor för att få människor att sortera ut 
det återvinningsbara ur avfallet. 

En del av samarbetet handlar om 
att vi ska dra lärdomar från projektet 
för att bland annat bli bättre på att nå 
ut med information på hemmaplan. 
Under 2018 initierades ett sådant 
arbete tillsammans med Västerås 
kommunala bostadsbolag Mimer. I 
bostadsområdet Viksäng valdes fem 
miljöbodar ut som rustades upp i 
olika grad och med varierad grad 
av kommunikation. Syftet är att dra 
lärdom av vad som fungerar och inte. 
Tydligare skyltar och färgkodade kärl 
är några exempel från delprojektet. 
Det gemensamma målet är att vända 
den negativa trenden av försämrad 
kvalitet i källsorteringen som vi sett de 
senaste åren. Den kunskap vi får vill 
vi kommunicera som goda exempel 
till fastighetsägare runt om i regionen. 
Förutom Västerås stad och VafabMiljö 
deltar Mimer och Bjurhovdaskolan i 
projektet, som liksom tidigare finan-
sieras av Sida/ICLD.

VafabMiljö arbetar med att påverka 
människor att leva mer hållbart genom 
information bland annat i skolor samt 
genom vår Influencer Natalie Lindkvist.

VafabMiljö deltar i ett samarbete med Gabarone i Botswana. Under 2018 fick vi besök 
av medarbetare och politiker från Gaborone City Council.
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En god ekonomi är en förutsättning för att ta ekologisk och 
social hänsyn. Den tryggar också nödvändiga investeringar för 
en hållbar avfallshantering.

EKONOMISK 
HÅLLBARHET

EKONOMISK HÅLLBARHET
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Affärs mässig samhällsnytta

CIRKULÄR EKONOMI 
PÅ FRAMMARSCH
Med Cirkulär ekonomi menas en håll-
bar och miljövänlig ekonomi där pro-
dukter tillverkas med hög kvalitet för 
att kunna återanvändas eller lagas, 
material som används vid tillverk-
ningen är förnyelsebara och transpor-
ter sker med förnyelsebara bränslen. 
Avfallet betraktas som en resurs och 
går tillbaka till producenten eller till 
naturen, utan miljöpåverkan. 

Cirkulär ekonomi är inspirerat 
av naturens kretslopp och minskar 
negativa effekter på miljö, hälsa och 
klimat. 

VAFABMILJÖS BIDRAG
VafabMiljö är med i utvecklingen av 
den cirkulära ekonomin genom bland 
annat:
• insamling av användbara produkter 

och textilier på ett flertal av våra 
Återbruk 

• leverans av material till åter vinning, 
• produktion av biogas och biogödsel 

av matavfall
• kommunikationsaktiviteter m m

I den nya avfallsplanen, som pla-
neras ska gälla från 2020, finns ett 
flertal mål och aktiviteter som kom-
mer att utveckla arbetet med cirkulär 
ekonomi. 

Genom att ge rätt förutsättningar, 
kunskap och inspiration ska vi arbeta 
för att invånarna i regionen ska nå 
högre upp i avfallstrappan och på så 
sätt bidra till en cirkulär ekonomi. 
Återvinn, återanvänd och minimera 
är honnörsorden.

Deltagande i Miljö- och Klimatrådet
VafabMiljö ingår i Västmanlands 
Miljö- och Klimatråd som startats upp 
på initiativ av landshövdingen. I rådet 
har ett antal projekt initierats som 
ska främja en hållbar utveckling.

VafabMiljö ansvarar för projektet 

”Cirkulär ekonomi” vilket är angelä-
get för kommunalförbundet och har 
också en tydlig koppling till det arbete 
som vi bedriver.

Gröna obligationer
Förbundet ingår i Västerås stads 
samarbete med Världsbanken och 
SEB avseende gröna obligationer. 
Med hjälp av gröna obligationer 
kan vi tillsammans ta ytterligare 
steg i arbetet för klimat, miljö och 
ett hållbart samhälle. Projekt som 
VafabMiljö bidrar med är bland annat 
klimat smarta insamlingsfordon samt 
distribution och produktion av biogas 
som drivmedel.

MILJÖINVESTERINGAR 
Ekonomisk hållbarhet innebär också 
miljöriktiga investeringar. Flera vik-
tiga miljöinvesteringar gjordes under 
2018: 
• Sluttäckning av deponier, cirka 25 

mnkr. Huvudsakligen på avfallsan-
läggningarna Gryta och Isätra.

• Inköp av renhållningsfordon med 
antingen biogas eller HVO som 
bränsle, totalt cirka 18 mnkr.

• Inköp av maskiner till avfallsan-
läggningarna som drivs med HVO-
bränsle, cirka 10 mnkr. 

• Investeringar i ny biogasanlägg-
ning, cirka17 mnkr.

EKONOMISK HÅLLBARHET

Genom våra Återbruk, där vi samlar in bland annat metall som går till återvinning, 
bidrar vi till cirkulär ekonomi.

VafabMiljö deltar i utvecklingen av den cirkulära ekonomin,  
till exempel genom den nya avfallsplanen. Under året har ett  
antal miljöinvesteringar gjorts och projekt startats för att  
fortsätta utveckla miljöarbetet.



 

Om inte särskilt anges redovisas samtliga belopp i tusentals kronor och inom parentes anges motsvarande 
värde föregående år. Jämförelsetal för föregående år avser koncernen om inget annat anges.

Förvaltningsberättelse 

Förbundsdirektionen och förbunds-
direktören för VafabMiljö Kommu-
nalförbund (organisationsnummer 
222000-3129) får härmed avge föl-
jande redovisning för verksamheten 
under räkenskapsåret 2018. 

FÖRBUNDETS VERKSAMHET
VafabMiljö Kommunalförbund är bil-
dat av kommunerna i Västmanlands 
län (Arboga, Fagersta, Hallstaham-
mar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, 
Skinnskatteberg, Surahammar och 
Västerås kommun) samt de angräns-
ande kommunerna i Uppsala län 
(Heby och Enköping). 

VafabMiljö har i uppdrag att 
behandla medlemskommunernas 
hushållsavfall och att göra det med 
stor miljöhänsyn, god affärsmässig-
het och kostnadseffektivitet samt med 

hög service och kvalitet gentemot av-
fallslämnarna. Vidare har Kommunal-
förbundet ett grundläggande ansvar 
enligt Miljöbalken att utöva tillsyn, 
ta fram renhållningsordningar med 
avfallsplaner, besluta om taxor och 
avgifter, vara beställare alternativt 
utförare av insamling och transport 
av hushållsavfall samt att informera 
och utveckla verksamheten. 

Förbundet ska medverka till att 
skapa en långsiktigt hållbar avfalls-
hantering i regionen med utgångs-
punkt från nationella, regionala och 
lokala miljömål. Förbundet arbetar 
även med att avsätta material för 
återvinning, producera avfallsbräns-
len, ta hand om farligt avfall på våra 
samtliga fem avfallsstationer, 18 
Återbruk samt förbrännings- och bio-
gasanläggningar. Förbundet har även 

avfallsverksamhet på den konkur-
rensutsatta marknaden, bland annat 
genom att samla in, transportera och 
behandla avfall från företag.

DOTTERBOLAGET VAFABMILJÖ AB
Under juni 2015 köpte VafabMiljö 
Kommunalförbund aktierna i Vafab-
Miljö AB (556191-4200) från med-
lemskommunerna och verksamhets-
överlåtelse skedde per den 1 januari 
2016. Bolaget är därefter vilande 
förutom en kvarvarande tvist. I början 
av 2019 erhöll förbundet meddelande 
från Högsta Förvaltningsdomstolen 
att prövningsbeslut ej beviljades.
Tvisten avsåg huruvida konstruk-
tionsmaterial för byggnation av en 
väg på deponi är avdragsgill eller 
inte. 

VafabMiljö AB (556191-4200)
Ägd andel 100%
Bokfört värde 57 358 tkr
Eget kapital  55 152 tkr

Förbundet har en långfristig skuld 
i balansräkningen på 74,5 mnkr 
av seende förvärvet av inkråmet vid 
verksamhetsöverlåtelsen. Ränta 
påförs mellan långivare och lånta-
gare med samma ränta som Förbun-
det har för sin upplåning gentemot 
kreditgivaren Västerås stad. Det har 
uppstått en skillnad mellan Förbun-
dets bokförda värde på aktierna och 
bolagets egna kapital på 2,2 mnkr. 
Förbundet bedömer dock att det 
inte finns något nedskrivningsbe-
hov, då bolaget årligen erhåller ovan 
nämnda ränta som ökar bolagets 
resultat och egna kapital. Värdet bör 
vara återställt inom tre år. Under 
året har bolaget träffat en förlikning 
med en leverantör som ansåg sig ha 
lidit skada på grund av en upphand-
lingstvist år 2015. Kostnaden är av 
engångskaraktär.
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Vi inspirerar till att återanvända. I ett reportage i Cirkulera visar vi exempel på håll-
barhet. Vi dukar till fest med porslin, glas och ljusstakar köpta på Second hand. Som 
duk använder vi en överbliven tapet och vi dekorerar med det höstens skog bjuder.
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MÅLUPPFYLLELSE

VafabMiljö Kommunalförbund planerar och följer upp verksamheten utifrån fyra per-
spektiv: kund, medarbetare, samhälle & miljö och ekonomi. Perspektiven är långsiktigt 
målsatta och har underliggande delmål som skall stödja de långsiktiga målen.

Övergripande perspektiv Mål Delmål 2018 Bedömd måluppfyllelse 2018

Kund 1. VafabMiljö har nöjda 
kunder som har förtro-
ende för oss

1a. Antalet besök på hemsidan och sociala 
medier ska öka med minst 10%

1b. Hämtning efter överenskommelse 
(avvikelse max 1 ‰). Gäller både för 
kommunal avfallsverksamhet och för  
övrig avfallsverksamhet 

Målet är delvis uppfyllt

Bedömning:
1a. Delmålet uppnås

1b. Delvis uppfyllt. Målet nås för 
kommunal avfallsverksamhet men 
ej för övrig avfallsverksamhet 
(avvikelse 1,5 ‰)

Medarbetare 2. VafabMiljö är en 
attraktiv arbetsplats där 
alla bidrar till utveckling 
av verksamheten

2a. Sjukfrånvaron ska vara under 4%

Målet uppnås ej

Bedömning:
2a. Ej uppfyllt, sjukfrånvaron 
är 5,0%

Samhälle och miljö 3. VafabMiljö bidrar till 
ökad resurshushållning

3a. Minst 12 pressmeddelanden 
(i positiva sammanhang)

3b. Fordonsflottan ska drivas fossilfritt  
till 50% under 2016, 75% 2017 och 
100% 2018

3c. Minimera lukt från Gryta avfalls-
anläggning

3d. Minska lakvattenmängderna på  
avfallsanläggningarna med 10% till  
år 2020 (jämfört med år 2010)

Målet är delvis uppfyllt

Bedömning:
3a. Delmålet uppnås 

3b. Delmålet uppnås ej

3c. Delmålet uppnås ej

3d. Delvis uppfyllt, 3 av 5 an-
läggningar minskar lakvatten-
mängderna enligt plan

Ekonomi 4. VafabMiljö ska ha en 
långsiktigt stabil ekonomi

4a. Soliditeten ska årligen öka till dess  
att ett värde över 15% uppnås

4b. Skuldsättningsgraden ska årligen minska 
till dess att ett värde under 10 uppnås

4c. Resultatet i den kommunala avfallsverk-
samheten ska vara i ekonomisk balans

4d. Resultatet i kommunalförbundets övriga 
avfallsverksamhet ska uppgå till minst 5%

Målet är delvis uppfyllt

Bedömning:
4a. Delmålet uppnås, soliditeten 
ökar (5,1 %)

4b. Delmålet uppnås, skuld-
sättningsgraden minskar 

4c. Delmålet uppnås ej (-23,1 
mnkr) 

4d. Delmålet uppnås, resultatnivån 
uppnås (11%)
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Kommunalförbundet bedöms sam-
mantaget ha en god intern kontroll. 
Då VafabMiljö ombildats till ett kom-
munalförbund tillämpas nu samma 
principer som för kommunal intern- 
kontroll. Direktionen för VafabMiljö 
kommunalförbund har fastslagit en 
internkontrollplan bestående av tre 

delar; en beskrivande del som inne-
håller instruktioner för genomförande 
av analys och bedömningar, tabeller 
som redovisar resultat av en risk-
analys samt en handlingsplan för 
att åtgärda riskerna. Arbetet med 
internkontrollplanen dokumente-
ras och återrapporteras årligen till 

förbundsdirek tionen. 
Internkontrollplanen utgår från 

kommunalförbundets huvudproces-
ser och är ett dynamiskt verktyg som 
utvecklas och förändras i takt med att 
verksamhets- och ekonomistyrningen 
förändras.

2016 2017 2018
Budget 

2018
Avvikelse 

mot budget

Resultaträkning

Verksamhetens intäkter 522 376 603 946 638 759 576 425 62 334

Verksamhetskostnader -266 058 -295 546 -268 176 -213 228 -54 948

Personalkostnader -135 611 -157 274 -164 982 -166 834 1 852

Övriga externa kostnader -53 742 -52 768 -103 665 -99 123 -4 542

Avskrivningar -54 701 -60 665 -88 059 -81 026 -7 033

Rörelseresultat 12 264 37 693 13 877 16 214 -2 337

Finansiella poster -5 855 -12 988 -5 176 -6 146 970

Resultat 6 409 24 705 8 701 10 068 -1 367

Balansräkning

Anläggningstillgångar 515 970 616 486 608 041 672 663 -64 622

Balansomsluntning 705 856 786 199 804 554 833 209 -28 655

Eget kapital 7 607 32 312 41 013 42 380 -1 367

Avsättningar 110 234 220 468 200 255 205 578 -5 323

Långfristiga skulder 470 843 389 954 401 707 445 251 -43 544

Nyckeltal

Verksamhetskostnader/intäkter (%) 61 58 58 54

Soliditet (%) 1,2 4,3 5,1 5,1

Skuldsättningsgrad 84 23 20 18

Avkastning på totalt kapital (%) 1,9 5,2 1,8 1,2

Räntetäckningsgrad 2,1 2,8 2,4 2,6

Genomsnittlig ränta 2,1 1,3 1,5 1,6

Flerårsöversikt (exkl. dotterbolaget)

God ekonomisk hushållning är ett 
lagstadgat krav som återfinns i 11:e 
kap i Kommunallagen. VafabMiljö 
Kommunalförbund bedriver sitt 4:e 
verksamhetsår och visar ett resultat 
per 2018-12-31 på 8,7 mnkr vilket är 
något sämre än budget 2018. 

Intäkterna är 62,3 mnkr högre än 
budget vilket främst beror på högre 
intäkter för taxor och avgifter för det 

kommunala avfallsuppdraget, högre 
intäkter för behandling av jordar och 
schaktmassor samt ökade intäkter 
kopplade till det samverkansavtal 
som inleddes med Mälarenergi vid 
halvårsskiftet. 

Kostnaderna är 63,7 mnkr högre än 
budget vilket främst beror på högre 
kostnader för insamling av hushållsav-
fall, högre kostnader för behandling av 

farligt avfall samt högre kostnader för 
energiåtervinning av avfall kopplat till 
samverkansavtalet med Mälarenergi.

Förbundet har ännu inte haft möj-
lighet att skapa en gemensam taxa för 
att kunna påverka den kommunala 
avfallsverksamheten. Arbetet pågår 
och bör bli klart under 2019. 

UTVÄRDERING AV GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK ANALYS

INTERN KONTROLL
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Balanskravet är ett lagstadgat krav 
som förbundet måste uppfylla enlig 
Kommunallagen och utgör en undre 
gräns för vilket resultat som är till-
låtet att budgetera och redovisa. Ett 
eventuellt underskott i bokslutet ska 

inarbetas och det egna kapitalet enligt 
balansräkningen ska återställas inom 
tre år enlig åt gärdsplan som för-
bundsdirektionen har att besluta om. 

Förbundet har uppnått en ekonomi 
i balans 2018 i den sammanställda 

verksamheten. Förbundet har även i 
den kommunala avfallsverksamheten 
en sammantaget ackumulerad positiv 
resultatutjämningsfond på 18,2 mnkr, 
trots ett negativt resultat för 2018 på 
23,2 mnkr. 

Det uppdrag att ta hand om avfall 
som kommunalförbundet har en-
ligt 15 kap miljöbalken (kommunal 
avfallsverksamhet) skall särredovi-
sas från övrig avfallsverksamhet. I 
övrig avfallsverksamhet ingår tjäns-
ter som kommunalförbundet utför 
åt medlems kommunerna samt den 
affärs verksamhet som bedrivs på 
den konkurrensutsatta marknaden. 

Direkta intäkter och kostnader 
hänförs till respektive särredovisning-
område. Intäkter och kostnader som 
inte direkt kan härledas till respektive 

område fördelas med hjälp av för-
delningsnycklar baserade på i första 
hand andel mängd hushållsavfall/
verksamhetsavfall eller uppskattad 
tidsåtgång för respektive område. I 
resultaträkningen ingår även interna 
transaktioner där verksamheterna 
köper tjänster av varandra, vilket 
framförallt är transporttjänster och 
behandling av avfall.

Resultatet för den kommunala 
avfallsverksamheten är -23,1 mnkr 
vilket är 15,0 mnkr sämre än budget 
för helåret. Främsta orsakerna till det 

sämre resultatet är att kostnaden för 
insamling av hushållsavfall ökat samt 
kostnaden för extern behandling av 
hushållens farliga avfall ökat.

Resultatet för övrig avfallsverksam-
het är 31,8 mnkr vilket är 13,8 mnkr 
bättre än budget. Främsta orsakerna 
till det bättre resultatet är ökade in-
täkter för behandling av schaktmas-
sor, avfall till deponi samt brännbart 
avfall. Det beror även på högre 
intäkter för fastighetsnära insamling 
av förpackningar och tidningar.

Förbundets resultat för den kommunala avfallsverksamheten och övrig avfallsverksamhet

2016 2017 2018
Budget 

2018

Årets resultat enligt resultaträkningen 6 170 24 704 8 701 10 068

Avgår: samtliga realisationsvinster -1 234 -183 -1 182

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 4 936 24 521 7 519 10 068

Medel till resultatutjämningsreserv
(ingår i årets resultat) 605 13 276 1 565

Årets balanskravsresultat 4 936 24 521 7 519 10 068

Balanskrav att reglera

Infrias balanskravet? Ja Ja Ja

Balanskravsutredning (exkl. dotterbolaget)

Kommunala avfallsverksamheten Övriga avfallsverksamheten

Utfall  
KAV 2018

Budget  
KAV 2018 Avvikelse

Utfall  
ÖAV 2018

Budget 
ÖAV 2018 Avvikelse

Intäkter 385 049 349 295 35 754 290 613 263 723 26 890

Verksamhetens kostnader -177 503 -143 404 -34 100 -127 182 -106 073 -21 109

Personalkostnader -100 171 -99 983 -188 -64 812 -66 974 2 162

Övriga externa kostnader -68 251 -60 944 -7 307 -35 806 -38 524 2 718

Avskrivningar -59 211 -50 032 -9 179 -28 848 -30 995 2 147

Finansiella poster -2 990 -3 005 15 -2 186 -3 140 954

Resultat -23 078 -8 073 -15 005 31 779 18 017 13 762

Balanskravet



 

Den kommunspecifika intäkten består 
av taxor och avgifter särredovisade för 
respektive medlemskommun. Tabellen 
visar bland annat på skillnader mellan 

kommunernas resultat vilket till största 
delen kan förklaras med att kommuner-
nas taxenivåer varierar.

Ovanstående tabell visar bland an-
nat det kommunala avfallsuppdragets 
ackumulerade överskott per kommun. 
De årliga kommunresultaten påverkar 
den så kallade RUF:en (Resultatutjäm-
ningsfonden) antingen positivt eller ne-
gativt. Förbundet har i det kommunala 
renhållningsuppdraget en sammantaget 
ackumulerad positiv resultatutjäm-

ningsfond på cirka 18,5 mnkr, trots ett 
negativt resultat för 2018 på 24,6 mnkr 
(13,3 mnkr). Vissa kommuner har en 
positiv resultatutjämningsfond vilken 
ökar vid överskott eller minskar vid 
underskott. De kommuner som upp - 
visar ett negativt resultat för perioden 
och som har nyttjat sin reserv ligger 
kvar i det gemensamma resultatet.  

För perioden innebär detta att cirka 
-1,6 mnkr justerats på det gemen-
samma resultatet.

Under 2019 kommer resultatutjäm-
ningsfonderna i Surahammar, Köpings, 
Arboga och Kungsörs kommun att 
överföras till VafabMiljö

Resultaträkning Heby 
Fager-

sta
Nor-
berg

Skinnskat-
teberg

Enkö-
ping Västerås Sala

Hallsta-
hammar

Sura-
hammar Köping Arboga

Kung-
sör Totalt

Kommunintäkter 13 747 12 928 6 124 6 686 48 542 125 223 24 174 15 209 11 808 25 195 14 778 8 352 312 766

Verksamhets-
kostnader -1 039 -1 816 -1 268 -1 650 -17 756 -16 768 -7 562 -2 722 -1 260 -5 195 -2 846 -1 769 -61 650

Personalkostnader -1 266 -1 077 -429 -464 0 -10 550 -621 -829 -530 -2 786 -1 4886 -918 -20 955

Övriga externa 
kostnader -305 -449 -258 -173 -870 -5 534 -2 095 -346 -135 -766 -413 -260 -11 604

Kapitalkostnader -475 -191 -65 -40 -232 -30688 -184 -69 -56 -523 -270 -171 -5 972

Kommunkostnader -3 085 -3 532 -2 020 -2 326 -18 858 -36 540 -10 462 -3 967 -1 980 -9 270 -5 023 -3 118 -100 181

Kommunresultat 10 662 9 396 4 104 4 360 29 684 88 683 13 711 11 242 9 828 15 925 9 755 5 235 212 585

Fördelade intäkter 2 980 2 886 1 247 953 9 421 32 296 4 868 3 441 2 159 5 618 2 997 1 851 70 717

Fördelade 
kostnader -12 977 -12 566 -5 429 -4 151 -41 026 -140 634 -21 199 -14 986 -9 402 -24 464 -13 052 -8 059 -307 945

Resultat per 
kommun före 
justering 665 -284 -78 1 163 -1 920 -19 656 -2 619 -303 2 585 -2 921 -300 -974 -24 642

Justering 2018 1 565

Summa kommunala avfallsverksamheten -23 078

Heby
Fager-

sta
Nor-
berg

Skinnskat-
teberg

Enkö-
ping Västerås Sala

Hallsta-
hammar

Sura-
hammar Köping Arboga

Kungs-
ör

Ackumulerat över-
skott 2017-12-31 6 093 3 526 3 138 2 023 6 491 890 -478 3 127 4 787 2 151 1 093 529 33 370

Justering 2018 665 -284 -78 1 163 -1 920 -890 478 -303 2 585 -2 151 -300 -529 -1 565

Ackumulerat över-
skott 2018-12-31 6 758 3 241 3 060 3 186 4 571 0 0 2 824 7 372 0 850 0 31 805

Ännu ej överförda överskott från Surahammars, Köpings, Arboga och Kungsörs kommun. -13 605

Summa inbetalt överskott från abonnenter 18 200

Statistik insamlat 
hushållsavfall per 
kommun (ton) Heby

Fager-
sta

Nor-
berg

Skinnskat-
teberg

Enkö-
ping Västerås Sala

Hallsta-
hammar

Sura-
hammar Köping Arboga

Kungs-
ör

Hushållsavfall 
exkl grovavfall 2 238 2 486 827 849 7 443 21 885 3 563 2 306 1 428 4 004 2 137 1 319 50 455

Matavfall, källsorterat 
från hushåll 557 575 261 203 1 614 9 040 1 161 725 91 1 483 791 488 16 989

Hushållens farliga 
avfall 541 362 164 136 850 3 603 680 523 260 780 452 239 8 590

Återbruksavfall 4 201 2 701 1 456 1 049 10 943 38 886 5 883 5 214 1 942 6 758 3 989 2 322 85 346
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Förbundets resultat för den kommunala avfallsverksamheten per medlemskommun



2016 2017 2018

Långfristiga skulder 470 843 389 954 401 707

Räntebärande skulder 470 843 364 094 375 454

Räntekostnad 3 211 4 279 3 023

Reversränta och borgensavgift 2 179 1 715 1 693

Nedskrivning i fi nansiella tillgångar 6 842

Genomsnittlig upplåningsränta 1,0 2,0 1,0

Upplånings förfallostruktur       >5 år 470 843 389 954 401 707

Borgensåtagande från medlemskommuner 410 900 625 000 625 000

Nyttjad borgen 337 924 212 772 218 608

Finansförvaltning och borgensåtaganden, tkr

VafabMiljö är exponerade för ränte-
risker, risker för kundförluster samt 
risk för anläggningsskador. Riskerna 
hanteras genom efterlevnad och 
stöd av Västerås stads fi nanspolicy, 
systematisk kreditbedömning samt 
fullvärdesförsäkring av anläggnings-
beståndet. Förbundets ränterisk 
anses som relativt liten i paritet till 
de räntebärande skuldernas andel av 
tillgångarna. 

Förbundet har fi nansiell anlägg-
ningstillgång i form av aktier i dotter-
bolaget VafabMiljö AB. Aktierna upp-
går till 57,4 mnkr men det bokförda 

värdet på det egna kapitalet uppgår 
till 55,6 mnkr. Bolagets egna kapital 
är enligt prognos återställt inom en 
treårsperiod. Förbundet har även 
utsläppsrätter som under 2018 ökade 
från 1,8 mnkr till 4,4 mnkr, ökningen 
förklaras främst av ökat marknads-
värde på utsläppsrätterna och bristen 
på dessa i Europa. Förbundet har 
inga derivat, ränteswappar eller an-
dra säkringslösningar.

Borgensåtaganden 
Det totala nyttjade borgensåtagan-
det var 218,6 mnkr vid utgången av 

2018, en ökning med 5,8 mnkr i för-
hållande till föregående år. Samtliga 
medlemskommuner har beslutat om 
en utökad borgen till totalt 650 mnkr, 
varav 566,7 mnkr för lån. I det beslu-
tade beloppet ingick även en borgen 
för pensionsförpliktelser, denna krävs 
inte i Kommunalförbund. Borgensbe-
loppet har sänkts med 25 mnkr, det 
vill säga en total borgen på 625 mnkr. 
Förbundet har nyttjat 35 procent av 
borgensbeloppet. Sammantaget kan 
riskexponeringen anses vara låg.
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FINANSFÖRVALTNING



 

Nyckeltal

Personal 2017 2018

Medeltantalet anställda (st) 247 247

Män/kvinnor 170/77 173/74

Personalkostnad 157,3 164,9

Förbundet har sina anställdas pensio-
ner tryggade via en avsättning och en 
försäkringslösning via KPA. Pensions-
avsättningen ökade 2018 med 1,5 
mnkr på grund av löner, ränta och 
medellivslängd. Den totala avsättning-
en uppgår till 26,9 mnkr (25,4 mnkr). 

Förbundet har valt att inte flytta del 
av pensionsavsättningen till ansvars-
förbindelser enlig RKR 7:1, utan 
inväntar ny lagstiftning där eventuellt 
förslaget att ansvarsförbindelsen skall 
ses som avsättning i balansräkningen.

Investeringsbudgeten för 2018 är 
137,4 mnkr (121,9 mnkr), utfallet för 
2018 blev 82,7 mnkr. Förklaringen 
till avvikelsen jämfört med budget, 
54,8 mnkr, är främst att investeringar 
motsvarande 28 mnkr har flyttats till 
2019 samt att investeringar motsva-
rande 19 mnkr utgår på grund av 
reviderade verksamhetsbehov och där 
utredningar om optimal lösning först 
ska tas fram. 

Projektet för Biogasutbyggnad 
startade 2017. Investeringen uppgår 
totalt till 122 mnkr och har tilldelats 
ett klimatinvesteringsstöd på högst  
32 mnkr från Naturvårdsverket. Den 
nya förbehandlingsanläggningen 
kommer att tas i drift i början av 
2019. Genomförandet av resterande 
delar kommer att pågå fram till hös-
ten 2020.

Under 2018 har det investerats 

bland annat i en tälthall för förvaring, 
en uppställningsyta på Gryta avfalls-
station, nio renhållningsfordon och 
nio anläggningsmaskiner.  

Investeringar i processanläggningar 
består av åtgärder inom miljö och tek-
nik, som om- och utbyggnad av depo-
nigasanläggningen i Sala, åtgärder för 
att minska lakvattenmängder, effektivi-
tetsförbättringar avseende avvattning 
av rötrester och nya rökgasspjäll.
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* I procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid.
** I procent av den totala sjukfrånvaron. 
Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en samman - 
hängande tid av 60 dagar eller mer.

2017 2018

Total sjukfrånvaro %* 4,8% 5,0%

Långtidsfrånvaro ** 52,9% 42,6%

Sjukfrånvaro för män 4,3% 4,8%

Sjukfrånvaro för kvinnor 6,3% 5,4%

Anställda -29 år % 1,5% 4,7%

Anställda 30-49 år %* 5,4% 4,5%

Anställda 50 år %* 5,1% 5,5%

Sjukfrånvaro

Investeringar

2016 2017 2018
Budget

2018
Avvikelse utfall 

mot budget 2018

Biogasutbyggnad 16 914 22 000 -5 086

Byggnader 2 255 6 228 6 900 -672

Kärl och containers 6 953 7 624 13 900 -6 276

Markanläggningar 5 301 6 115 3 790 2 325

Maskiner vid avfallsanläggningarna 50 737 7 988 14 140 27 150 -13 010

Processanläggningar 25 539 21 871 6 582 21 040 -14 458

Renhållningsfordon 20 026 5 578 18 831 32 300 -13 469

Övrigt 2 230 4 024 6 242 10 392 -4 167

Summa nettoinvesteringar 98 532 53 970 82 676 137 472 -54 813

INVESTERINGSREDOVISNING

PERSONAL



 

DIREKTIONENS OCH  
LEDNINGENS ARBETE

Direktionens ledamöter utses av  
respektive medlemskommuns full-
mäktige. Under 2018 hade direk-
tionen fem möten. Närvaron var i 
genomsnitt cirka 75 procent, (77 
procent). Direktionen har arbetat med 
verksamhets- och ekonomistyrning 
och beslutat om bland annat strategi 
för verksamhetstransporter, förslag 
till beslut om höjning av avfallstaxa 
2019 i Västerås samt beslutat om re-
mittering av avfallsplan och ny taxe-
konstruktion för medlemskommuner-
nas avfallsabonnenter. Direktionen 
har även arbetat med internkontroll- 
och säkerhetsskyddsplan.

Ordförande är Tony Lundin från 
och med 2019-01-01, han efterträdde 
Yngve Wernersson. Förbundsled-
ningen består av Förbundsdirektör, 
samtliga avdelningschefer samt sekre-
terare. 

MILJÖREDOVISNING
Större delen av VafabMiljö kommu-
nalförbunds verksamhet är reglerad 
genom tillstånd av miljöbalken. Det 
gäller för samtliga fem avfallsanlägg-
ningar, 18 återbruk samt förbrän-
nings- och biogasanläggningarna. 
Det finns inga förelägganden inom 
miljöbalken som är väsentliga för 
VafabMiljö. 

VafabMiljös verksamhet påverkar 
miljön, mest positivt men även nega-
tivt. Den positiva påverkan på miljön 
innefattar bland annat utvinning och 
produktion av gas, omhändertagande 
och rening av lakvatten samt informa-

tionsinsatser om avfallssortering. 
För att minska negativ miljöpå-

verkan har bland annat sluttäck-
ningsarbete utförts vid fem nedlagda 
deponier på olika avfallsanläggningar. 
Sluttäckningen av huvuddeponin på 
Norsa avfallsanläggning blev klar 
i juni, en etapp på Gryta avfallsan-
läggning blev klar under hösten och 
sluttäckningen av deponin på Sänk-
mossens avfallsanläggning blev klar 
under slutet av året.

Genom ledningssystemet arbetar 
VafabMiljö ständigt med att utveckla 
och förbättra verksamheten och 
bidrar till forskning och utveckling på 
miljöområdet genom samarbete med 
bland annat Mälardalens högskola 
och Sveriges Lantbruksuniversitet.

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR 
BEDÖMNING AV UTVECKLING 
OCH TILLSTÅND
Hanteringen av jordar och schaktmas-
sor som inkommit från byggprojekt 
runt om i regionen har stor påverkan 
på kommunalförbundets ekonomi. 
När 2018 summeras är budgetav-
vikelsen positiv med 10,4 mnkr 
(eller 25 procent) ökade intäkter för 
jordar och massor. Sammantaget är 
de totala intäkterna för jordar och 
massor cirka 52 mnkr. Det är dock 
svårt att bedöma hur utvecklingen 
kommer bli kommande år. I budget 
2019 beräknas intäkten för jordar och 
massor bli cirka 48 mnkr, det vill säga 
cirka 4 mnkr lägre än för 2018.

Ersättningen för skrot och metall 
har under året legat på en hög nivå, 
samtidigt är det svårt att bedöma 

skrotprisutvecklingen framöver då 
konjunkturläget har en stor påverkan. 
Ersättningsnivåerna för skrot och 
metall har under 2018 varit cirka 40 
procent högre än budgeterat. Där-
emot har ersättningsnivåerna för 
wellpapp varit cirka 20 procent lägre 
än budget. 

VafabMiljös kostnader för avfalls-
förbränning fortsätter att öka. För 
det avfall som är insamlat hos olika 
verksamheter i regionen har prisjus-
teringar kunnat möta upp de ökade 
kostnaderna. Motsvarande taxejuste-
ring har inte kunnat genomföras för 
hushållen. 

Regeringen har skickat ut ett re-
missförslag om att införa en skatt på 
avfall till förbränning. Om förslaget på 
100 kr/ton blir en realitet innebär det 
kostnadsökningar på cirka 10 mnkr 
för VafabMiljö.

Regeringen har beslutat om nya 
förordningar för förpackningar och 
tidningar. Det är oklart vad det kom-
mer att få för konsekvenser för Vafab-
Miljö. Det är viktigt att i kommande 
budgetar analysera vad eventuella 
förändringar kan få för påverkan på 
ekonomin.

Antalet biogasdrivna personbi-
lar minskar i VafabMiljö-regionen. 
Utvecklingen gör att försäljningen av 
biogas vid de publika tankstationerna 
fortsatt minskat under året. Föränd-
ringen påverkar inte årets resultat  
eftersom de minskade intäkterna 
(cirka 3,8 mnkr) har balanserats av 
lägre kostnader. Om utvecklingen fort-
sätter kan det ekonomiska resultatet 
komma att påverkas. 
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KONCERNEN KOMMUNALFÖRBUNDET

Not 2018 2017 2018 2017

Verksamhetens intäkter 2 639 404 603 966 638 759 603 946

Verksamhetens kostnader 3 -539 245 -505 878 -536 823 -505 587

Avskrivningar 4 -88 059 -60 665 -88 059 -60 665

Verksamhetens nettokostnader 12 101 37 424 13 877 37 694

Finansiella intäkter 212 511 212 512

Finansiella kostnader 5 -4 553 -5 938 -5 388 -13 500

Årets skatteskuld 181 -5 523

ÅRETS RESULTAT 7 941 26 475 8 701 24 705
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Balansräkning

KONCERNEN KOMMUNALFÖRBUNDET

Not 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 6

Immateriella anläggningstillgångar 2 159 3 252 2 159 3 252

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 263 935 288 486 263 935 288 486

Maskiner och inventarier 256 142 251 370 256 142 251 370

Övriga materiella anläggningstillgångar 28  857 14 202 28 857 14 202

Finansiella anläggningstillgångar 7 4 440 1 818 61 798 59 176

Summa anläggningstillgångar 550 532 559 128 612 890 616 486

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd med mera 19 820 5 210 19 820 5 210

Fordringar 8 87 962 89 262 95 863 94 079

Kassa och bank 76 424 70 900 75 981 70 424

Summa omsättningstillgångar 184 206 165 372 191 664 169 713

SUMMA TILLGÅNGAR 739 738 724 500 804 554 786 199
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KONCERNEN KOMMUNALFÖRBUNDET

Not 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL 9

Övrigt eget kapital 30 864 4 388 32 312 7 607

Årets vinst 7 941 26 475 8 701 24 705

Summa eget kapital 38 805 30 864 41 013 32 312

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner och 
liknande förpliktelser 10 26 956 25 438 26 956 25 438

Andra avsättningar 11 183 709 205 439 173 299 195 030

Summa avsättningar 210 665 230 877 200 255 220 468

SKULDER

Långfristiga skulder 12 327 178 315 431 401 707 389 954

Kortfristiga skulder 13 163 091 147 328 161 579 143 465

Summa skulder 490 268 462 759 563 286 533 419

SUMMA EGET KAPITAL,  
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 739 738 724 500 804 554 786 199

Panter och ansvarsförbindelser

Panter och därmed jämförliga säkerheter 12 550 16 683 12 550 16 683

Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga



Kassaflödesanalys
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KONCERNEN KOMMUNALFÖRBUNDET
2018 2017 2018 2017

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat före finansiella poster 12 101 37 424 13 877 37 694

Justering som inte ingår i kassaflödet

Av- och nedskrivningar 88 059 60 665 88 059 60 665

Gjorda avsättningar 2 932 20 714 2 932 20 714

Ianspråkstagna avsättningar -23 145 -14 381 -23 145 -14 381

Extra avsättning sluttäckningar - 110 000 - 110 000

Erlagd/erhållen ränta inkl. nedskrivning -4 340 -5 427 -5 176 -12 989

Skatter och övriga ej likviditetspåverkande poster -1 817 1 090 -1 998 136

Medel från verksamheten före  
förändring av rörelsekapital

73 790 210 085 74 549 201 839

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 1 301 38 234 -1 784 35 897

Ökning/minskning varulager -14 610 -1 227 -14 610 -1 227

Ökning/minskning kortfristiga skulder 17 759 26 358 20 112 26 902

Kassaflöde från den löpande verksamheten 78 240 273 450 78 267 263 411

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar - -2 944 - -2 944

Förändringar i materiella anläggningstillgångar -82 676 -54 085 -82 676 -54 085

Försäljning av materialla anläggningstillgångar 835 118 835 118

Förändring i materiella anläggningstillgångar pga 
aktivering av framtida sluttäckningsavgifter

- -110 000 - -110 000

Investering i finansiella anläggningstillgångar -2 621 -1 114 -2 621 -1 114

Kassaflöde från investeringsverksamheten -84 463 -168 025 -84 462 -168 025

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 11 746 11 753

Minskning av långfristiga skulder - -90 500 - -80 889

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 11 746 -90 500 11 753 -80 889

Årets kassaflöde 5 524 14 925 5 558 14 497

Likvida medel vid årets början 70 900 55 975 70 424 55 927

Likvida medel vid årets slut 76 424 70 900 75 981 70 424



NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.  

ÄNDRAD REDOVISNINGSPRINCIP AVSEENDE AVSÄTTNINGAR
Avsättningarna för de inaktiva deponierna har tidigare år ökats med den del som 
kommunerna/abonnenterna årligen har debiterats för inom taxan samt reducerats 
med den årliga utgiften för återställandet och efterbehandling av de inaktiva depo-
nierna. Förbundet tilläggsreserverade 110 mnkr i slutet av 2017 för att motsvara det 
totala framtida återställningsåtagandet tom år 2057. 

Avsättningen och avskrivningarna för de inaktiva deponierna kommer 2018 och 
framgent justeras i takt med att sluttäckning och efterbehandling utförs. Då slut-
täckningsutgiften kan variera mellan åren beroende på till exempel omprövningar av 
sluttäckningstillstånden, regleras mellanskillnaden mellan utdebiterad sluttäckningsav-
gift och verklig sluttäckningsutgift som en förutbetald fordran eller skuld beroende på 
betalningsutfallet. 

RESULTATRÄKNING
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 
kommer att tillgodogöras och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Försälj-
ning av varor och tjänster redovisas efter avdrag för moms och rabatter.  Förbundet 
följer RKR 18 vid redovisning av investeringsbidrag. Denna princip innebär att bidraget 
bokförs som en långfristig skuld i balansräkningen för att sedan intäktsföras i samma 
takt som avskrivningen för den tillgång stödet avser. Periodisering av inkomster och 
utgifter hänförliga till räkenskapsåret har gjorts enligt god redovisningssed. 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjande-
perioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuella 
restvärden. På tillgångar i form av mark och pågående arbeten görs inga avskrivningar. 
Avskrivningen påbörjas senast tertialet efter driftsstart eller slutbesiktning. Förbundet 
efterlever komponentavskrivning enligt RKR 11.4 för tillgångar med olika nyttjandepe-
rioder överstigande 0,5 mnkr. Förbundet använder i speciella fall annan avskrivnings-
metod när den bättre återspeglar tillgångens förbrukning. För deponierna används en 
produktionsberoende avskrivningsmetod, dvs avskrivning görs i den takt som deponin 
tas i anspråk. Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som 
pekar på att det är nödvändigt. Normalt omprövas dock inte tillgångarnas nyttjandepe-
riod om avskrivningstiden är fem år eller lägre och det bokförda restvärdet understiger 
100 tkr. Samtliga tillgångars nyttjandeperiod reviderades vid överlåtelse av tillgångar 
och skulder till förbundet 2016-01-01. I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader. 

Följande avskrivningstider tillämpas:  
• Immateriell tillgång  3 år
• Mark  - 
• Byggnader  15-30 år
• Tekniska anläggningar 7-15 år 
• Maskiner, inventarier och fordon 5-15 år 

REDOVISNING AV HYRES-/LEASINGAVTAL
Leasingavtal där varje enskilt avtal är oväsentligt och enskilt, klassificeras som operatio-
nell leasing. När värdet är väsentligt redovisas avtalet som finansiell leasing.

BALANSRÄKNINGEN
Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar tas upp till anskaffningsvärdet av den tekniskt fär-
digställda och användbara funktion enligt RKR 12.1. Materiella anläggningstillgångar 
aktiveras till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar som beräknas 
utifrån förväntad nyttjandeperiod. Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller 
innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras som anläggningstillgång.  
Gränsen för mindre värde har satts till ett prisbasbelopp och gäller som gemensam 
gräns för materiella och immateriella tillgångar. Inga räntor aktiveras.

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 
Omsättningstillgångar värderas till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet. 
Fordringar har efter en åldersmässig prövning upptagits till det belopp de förväntas 
inflyta. Leasingavtal ses i förbundet som operationell leasing, dvs förbundet gör 
bedömningen att inga avtal i dagsläget uppfyller kraven för att klassa som finansiella 
leasingavtal enligt RKR 13.2.

AVSÄTTNINGAR OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 
Avsättning för de inaktiva deponierna har gjorts i motsvarighet till årets utgifter för slut-
täckning. Avsättningen reduceras således i takt med att återställande och efterbehand-
ling utförs. För den aktiva deponin görs en avsättning utifrån antalet deponerade ton.

VÄRDERING OCH UPPLYSNINGAR OM  
PENSIONSFÖRPLIKTELSER  
Pensionsförpliktelser för förbundets anställda redovisas som en pensionsavsättning och 
avviker därmed från RKR 7.1, där pensioner intjänade före 1998 skall redovisas som 
ansvarsförbindelse. Ingen av de förtroendevalda har uppdrag på en betydande del av 
en heltid och har därmed inte rätt till pension enligt ”Bestämmelser om pension och 
avgångsersättning för förtroendevalda”.

ÖVRIGA TILLÄMPNINGAR
Poster inom linjen är en ställd säkerhet eller ansvarsförbindelse som inte ses som 
en skuld eller avsättning. Förbundet har ställda säkerheter för deponier utöver vad 
medlemskommunerna borgar för. Förbundet har valt, i likhet med tidigare år, att 
redovisa sina pensionsåtaganden under avsättningar i balansräkningen och inte under 
ansvarsförbindelser. 

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING
I VafabMiljö Kommunalförbund ingår dotterbolaget VafabMiljö AB (org.nr. 556191-
4200) som ägs till 100% sedan 2015-06-19. Inga förändringar har skett under året i 
koncernstrukturen. Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmeto-
den. Med förvärvsmetoden avses att det förvärvade egna kapitalet i dotterbolagen 
elimineras. Ekonomiska transaktioner mellan de i koncernen ingående bolagen 
respektive kommunen har i allt väsentligt eliminerats. De kommunala bolagets 
redovisning är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen, Bokföringslagen samt 
Bokföringsnämndens allmänna råd. Vid avvikelse i redovisningsprinciper mellan kom-
munalförbundet och det kommunala bolaget är kommunalförbundets redovisnings-
principer vägledande för den sammanställda redovisningen. Inga väsentliga skillnader i 
redovisningsprinciper har identifierats.

Noter 
gemensamma för kommunalförbund och koncern
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NOT 2 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Koncernen
Kommunal-
förbundet

2018 2017 2018 2017

Taxor och avgifter 311 058 282 279 311 058 282 279

Upplösning av ackumulerat 
överuttag 7 640 13 273 7 640 13 273

Försäljningsintäkter

- fordonsgas 64 236 64 006 64 236 64 006

- fjärrvärme 19 225 19 116 19 225 19 116

- återvinningsmaterial och 
bränslen 44 961 43 629 44 961 43 629

Behandlingsintäkter 

- schaktmassor 32 356 32 287 32 356 32 287

- deponi 29 242 26 693 29 242 26 693

- övrigt avfall 83 847 75 232 83 847 75 232

Transportintäkter 31 285 36 937 31 285 36 937

Hyror och arrenden 5 921 4 979 5 921 4 979

Försäljning av tjänster 3 999 1 703 3 999 1 703

Realisationsvinster 735 183 735 183

Övriga intäkter 4 899 3 650 4 253 3 628

Summa 639 404 603 966 638 759 603 946

Koncernen
Kommunal- 
förbundet

2018 2017 2018 2017

Löner och sociala avgifter -157 181 -146 767 -157 181 -146 767

Pensionskostnader -7 802 -10 507 -7 802 -10 507

Inköp av återvinningsmaterial -3 406 -4 386 -3 406 -4 386

Bränsle, energi och vatten -11 969 -11 592 -11 969 -11 592

Köp av huvudverksamhet -287 841 -247 278 -287 841 -247 278

Avfalls- och energiskatt -8 483 -11 575 -8 483 -11 575

Avsättning gamla och nya 
deponier -2 932 -20 715 -2 932 -20 715

Övriga tjänster -35 204 -32 442 -35 204 -32 151

Lokal- och markhyror -4 677 -4 997 -4 677 -4 997

Övriga kostnader -19 749 -15 618 -17 327 -15 618

Summa -539 245 -505 878 -536 823 -505 587

NOT 3 VERKSAMHETENS KOSTNADER

NOT 4 AVSKRIVNINGAR

NOT 5 FINANSIELLA KOSTNADER

Koncernen
Kommunal-
förbundet

2018 2017 2018 2017

Avskrivning byggnader och 
anläggningar -37 603 -14 089 -37 603 -14 089

Avskrivning maskiner och 
inventarier -49 363 -45 878 -49 363 -45 878

Avskrivning på immateriella 
tillgångar -1 093 -698 -1 093 -698

Summa -88 059 -60 665 -88 059 -60 665

Koncernen
Kommunal-
förbundet

2018 2017 2018 2017

Räntekostnader -3 060 -4 330 -3 060 -4 330

Bankgarantier, ränteavgift på 
revers och borgensavgift -1 327 -1 303 -1 327 -1 303

Övriga finansiella kostnader -164 -305 -1 000 -1 025

Nedskrivning av aktier 
i dotterbolag - - - -6 842

Summa -4 553 -5 938 -5 388 -13 500



 

NOT 6 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
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NOT 7 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR NOT 8 FORDRINGAR

NOT 9 EGET KAPITAL

Immateriella 
anläggningstillgångar

Mark, byggnader och 
tekniska anläggningar

Maskiner och  
inventarier

Övriga materiella  
anläggningstillgångar

Finansiella 
anläggningstillgångar Totalt

Ingående  
anskaffningsvärden 3 952 317 142 336 294 14 202 59 176 730 766

Årets förändring 0

- Årets aktiverade utgifter
- Försäljningar och utrangeringar
- Omklassificeringar

8 950

4 102

45 645
-1 882 
9 324

28 082

-13 427 2 621

85 299
-1 882

0

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 3 952 330 195 389 381 28 857 61 798 814 182

Ingående avskrivningar -700 -28 657 -84 924 -114 281

- Försäljningar och utrangeringar 1 047 1 047

- Omklassificeringar 0

- Årets avskrivningar -1 093 -32 603 -44 363 0 0 -88 059

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -1 793 -66 260 -133 240 0 0 -201 293

Utgående restvärde enligt plan 2 159 263 935 256 142 28 857 61 798 612 890

För koncernredovisningen gäller ovanstående siffror, dock är aktierna under finansiella anläggningstillgångar eliminerade med 57 358 tkr. -57 358

Totalt koncernen 555 532

Koncernen
Kommunal-
förbundet

2018 2017 2018 2017

Kundfordringar 38 202 41 840 38 202 41 840

Förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter 39 939 38 481 39 939 38 481

Övriga kortfristiga fordringar 9 821 8 941 17 722 13 758

Summa 87 962 89 262 95 863 94 079

Koncernen
Kommunal-
förbundet

2018 2017 2018 2017

Eget kapital

Övrigt eget kapital 30 864 4 388 32 312 7 607

Årets resultat 7 941 26 475 8 701 24 705

Utgående eget kapital 38 805 30 864 41 013 32 312

Koncernens egna kapital
Övrigt

eget kapital
Årets 

resultat
Eget 

kapital

Ingående värde 2018-01-01 4 388 26 475 30 864

Omf. fg års resultat 26 475 -26 475 -

Årets resultat 7 941 7 941

Summa 30 864 7 941 38 805

I koncernen är aktierna i dotterbolaget eliminerade med 57 358 tkr. Värdet på 
VafabMiljö ABs justerade egna kapital uppgår till 55 152 tkr. Värdet bedöms 
öka under närmaste tre åren, då bolaget årligen erhåller ränteintäkter för ett 
ännu ej reglerat lån till VafabMiljö Kommunalförbund.

Koncernen
Kommunal-
förbundet

2018 2017 2018 2017

Ingående värde på aktier 
i dotterbolag - - 57 358 64 200

Årets förändring

- nedskrivning av aktier 
i dotterbolag - - - -6 842

Summa aktier i dotterbolag 0 0 57 358 57 358

Ingående värde övriga finansiella 
anläggningstillgångar 1 818 724 1 818 724

Årets förändring

- prisökning på utsläppsrätter 2 622 1 094 2 622 1 094

Summa övriga finansiella 
anläggningstillgångar 4 440 1 818 4 440 1 818

Summa 4 440 1 818 61 798 59 176
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NOT 11 ANDRA AVSÄTTNINGAR

Avsättningen avser återställande av de äldre sex icke-aktiva deponierna i regionen. 
Återställandet påbörjades 2009 och beräknas pågå till och med 2027. En utök-
ning av den totala avsättningen har gjorts 2017 med 110 mnkr, som skall räcka 
till och med ansvaret enligt länsstyrelsen har upphört år 2057. Avsättning för 
återställande av den aktiva deponin ianspråkstagen år 2009 görs med 25 kr per 
ton för icke-farligt avfall och 61 kr per ton för farligt avfall som läggs på deponin. 
Beräkningarna är uppdaterade 2016 och baserar sig på den tidigare utredning 
som gjordes avseende metod för att återställa deponierna.

Koncernen
Kommunal-
förbundet

2018 2017 2018 2017

Avsatt för återställande  
av äldre deponier

Redovisat värde vid periodens 
början 182 128 67 809 182 128 67 809

Periodens avsättningar - 18 700 - 18 700

Ianspråktaget under perioden -24 662 -14 381 -24 662 -14 381

Utökad avsättning för framtida 
sluttäckning tom år 2057 - 110 000 - 110 000

Utgående avsättningar 157 466 182 128 157 466 182 128

Avsatt för återställande av 
aktiv deponi

Redovisat värde vid  
periodens början 12 902 10 887 12 902 10 887

Periodens avsättningar 2 932 2 015 2 932 2 015

Utgående avsättningar 15 834 12 902 15 834 12 902

Andra avsättningar

Redovisat värde vid  
periodens början 10 410 10 410 - 10 410

Återfört  värde från verksamhets-
överlåtelse - 10 410 - -

Årets återföring/utbetalning - -10 410 - -10 410

Summa andra avsättningar 10 410 10 410 0 0

Summa 183 709 205 439 173 299 195 030

NOT 10 AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER OCH LIKNANDE FÖRPLIKTELSER NOT 12 LÅNGFRISTIGA SKULDER

Inget lån förfaller inom fem år. Lånen till Västerås stad avser en checkräkningskredit. 
Skuld till övriga medlemskommuner avser köp av aktier i VafabMiljö AB. Skulden  
till dotterbolag avser köpeskilling för överlåtna tillgångar och skulder i enlighet  
med överlåtelseavtalet. 

NOT 13 KORTFRISTIGA SKULDER

Koncernen
Kommunal-
förbundet

2018 2017 2018 2017

Pensionsförpliktelse före 1988 
enligt KPA 6 486 6 648 6 486 6 648

Pensionsförpliktelse efter 1988 
enligt KPA 20 469 18 790 20 469 18 790

Summa avsatt till pensioner 26 956 25 438 26 956 25 438

Ingående avsättning 25 438 21 128 25 438 21 128

Nya förpliktelser under året

Årets förändring 1 518 4 310 1 518 4 310

Summa 26 956 25 438 26 956 25 438

Koncernen
Kommunal-
förbundet

2018 2017 2018 2017

Ingående låneskuld 315 431 405 931 389 954 470 843

Nyupplåningar under året 11 747 - 11 753 -

Årets amortering/självfinansiering - -90 500 - -80 889

Utgående låneskuld 327 178 315 431 401 707 389 954

Långfristiga skulder

Skulder till Västerås stad 264 723 253 362 264 723 253 362

Skulder till medlemskommuner 36 209 36 209 36 209 36 209

Skuld till dotterbolag - - 74 523 74 523

Förskott från Naturvårdsverket 24 134 24 000 24 134 24 000

Övriga långfristiga skulder 2 112 1 860 2 118 1 860

Summa 327 178 315 431 401 707 389 954

2018 2017 2016

Genomsnittlig ränta (%) 1,2 1,7 1,4

Koncernen
Kommunal-
förbundet

2018 2017 2018 2017

Leverantörsskulder 55 752 49 653 55 752 49 653

Moms och skatter 12 470 9 030 11 196 9 030

Personalens skatter och avgifter 5 380 7 456 5 380 7 456

Pensionskostnader och löneskatt 6 671 7 417 6 671 7 417

Semesterlöneskuld 9 440 9 852 9 440 9 852

Förutbetald abonnentintäkt 18 202 19 974 18 202 19 974

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 55 176 43 946 54 938 40 081

Summa 163 091 147 328 161 579 143 465
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VafabMiljö Kommunalförbund
222000-3129

Västerås 27 februari 2019

Vår revisionsberättelse har lämnats den 4 mars 2019

Sven Erik Eriksson
Av Enköping kommuns fullmäktige utsedd  

förtroendevald revisor.

 Joa Silver Barbara Conte
Av Västmanlands kommuner och landsting  

utsedda  förtroendevalda revisorer.

Tony Lundin (S), 
Västerås

Mikael Söderlund (M),
Arboga

Ulrika Ornbrant (C), 
Enköping

Eleonor Wikman (S), 
Fagersta

Reinder Nispeling (L)
Hallstahammar

Per Möller (C)
Heby

Pelle Strengbom (S)
Kungsör

Anne Tjernberg (S)
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Magnus Åstrand (C)
Surahammar

Peter Björnberg (S)
Norberg

Mårten Öhrström (C)
Sala

Pentti Lahtinen (S)
Skinnskatteberg
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Vi, av fullmäktige i respektive medlemskommun, utsedda 
revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
VafabMiljö Kommunalförbund (organisationsnummer 
222000 – 3129).

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs  
enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det 
finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern 
kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten  
bedrivits enligt de uppdrag, mål och föreskrifter som  
gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen,  
god revisionssed i kommunal verksamhet och förbunds-
ordningen. Granskningen har genomförts med den  
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig 
grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vid vår granskning under året har visat att förbundet 
under 2018 redovisar betydande underskott avseende 
den kommunala avfallsverksamheten. Det är vår bedöm-
ning att förbundet tillsammans med sina medlemskom-
muner måste säkra en finansieringsmodell för fördelning 
av intäkter och kostnader som är hållbar över tid och som 
uppfyller lagstiftningens krav. 

Revisionsberättelse för år 2018

Vidare noterar vi att förbundet inte uppfyller samtliga 
mål för verksamheten. Vår bedömning är att förbundets 
målstyrning behöver utvecklas ytterligare tillkommande år.

Vår granskning visar att årsredovisningen är upprättad 
i enlighet med kommunala redovisningslagen och god  
redovisningssed i allt väsentligt.  

Vi bedömer sammantaget att direktionen i VafabMiljö 
Kommunalförbund i allt väsentligt har bedrivit verksam-
heten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är  
rättvisande. 

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit 
tillräcklig.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte är 
fullt ut förenligt med de finansiella mål och verksamhets-
mål som direktionen uppställt, vilket är allvarligt. Dock 
pågår ett arbete för att uppnå samtliga mål.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige i respektive  
medlemskommun beviljar ansvarsfrihet för direktionens 
ledamöter samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Västerås den 10 april 2019

Barbara Conte                                            Sven Erik Eriksson                                                   Joa Silver



VafabMiljö arbetar med hållbar  

och miljöriktig avfallshantering och är  

bildat av kommunerna i Västmanlands 

län samt Heby och Enköpings kommuner.

VafabMiljö, Returvägen 20, 721 37 Västerås, Tel: 02139 35 00
Epost: info@vafabmiljo.se, Hemsida: www.vafabmiljo.se, Facebook: www.facebook.com/VafabMiljo
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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-05-27     
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Årsredovisning 2018 för Kungsörs Grus AB  
(KS 2019/135) 

Kungsörs Grus AB har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 
2018. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Årsredovisning 2018 för Kungsörs Grus AB  
• Revisionsberättelse och lekmannarevisorernas 

granskningsrapport 
 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens förlag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2018 för Kungsörs 

Grus AB med godkännande till handlingarna. 
 

































Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-05-27    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Förenklad delårsrapport per den 30 april 
2019 (KS 2018/XX) 
Kommunstyrelsen ska, enligt sitt reglemente,  

”två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga 
kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda 
mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret”.  
 
Detta brukar göras i ett delårsbokslut per den 31 augusti och i 
årsredovisningen. Utöver det brukar en delårsrapport per den 30 
april tas fram. Årets delårsrapport per den 30 april görs i en för-
enklad version.  
 
Arbetet med delårsrapporten pågår när denna kallelse skickas och 
kommer beredas i budget och bokslutsberedningen samma dag 
2019-05-27 
 
 Utfall Budget Avvikel-

se 
Års-
budget 

Kommunstyrelsens 
förvaltning 

    

Barn- och utbild-
ningsförvaltmingen 

    

Socialförvaltningen     
Finansiering     
Totalt     

 
Beslutsunderlag Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 
2019-05-27 § XX 

• Sammanställd delårsrapport 
  

Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige godkänner den förenklade delårsrapporten 

och lägger den till handlingarna.  
 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-05-27   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Avfallstaxa 2020 (KS 2018/514) 
Kommunalförbundet Vafab Miljö har tagit fram ett förslag till 
Avfallstaxa 2020.  
 
VafabMiljös direktion fattade 2018-11-29 beslut om att skicka förslag 
om ny avfallstaxa på remiss till medlemskommunerna. Förslaget har 
presenterats för samtliga medlemskommuner under januari-februari 
2019. Kommunerna har därefter lämnat synpunkter på förslaget under 
mars 2019. Kommunernas synpunkter har tagits i beaktande och ett 
reviderat förslag presenteras i detta missiv samt i Taxedokument 
inklusive prislista i bilaga 2. Vid sitt möte den 9 april 2019 fattade 
Direktionen beslut om att skicka reviderat förslag till avfallstaxa 
vidare till respektive kommunfullmäktige för beslut under maj/juni 
2019. Processen och tidplanen har under våren 2018 förankrats med 
medlemsrådet, direktionen och samrådsorganet. Taxan är avsedd att 
börja gälla från 1 januari 2020. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunalförbundet VafabMiljöKF förslag 2019-04-24 inklusive 

remissvar samt bilagor bemötande remissvar och avfallstaxa 
inklusive prislista 

• Kommunstyrelsens remissvar 2019-03-25 § 42 
• Ursprungligt förslag från VafabMiljö KF i KS 2018-12-17 § 208 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige antar Avfallstaxa 2020 att gälla från den 1 

januari 2020. 
 
 
 Antagen taxa redovisas som KS-handling nr 17/2019. 



 

Huvudkontor: Returvägen 20, Västerås  Postadress: 721 37 Västerås 
Reception: 021-39 35 00       Organisationsnummer: 222000-3129 

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

2019-04-24 
Linda Gårdstam/Johanna Olsson 

 

Kommunstyrelsen Kungsör  

 
Förslag till Avfallstaxa 2020 för VafabMiljö Kommunalförbund 
 

 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna Avfallstaxa 2020 för VafabMiljö 

Kommunalförbund att gälla från 1 januari 2020. 

 

 

 

 

Sammanfattning 

Bakgrund 
VafabMiljös direktion fattade 2018-11-29 beslut om att skicka förslag om ny avfallstaxa på 

remiss till medlemskommunerna. Förslaget har presenterats för samtliga medlemskommuner 

under januari-februari 2019. Kommunerna har därefter lämnat synpunkter på förslaget under mars 

2019. Kommunernas synpunkter har tagits i beaktande och ett reviderat förslag presenteras i detta 

missiv samt i Taxedokument inklusive prislista i bilaga 2. Vid sitt möte den 9 april 2019 fattade 

Direktionen beslut om att skicka reviderat förslag till avfallstaxa vidare till respektive 

kommunfullmäktige för beslut under maj/juni 2019. Processen och tidplanen har under våren 

2018 förankrats med medlemsrådet (samtliga KSOer), direktionen och samrådsorganet. Taxan är 

avsedd att börja gälla från 1 januari 2020. 

 

I förbundets konsortialavtal, punkt 2, står att ”Mot bakgrund av de framtida utmaningarna är 

målsättningen med kommunernas samverkan inom avfallsområdet att möjliggöra att 

medlemskommuner på sikt ska ha en gemensam renhållningsordning och renhållningstaxa och en 

effektiv samordning av hela avfallsverksamheten i regionen.” Tidpunkten för detta är satt till 

”senast under år 2019”. 

Remissvar från kommunerna mars 2019 
Nedan följer en översiktlig sammanställning av medlemskommunernas synpunkter inkomna i 

mars 2019 på förslaget till taxa beslutat på Direktionsmöte 2018-11-29. En detaljerad 

sammanställning med svaren på synpunkterna redovisas i Bilaga 1. 

1) Samtliga kommuner utom Skinnskatteberg ställde sig bakom förslaget till gemensam 

taxa, dock med vissa förbehåll.  



 

 

 2 (21) 

  

  

 

 

2) Några av kommunerna vänder sig mot att avgift för hemkompost och avfallskvarn 

kopplad till avloppsnätet jämställs med insamling av matavfall i kärl. Dessa kommuner 

menar att abonnemangstypen matavfall i kärl bör bära sina egna kostnader. De uttrycker 

också att hushåll med insamling av matavfall i kärl bör ha en högre taxa än de hushåll 

som har hemkompostering eller avfallskvarn. 

3) Generellt vill kommunerna se en tydligare långsiktig budget och hur VafabMiljös 

effektivitet ska öka så att kostnader och därmed taxorna kan hållas nere. 

4) Kommunerna uttrycker ett behov av att få klarhet i hur resultatutjämningsfonderna ska 

användas och där det finns pengar kvar, hur utbetalning ska ske. Se svar i bilaga 1. 

 

Taxans utfall och konsekvenser - Reviderat förslag mars 2019 
Omarbetat förslag till taxa efter kommunernas remissvar mars 2019: 

Följande förändringar föreslås i förslaget till avfallstaxa efter inkomna synpunkter från 

medlemskommunerna:  

 

I. Hänsyn har tagits till synpunker avseende abonnemang för hemkompost från 

kommunerna KAK, Skinnskatteberg, Hallstahammar och Surahammar.  

a) Detta innebär att en avgift läggs på hämtning av matavfall i kärl eller annan 

behållare. I tidigare förslag 0 kr. Det nya förslaget innebär exempelvis att 

hämtning av matavfall i 140 literskärl varannan vecka kostar 200 kr/år 

(standardabonnemang). 

b) Av kommunen godkänd hemkompost och avfallskvarn kopplad till avloppsnätet 

blir kostnadsfri men anmälan krävs. Avgift för restavfall i kärl betalas.  

c) Konsekvensen blir att restavfallsavgiften sänks för samtliga abonnenter jämfört 

med tidigare förslag. 

d) Abonnenter med matavfall i kärl får därmed en höjning av den totala 

abonnemangsavgiften jämfört med tidigare förslag. 

II. Fortsatt gäller effekten att den största delen av avgiftshöjningarna kan hänföras till ökade 

grundavgifter.  

III. Utfallet för de vanligast förekommande abonnemangen i diagramform för samtliga 

delägarkommuner redovisas i Annex 2. 

 

Möjligheten att påverka sin avfallsavgift 

Det finns möjligheter att påverka sin avfallsavgift och det omarbetade förslaget stöder detta 

ytterligare: 

IV. Alla abonnenter som har små mängder avfall och är duktiga på att sortera kan: 

a) välja glesare hämtning 

b) välja mindre kärlstorlek 

c) dela kärl med en eller flera grannar eller gå samman i gemensamhetslösning  

V. Restavfallsavgiften (gröna kärlet) har sänkts ytterligare för hämtning var 4:e vecka. 
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VI. Restavfallsavgiften (gröna kärlet) har sänkts ytterligare för hämtning 1 gång per kvartal 

(sk förlängt hämtningsintervall). Krav på hemkompost eller kvarn. 

 

Oförändrat i förslaget 

VII. Den totala intäkten från nuvarande avfallsavgifter bedöms vara otillräcklig för att täcka 

nuvarande och kommande kostnader samt nödvändiga investeringar. Detta medför behov 

av en taxejustering inför 2020. Från 2019 till 2020 beräknas totala intäkten från 

avgifterna behöva öka med ca 35 MSEK, vilket motsvarar ungefär 11 %. Intäktsökningen 

behövs för att täcka det underskott som råder mellan intäkter och kostnader. 

a) En omfördelning sker mellan grundavgifter och hämtningsavgifter, där intäkterna 

från grundavgifterna totalt behöver öka för att täcka de kostnader som hör till 

grundavgiften. 

b) Ökade insamlings- och behandlingskostnader. Senaste 5 åren har inneburit en 

50% ökning av behandlingskostnader för förbränning av restavfall (kr/ton). 

VIII. Taxorna har idag stor spridning med avseende på avgiftsnivåer och utformning mellan 

medlemskommunerna. Det beror i flera fall på att man inte sett över och reviderat 

avfallstaxan på lång tid och därmed har heller ingen justering skett för ökade kostnader 

och investeringar. Utfallet per kommun presenteras närmare nedan i Annex 2 Taxans 

utfall per kommun. 

IX. Ett mål med taxa 2020 är att så många som möjligt ska sortera ut sitt matavfall. För 

osorterade abonnemang sker därför en generell höjning av avgifterna. I fem av 

kommunerna finns idag inte möjligheten att teckna ett osorterat abonnemang (KAK, 

Heby, Surahammar). VafabMiljö ser dock att abonnemanget i dagsläget behöver finnas 

kvar för att använda i de fall då sorteringen inte fungerar, exempelvis då det utsorterade 

matavfallet innehåller felsorterat material eller då restavfallet innehåller stor andel 

matavfall. 

X. För övriga tjänster såsom insamling av grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall och farligt 

avfall är avgifterna anpassade till i avtal gällande entreprenörs- och 

behandlingskostnader.  

 

Ekonomi och resultatutjämningsfonder 
I förbundsordningen står följande kopplat till långsiktig budget: ”Förbundsdirektionen ska årligen 

före maj månads utgång upprätta förslag till budget med investerings- och finansieringsplan för 

den egna verksamheten för den kommande treårsperioden samt tillse att motsvarande förslag 

upprättas i hel- eller majoritetsägda företag.”  

 

Treårsbudget för perioden 2020-2022 är framtagen och beslutades av direktionen den  

9 april 2019. Förutom höjningen av taxan till 2020 aviseras i dagsläget ingen ytterligare höjning 

under den kommande 3-års perioden. Värt att notera är att intäkterna från avfallskollektivet då 

ligger stilla i jämförelse med en skattefinansierad verksamhet som automatiskt får kompensation 

för kostnadsökningar i och med att skatteintäkterna ökar i takt med löneökningarna i samhället. 

 

Varje medlemskommun har i kommunalförbundet en resultatutjämningsfond, RUF, som ska 

balansera taxeintäkter och kostnader över tid för det kommunala avfallsuppdraget. RUF:en kan 

aldrig bli negativ för en medlemskommun. Detta betyder att om en medlemskommun får ett 
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negativt resultat ett verksamhetsår och det ej finns någon ackumulerad RUF så tas detta på det 

gemensamma resultatet för kommunalförbundet. Om det däremot finns en ackumulerad RUF så 

minskar RUF:en med det negativa resultatet. Om resultatet för en medlemskommun är positivt för 

ett verksamhetsår så ökar RUF:en med motsvarande belopp. 

 

I samband med att en gemensam taxa införs från och med 2020 föreslås principen för 

särredovisning per medlemskommun ändras. Förslaget innebär att från och med 2020 så kommer 

samtliga intäkter och samtliga kostnader för det kommunala avfallsuppdraget att fördelas efter 

folkmängd i respektive medlemskommun. Detta betyder att varje medlemskommun kommer att 

få en andel motsvarande folkmängden i en gemensam RUF för kommunalförbundet.  

 

När principen för särredovisning per medlemskommun ändras så innebär förslaget att befintliga 

RUF:ar ska avvecklas. Detta betyder att i de medlemskommuner där det finns medel i RUF:en så 

kommer de att över en treårsperiod betalas tillbaka till avfallsabonnenterna genom en rabatt på 

grundavgiften. Det beskrivna förslaget kommer behandlas i ett separat ärende i Direktionen. 
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Ärendebeskrivning 

1. Bakgrund 
VafabMiljös direktion fattade 2018-11-29 beslut om att skicka förslag om ny avfallstaxa på 

remiss till medlemskommunerna. Förslaget har presenterats för samtliga medlemskommuner 

under januari-februari 2019. Kommunerna har därefter lämnat synpunkter på förslaget under mars 

2019. Kommunernas synpunkter har tagits i beaktande och ett reviderat förslag presenteras i detta 

missiv samt i Taxedokument inklusive prislista i bilaga 2.  

Vid sitt möte den 9 april 2019 fattade Direktionen beslut om reviderat förslag till avfallstaxa för 

2020. Beslut fattas därefter i respektive kommunfullmäktige under maj/juni 2019. Processen och 

tidplanen har under våren 2018 förankrats med medlemsrådet (samtliga KSOer), direktionen och 

samrådsorganet. Taxan är avsedd att börja gälla från 1 januari 2020. 

 

Detta missiv innehåller en beskrivning av det omarbetade förslaget till avfallstaxa efter att 

synpunkter från kommunerna arbetats in. Bakgrund, historik och förklaringar till taxekonstruktion 

finns presenterade i Annex 1, som innehåller följande avsnitt: 

• Bakgrund och historik  

• Syfte med ny gemensam avfallstaxa 

• Taxekonstruktion: grundavgift - kategorier och nyttjandegrad, hämtningsavgift och 

kostnadstäckning 

• Förändringar i tjänster 

• Ekonomi och resultatutjämningsfonder 

 

2. Remissvar från kommunerna, mars 2019 
Nedan följer en översiktlig sammanställning av medlemskommunernas synpunkter inkomna i 

mars 2019 på förslaget till taxa beslutat på Direktionsmöte 2018-11-29. En detaljerad 

sammanställning med svaren på synpunkterna redovisas i Bilaga 1. 

 

1) Samtliga kommuner utom Skinnskatteberg ställde sig bakom förslaget till gemensam 

taxa, dock med vissa förbehåll.  

2) Några av kommunerna vänder sig mot att avgift för hemkompost och avfallskvarn 

kopplad till avloppsnätet jämställs med insamling av matavfall i kärl. Dessa kommuner 

menar att abonnemangstypen matavfall i kärl bör bära sina egna kostnader. De uttrycker 

också att hushåll med insamling av matavfall i kärl bör ha en högre taxa än de hushåll 

som har hemkompostering eller avfallskvarn. 

3) Generellt vill kommunerna se en tydligare långsiktig budget och hur VafabMiljös 

effektivitet ska öka så att kostnader och därmed taxorna kan hållas nere. 

4) Kommunerna uttrycker ett behov av att få klarhet i hur resultatutjämningsfonderna ska 

användas och där det finns pengar kvar, hur utbetalning ska ske. 

5) Ett behov finns av att tydliggöra kärlstorleksintervall och vad som sker med de kärl som 

står utställda idag. 

6) Ett behov finns att tydliggöra principer för fördelning av grundavgift per kategori. 
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3. Taxeprinciper och styreffekter - Reviderat förslag mars 2019 
För att styra mot ställda mål har taxan konstruerats enligt principerna: 

Miljöstyrande principer: 

A. Förbundet ska medverka till att skapa en långsiktig hållbar avfallshantering med 

utgångspunkt från nationella, regionala och lokala miljömål.  

B. Taxan styr mot att uppfylla avfallstrappan dvs Sveriges och EU:s antagna avfallshierarki 

samt det uppdraget som VafabMiljös kommuner åtagit sig i styrande dokument. 

Exempelvis innebär det att öka sorteringsgraden och återvinningen på Återbruken. 

C. Taxan styr övergripande mot ökad utsortering av matavfall och förpackningar och 

minskade mängder restavfall.  

D. De tunga transporterna ska minska, exempelvis genom 

1) Styra och uppmuntra till gemensamma hämtställen 

2) Längre intervaller mellan tömningar 

3) Införa maskinella system för tömning såsom bottentömmande behållare eller tank 

för matavfall. 

 

Övriga förutsättningar för avgiftsnivåer såsom ekonomiska principer etc: 

E. Kostnadstäckning och ekonomi i balans är en övergripande princip.  

F. Budget för 2020 och 2021 ligger till grund för avgifternas storlek. Detta inkluderar 

anpassning till nivåer av behandlingskostnader för förbränning av hushållsavfall och 

behandling av matavfall. Hänsyn tas även till indexuppräkningar enligt gällande 

entreprenadavtal. 

G. Renodling av att den totala grundavgiften samt hämtningsavgiften ska bära sig själva. 

Detta får effekter då kommunerna har haft olika mycket överskjutning mellan dessa två 

kostnader. 

H. Fasta avgifterna ska avspegla nyttjandet av de tjänster som den fasta avgiften ska täcka 

dvs administration, IT, Återbruken samt vissa kostnader för sluttäckning av de deponier i 

förbundets regi som inte längre används. Nedan exempel på planerade aktiviteter:  

1) Fortsatt arbete med att skapa gemensamma system för taxor och 

avfallsföreskrifter. Idag har kommunerna olika regler och taxor för 

avfallshämtning vilket gör administrationen mer omfattande än om en 

prislista och ett regelverk tillämpas. 

2) Genomförande av en ny IT- och digitaliseringsstrategi vilket ska resultera i 

ökad service och effektivitet. 

3) Utökade möjligheter att sortera ut material vilket innebär fler fraktioner på 

Återbruken vilket innebär en viss kostnadsökning. 

4) Utökade möjlighet att lämna saker för återanvändning på Återbruken.  

5) Ökade öppettider på Återbruken. 

6) Ökad satsning på informations- och påverkansarbete kopplat till 

genomförande av mål i Avfallsplanen. 
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I. Förväntade förändringar av abonnemang, avfallsmängder och övriga 

kostnadsförändringar för entreprenader och avfallsbehandling. 

J. I dagsläget har ca 400 fastigheter uppehåll i avfallshämtning utan att betala grundavgift. I 

förslag till nya avfallsföreskrifter gäller att grundavgift ska betalas även om inte 

fastigheten används då abonnent har tillgång till Återbruk, kundservice, information etc. 

K. Kommande investeringar såsom utveckling av Återbruken, utbyggnad av 

biogasanläggningen samt kostnader i samband med ökade krav på rening av lak- och 

processvatten.  

 

Detta innebär i detalj att:  

L. Standardabonnemang för småhus är hämtning varannan vecka, 190 liter restavfall och  

140 liter matavfall.  

M. Hushåll med insamling av matavfall i kärl betalar en avgift för tömning och hämtning av 

matavfallet i kärl.  

N. Abonnent som sorterar ut matavfall till hemkompost anmäld till Förbundet eller en av 

komunen godkänd avfallskvarn kopplad till avloppsnätet betalar endast för tjänsten 

hämning av restavfallet. 

O. Hämtningsavgiften för abonnemang med osorterat avfall är ca 4 ggr dyrare än 

abonnemang för restavfall med utsortering av matavfall. Det är en medvetet hård styrning 

mot beteendet att sortera. Den totala abonnemangsavgiften dvs inklusive grundavgift är 

ca 2 ggr dyrare än ett abonnemang med matavfall i kärl. 

P. Tätare hämtintervall med ett mindre kärl är dyrare än att ha en större kärl med glesare 

hämtning, sett utifrån samma avfallsvolym. 

Q. Gemensamhetslösningar leder till färre transporter än om hämtning sker vid varje 

fastighet. Gemensamhetslösningar där flera abonnenter delar kärl kostar 60% av ett 

standardabonnemang för småhus. 

R. Sommarhämtningar är reglerade utifrån hämtintervall med faktor 0,6 utifrån 

årshämtningsintervallen. 

S. Standardabonnemang för flerbostadshus, samfälligheter och verksamheter är hämtning  

en gång i veckan, 660 liter restavfall och 240 liter matavfall.  

T. En viss justering för att uppmuntra en bättre arbetsmiljömässig hantering finns på de 

större behållarna dvs bottentömmande behållare och container. 
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4. Taxans utfall och konsekvenser för VafabMiljö Kommunalförbund - Reviderat 
förslag mars 2019 

Omarbetat förslag till taxa efter kommunernas remissvar mars 2019: 

Följande förändringar föreslås i förslaget till avfallstaxa efter inkomna synpunkter från 

medlemskommunerna:  

 

I. Hänsyn har tagits till synpunker avseende abonnemang för hemkompost från 

kommunerna KAK, Skinnskatteberg, Hallstahammar och Surahammar.  

a) Detta innebär att en avgift läggs på hämtning av matavfall i kärl eller annan 

behållare. I tidigare förslag 0 kr. Det nya förslaget innebär exempelvis att 

hämtning av matavfall i 140 literskärl varannan vecka kostar 200 kr/år 

(standardabonnemang). 

b) Av kommunen godkänd hemkompost och avfallskvarn kopplad till avloppsnätet 

blir kostnadsfri men anmälan krävs. Avgift för restavfall i kärl betalas.  

c) Konsekvensen blir att restavfallsavgiften sänks för samtliga abonnenter jämfört 

med tidigare förslag. 

d) Abonnenter med matavfall i kärl får därmed en höjning av den totala 

abonnemangsavgiften jämfört med tidigare förslag. 

II. Fortsatt gäller effekten att den största delen av avgiftshöjningarna kan hänföras till ökade 

grundavgifter, se diagram i Annex 2.  

III. Utfallet för de vanligast förekommande abonnemangen i diagramform för samtliga 

delägarkommuner redovisas i Annex 2. 

 

Oförändrat i förslaget 

IV. Den totala intäkten från nuvarande avfallsavgifter bedöms vara otillräcklig för att täcka 

nuvarande och kommande kostnader samt nödvändiga investeringar. Detta medför behov 

av en taxejustering inför 2020. Från 2019 till 2020 beräknas totala intäkten från 

avgifterna behöva öka med ca 35 MSEK, vilket motsvarar ungefär 11%. Det är viktigt att 

påpeka att 11% är en genomsnittlig förändring och konsekvensen blir olika för olika 

tjänster, abonnentkollektiv och för varje kommun jämfört med gällande taxor, se Annex 

2. Intäktsökningen behövs för att täcka det underskott som råder mellan intäkter och 

kostnader. 

o En omfördelning sker mellan grundavgifter och hämtningsavgifter, där intäkterna 

från grundavgifterna totalt behöver öka för att täcka de kostnader som hör till 

grundavgiften. 

o Ökade insamlings- och behandlingskostnader. Senaste 5 åren har inneburit en 

50% ökning av behandlingskostnader för förbränning av restavfall (kr/ton). 

V. Taxorna har idag stor spridning med avseende på avgiftsnivåer och utformning mellan 

medlemskommunerna. Det beror i flera fall på att man inte sett över och reviderat 

avfallstaxan på lång tid och därmed har heller ingen justering skett för ökade kostnader 

och investeringar. Utfallet per kommun presenteras närmare nedan i Annex 2 Taxans 

utfall per kommun. 
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VI. Ett mål med taxa 2020 är att så många som möjligt ska sortera ut sitt matavfall. För 

osorterade abonnemang sker därför en generell höjning av avgifterna. I fem av 

kommunerna finns idag inte möjligheten att teckna ett osorterat abonnemang (KAK, 

Heby, Surahammar). VafabMiljö ser dock att abonnemanget i dagsläget behöver finnas 

kvar för att användas i de fall då sorteringen inte fungerar, exempelvis då det utsorterade 

matavfallet innehåller felsorterat material eller då restavfallet innehåller stor andel 

matavfall.  

VII. För övriga tjänster såsom insamling av grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall och farligt 

avfall är avgifterna anpassade till i avtal gällande entreprenörs- och 

behandlingskostnader.  

 

5. Taxans utfall specifikt för Kungsör kommun 
Följande förutsättningar gäller specifikt för Kungsör: 

• Kungsör har ej haft grundavgift för flerbostadshus och verksamheter. Avgiften har varit 

inkluderad i tömningskostnaden för kärlet. 

• Kungsör har ej haft osorterat abonnemang. 

• Under åren 2010-2012 genomfördes en kampanj för att öka utsorteringen av matavfall 

och antalet hemkompostabonnemang ökade. Förbundet planerar att följa upp hur väl 

sorteringen sker då det vid sophämtning och plockanalys har visat sig att en del av 

matavfallet hamnar i gröna tunnan istället för i hemkomposten.  

 

Taxans utfall specifikt för Kungsör: 

• Standardabonnemang för småhus, restavfall 190 liter, matavfall 140 liter, hämtning 

varannan vecka: Detta abonnemang är det vanligaste för småhus och utgör Förbundets 

standardabonnemang. För dessa abonnenter ökar avgiften med 414 kr/år. Förändringen 

gäller sammantaget för grundavgift och hämtningsavgift.  

• Småhus med hemkompostabonnemang får en avgiftshöjning med 734 kr/år varav 451 kr 

utav höjningen utgörs av grundavgiften. Höjningen beror på att abonnemangsavgiften för 

hemkompost delvis varit subventionerad av de abonnenter som sorterar sitt matavfall i 

kärl. Förändringen gäller sammantaget för grundavgift och hämtningsavgift.  

• Abonnenter i småhus som sorterar ut förpackningar och matavfall i hög grad kan ansöka 

till Förbundet om förlängt hämtningsintervall, vilket innebär att gröna tunnan töms en 

gång i kvartalet. Abonnemanget kräver en av Förbundet godkänd hemkompost. En 

anmälningskostnad om 350kr för hemkompost tillkommer vilket är en engångskostnad 

första gången ett hemkompostabonnemang startas. 

• För flerbostadshus med en omfattning av ca 60 liter per hushåll och vecka fördelat på 

matavfall och restavfall, ökar avgiften med 279 kr/år inklusive grundavgift. Se exempel i 

Annex 2 nedan. 

• Fraktionen deponirest avvecklas då andelen felsorterat avfall i dessa kärl varit hög. Det 

finns idag totalt 390 stycken kärl utställda i Köping/Arboga/Kungsör, med störst andel 

kärl i Köping. Abonnenter kommer informeras om förändringen och hänvisning kommer 

ske till Återbruken alternativt hämtning vid fastigheten mot avgift.  
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6. Möjligheten att påverka sin avfallsavgift 
Det finns möjligheter att påverka sin avfallsavgift och det omarbetade förslaget stöder detta 

ytterligare: 

I. Alla abonnenter som har små mängder avfall och är duktiga på att sortera kan: 

o välja glesare hämtning 

o välja mindre kärlstorlek 

o dela kärl med en eller flera grannar eller gå samman i gemensamhetslösning  

Detta illustreras i Figur 1 samt Tabell 1 nedan.  

II. Restavfallsavgiften (gröna kärlet) har sänkts ytterligare för hämtning var 4:e vecka. 

III. Restavfallsavgiften (gröna kärlet) har sänkts ytterligare för hämtning 1 gång per kvartal 

(sk förlängt hämtningsintervall). Krav på hemkompost eller kvarn. 

 

 

Figur 1. Jämförelse mellan abonnemangsavgifter 2020. Avgift inkluderar grundavgift samt hämtningsavgift.  
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Tabell 1. Jämförelse påverkan på avgiften vid olika abonnemangsval. 

 

7. Ändring av abonnemang efter genomförande av ny taxa 
I enlighet med förslag till ny taxa är det generellt sett kostnadsfritt att ändra abonnemang. För det 

fall man ändrar abonnemang flera gånger inom en period av sex månader kommer en avgift på 

450 kr att tas ut. Dock ser Förbundet ett behov av att det under en period då nya taxan börjar gälla 

kommer finnas möjlighet att justera abonnemang utan att extra avgift tas ut. Detta kommer 

förtydligas i den kommunikation som sker inför införandet av ny taxa.  

 

 

  

Påverkan av olika abonnemangsval - reviderat förslag till ny taxa

Avgifter anges med summan av grundavgift och hämtningsavgift

Abonnemang med insamling av matavfall Sänkning Årsavgift

kr/hushåll och år kr/hushåll och år

190 liter restavfall varannan vecka + 140 l matavfall varannan vecka 2944

190 liter  restavfall var 4:e vecka sänker kostnaden med 314 2630

140 liter restavfall hämtning var 4:e vecka sänker kostnaden med 490 2454

Abonnemang, med insamling av matavfall, 2 hushåll delar Sänkning Årsavgift

kr/hushåll och år kr/hushåll och år

190 liter restavfall varannan vecka + 140 l matavfall varannan vecka 2295

190 liter  restavfall var 4:e vecka sänker kostnaden med 157 2138

140 liter restavfall hämtning var 4:e vecka sänker kostnaden med 245 2050

Abonnemang hemkompostering Sänkning Årsavgift

kr/hushåll och år kr/hushåll och år

190 liter restavfall varannan vecka + hemkompostering 2744

190 liter  restavfall var 4:e vecka sänker kostnaden med 314 2430

140 liter hämtning var 4:e vecka sänker kostnaden med 490 2254

Abonnemang hemkompostering, 2 hushåll delar Sänkning Årsavgift

kr/hushåll och år kr/hushåll och år

190 liter restavfall varannan vecka + hemkompostering 2195

190 liter  restavfall var 4:e vecka sänker kostnaden med 157 2038

140 liter hämtning var 4:e vecka sänker kostnaden med 245 1950

Abonnemang Osorterat Årsavgift

kr/hushåll och år

190 liter osorterat avfall varannan vecka 6423

Utöver detta kan man även dela kärl mellan 3, 4 hushåll osv.

Vid delning av kärl fördelas hämtningsavgiften jämnt mellan antalet hushåll
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Eventuella frågor i ärendet besvaras av enhetschef Linda Gårdstam, 

linda.gardstam@vafabmiljo.se 

 

 

VafabMiljö Kommunalförbund  

 

 

Carina Färm 

Förbundsdirektör 

 

Annex 1 Bakgrund och principer för taxa 

Annex 2 Taxans utfall per kommun 

Bilaga 1 Bemötande remissvar  

Bilaga 2 Avfallstaxa inklusive prislista 
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ANNEX 1 Bakgrund och principer för taxa 

Bakgrund och historik 
Enligt förbundsordning för Kommunalförbundet VafabMiljö ska VafabMiljö för medlemmarnas 

räkning ansvara för den strategiska planeringen av frågor kring avfallshantering i enlighet med 

den myndighetsutövning som åligger kommunerna i 15 kap Miljöbalken. Förbundet kan dock inte 

besluta om renhållningstaxa. Detta beslut fattas i respektive kommuns kommunfullmäktige.  

 

I förbundets konsortialavtal, punkt 2, står att ”Mot bakgrund av de framtida utmaningarna är 

målsättningen med kommunernas samverkan inom avfallsområdet att möjliggöra att 

medlemskommuner på sikt ska ha en gemensam renhållningsordning och renhållningstaxa och en 

effektiv samordning av hela avfallsverksamheten i regionen.” Tidpunkten för detta är satt till 

”senast under år 2019”. 

 
Ett grundligt arbete har genomförts under 2016-2018 för att ta fram den nya gemensamma taxan. 

Workshops har genomförts i medlemskommunerna och gemensamma grundprinciper för taxan 

togs fram och beslutades av direktionen i november 2017.  

 

Under 2018 har en översyn av samtliga avfallstaxor ingående i Förbundet genomförts. En 

granskning har gjorts av samtliga avgifters storlek jämfört med motsvarande kostnad för 

respektive tjänst. Syftet är att identifiera de områden där det idag råder obalans mellan taxan och 

de kostnader den är avsedd att täcka, och att justera avgiftsposterna så att de i största möjliga 

utsträckning ska spegla kollektivets utgifter. Utöver ersättning till entreprenörer tillkommer 

personalkostnader, kostnad för information och kundservice samt övriga administrativa 

kostnader.  

 

Syftet med taxan 
Syftet med Taxa 2020 är att skapa en rättvis, logisk och enkelt utformad taxa som uppmuntrar till 

hållbar livsstil. Taxan bidrar till att uppfylla mål i renhållningsordningen det vill säga ny 

gemensam avfallsplan och avfallsföreskrifter vilka tagits fram parallellt med arbete med ny 

avfallstaxa och som ställs ut under 2019 och färdigställs för att gälla from 2020. 

 

Enligt 24 § Avfallsförordningen (2011:927) ska alla avfallslämnare, såväl hushåll som 

verksamheter och andra avfallslämnare, sortera ut förpackningar och tidningar från annat avfall 

och lämna det till insamling. Enligt samma förordning (15 §) är kommunerna från den  

1 januari 2019 skyldiga att tillhandahålla ett system för insamling och borttransport av matavfall 

som sorteras ut av hushållen. Samtliga abonnenter i VafabMiljös verksamhetsområde erbjuds 

matavfallsinsamling och taxan är miljöstyrande med syfte att så många som möjligt ska sortera ut 

matavfall och förpackningar samt tidningar. Detta innebär att abonnenter som sorterar ut sitt 

matavfall och sina förpackningar och tidningar får en lägre avgift än de som inte sorterar ut detta. 

 

Taxekonstruktion 
Avfallstaxan för hushållsavfall består av en fast grundavgift samt en rörlig hämtningsavgift för 

insamling och behandling av hushållsavfallet.  

Grundavgift - fast 
Grundavgiften är en fast avgift och betalas av kategorierna småhus, småhus sommar, 

flerbostadshus samt verksamheter. I grundavgiften ingår kostnader för administration såsom 
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kundservice och fakturering, information, planering och utveckling, registerhållning, IT samt 

sluttäckning av de deponier som inte längre används. Dessutom har hushållen tillgång till 

Återbruken där de kan lämna grovavfall och farligt avfall. 

 

Kategori och nyttjande grad 

Grundavgiften betalas av kategorierna småhus, småhus sommar, flerbostadshus samt 

verksamheter utefter nyttjandegraden av de tjänster som grundavgiften finansierar. Småhus 

betalar en hel grundavgift. De övriga kategorierna betalar 70% (småhus sommar),  

50% (flerbostadshus) respektive 78% (verksamheter) av en hel grundavgift. Exempelvis nyttjar 

boende i lägenhet och sommarboende Återbruken i mindre utsträckning än helårsboende i 

småhus. Verksamheter betalar för Återbrukskort. 

Hämtningsavgift - rörlig 
Den rörliga hämtningsavgiften avser kostnader som uppstår vid hämtning av avfall vid 

fastigheten såsom kostnader för behållare, tömning, transport och behandling. I avgiften ingår 

även papperspåsar och påshållare för insamling av matavfall samt säckar för storkök. Avgiften 

påverkas av fastighetsägarens abonnemangsval, behållarstorlek och hämtningsintervall och är 

därmed möjlig att påverka. 

 

Kostnadstäckning 
I enlighet med beslut i Direktionen 2017-11-16 ska taxan avseende hushållsavfall vara 

självbärande och täcka sina egna kostnader, vilket också följer av miljöbalken, 27 kap, 5§ samt 

uppfylla likställighetsprincipen. Förslaget till ny taxa har följt denna princip, även i avseendet att 

grundavgiften bär sig själv i så stor utsträckning som möjligt likväl som den rörliga avgiften som 

helhet. Med detta som utgångsläge har ett förslag till konstruktion och nivå på ny taxa tagits 

fram1. 

 

Förändringar i tjänster 
Vid direktionsmöte 2018-09-28 beslutades att förslag till standardabonnemang för nya taxan är 

restavfall med utsortering av matavfall. Detta för att styra mot en mer miljöriktig hantering av 

avfallet. I dagsläget skiljer sig utformningen av standardabonnemang åt mellan kommunerna i 

förbundet. I en del kommuner utgör standardabonnemanget en osorterad lösning och i en del 

kommuner utgör det en sortering med rest- och matavfall. Detta speglas i utfallet av taxan. 

 

Abonnemangen för småhus delas in i helår och sommarabonnemang. Matavfall i kärl samt i 

bottentömmande behållare hämtas mot avgift från hushåll och verksamheter. Matavfall kan också 

sorteras ut i en hemkompost som är anmäld till Förbundet alternativt av kommunen godkänd 

avfallskvarn kopplad till avloppsnätet. Matavfall som via avfallskvarn samlas upp i sluten tank 

eller kombisystem har en avgift för tömningsarbetet samt en behandlingsavgift. Matavfall i tank 

innehas av verksamheter, vanligtvis med stora mängder matavfall.  

 

  

                                                      
1 Börjar gälla 1 januari 2020 eller där så är lämpligt med utgångspunkt från faktureringsperiod. 
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Tömning av fettavskiljare 

För fettavskiljare gäller att ett abonnemang införs där tömning normalt sker 12 gånger per år. 

Bakgrunden till förändringen är att många fettavskiljare idag inte töms i den omfattning som 

behövs. Avgifter samt villkor för tjänsterna är redovisade i bilaga 2.  

 

Ekonomi och resultatutjämningsfonder 
I förbundsordningen står följande kopplat till långsiktig budget: ”Förbundsdirektionen ska årligen 

före maj månads utgång upprätta förslag till budget med investerings- och finansieringsplan för 

den egna verksamheten för den kommande treårsperioden samt tillse att motsvarande förslag 

upprättas i hel- eller majoritetsägda företag.”  

 

Treårsbudget för perioden 2020-2022 är framtagen och beslutades av direktionen den  

9 april 2019. Förutom höjningen av taxan till 2020 aviseras i dagsläget ingen ytterligare höjning 

under den kommande 3-års perioden. Värt att notera är att intäkterna från avfallskollektivet då 

ligger stilla i jämförelse med en skattefinansierad verksamhet som automatiskt får kompensation 

för  kostnadsökningar i och med att skatteintäkterna ökar i takt med löneökningarna i samhället. 

 

Varje medlemskommun har i kommunalförbundet en resultatutjämningsfond, RUF, som ska 

balansera taxeintäkter och kostnader över tid för det kommunala avfallsuppdraget. RUF:en kan 

aldrig bli negativ för en medlemskommun. Detta betyder att om en medlemskommun får ett 

negativt resultat ett verksamhetsår och det ej finns någon ackumulerad RUF så tas detta på det 

gemensamma resultatet för kommunalförbundet. Om det däremot finns en ackumulerad RUF så 

minskar RUF:en med det negativa resultatet. Om resultatet för en medlemskommun är positivt för 

ett verksamhetsår så ökar RUF:en med motsvarande belopp. 

 

I samband med att en gemensam taxa införs från och med 2020 föreslås principen för 

särredovisning per medlemskommun ändras. Förslaget innebär att från och med 2020 så kommer 

samtliga intäkter och samtliga kostnader för det kommunala avfallsuppdraget att fördelas efter 

folkmängd i respektive medlemskommun. Detta betyder att varje medlemskommun kommer att 

få en andel motsvarande folkmängden i en gemensam RUF för kommunalförbundet.  

 

När principen för särredovisning per medlemskommun ändras så innebär förslaget att befintliga 

RUF:ar ska avvecklas. Detta betyder att i de medlemskommuner där det finns medel i RUF:en så 

kommer de att över en treårsperiod betalas tillbaka till avfallsabonnenterna genom en rabatt på 

grundavgiften. Det beskrivna förslaget kommer behandlas i ett separat ärende i Direktionen. 
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ANNEX 2 Taxans utfall per kommun 
Detta avsnitt innehåller en beskrivning av taxans utfall per kommun. Syftet är att klargöra 

skillnader i taxekonstruktionen samt att visa på de abonnemang där Taxa 2020 får stor 

kostnadspåverkan i jämförelse med nuvarande avfallstaxa. Nuvarande avfallstaxa avser nivån 

både för 2018 och 2019, eftersom det för de flesta kommuner inte kommer ske någon 

taxeförändring mellan dessa år. Undantaget är Västerås där taxan höjs 2019, varför Västerås 

redovisas med två kolumner.  

Nedan redovisas utfallet för de vanligast förekommande abonnemangen i diagramform för 

samtliga delägarkommuner. 

 

 

1 Småhus – Standardabonnemang, 190 l restavfall + 140 l 
matavfall, varannan vecka 

Detta abonnemang är det vanligaste för småhus och utgör Förbundets standardabonnemang.  

I alla kommuner, utom Surahammar, innebär Taxa 2020 att grundavgiften höjs.  

I alla kommuner sänks hämtningsavgiften. Det resulterar i att den totala avgiften för flera 

kommuner medför sänkningar eller en ökning med maximalt ca 670 kr/år och hushåll, i detta 

fallet för Skinnskatteberg. Ökningen motsvarar där 56 kr/månad och hushåll och görs 

huvudsakligen p.g.a. att inga taxeförändringar gjorts på ett flertal år i kommunen. 

 

 

Figur 1 Diagram Småhus standardabonnemang.      *Surahammar, Hallstahammar, Norberg: 240-liters kärl 

**Baserat på uppgifter från Avfall Sverige 2018, antagen nivå 2020. 
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1.1 Surahammars kommun – avfallskvarn för matavfall 
Surahammars kommun har ett system med avfallskvarnar kopplade till avloppsnätet, för 

omhändertagande av matavfall, som ett vanligt förekommande abonnemang. Surahammar 

tillämpar en styrande taxa för att få fler hushåll att välja lösningen med avfallskvarn och kärl för 

restavfall. 

 

I föreslagen Taxa 2020 sänks avgiften för abonnemang med avfallskvarn och 140 liters kärl för 

restavfall, hämtning varannan vecka, med 15 kr/hushåll och månad jämfört med den taxa 

Surahammar idag tillämpar för denna tjänst. För motsvarande abonnemang med avfallskvarn och 

240 liters kärl för restavfall sänks avgiften med 50 kr/månad.  

 

Avgiften för abonnemang med 140 liters kärl för matavfall och 140 liters kärl för restavfall, 

hämtning varannan vecka, sänks med 225 kr/hushåll och månad jämfört med den taxa 

Surahammar idag tillämpar för denna tjänst. För abonnenter med 240 liters restavfallskärl sänks 

motsvarande avgift med 231 kr/månad.  

 

I Surahammar finns i dagsläget inga 190 liters kärl för restavfall. 

 

 
Tabell 1. Jämförelse abonnemang med matavfall i kärl eller avfallskvarn. 
 

1.2 Sala kommun – Omstart 
Sala kommun har en form av gemensamhetslösningar för småhus, s.k. Omstart, där hushållen kan 

lämna sitt hushållsavfall. Sala tillämpar en styrande taxa för att få fler hushåll att välja lösningen 

med att lämna avfallet till Omstarter jämfört med om kärl töms vid fastighetsgränsen. 

 

I förslaget Taxa 2020 gäller samma avgift för standardabonnemang (restavfall 190 liter + 

matavfall 140 liter, varannan vecka) för Sala, som för övriga medlemskommuner. Abonnemanget 

sänks med 37 kr/månad och hushåll jämfört med den taxan Sala idag tillämpar för motsvarande 

tjänst. 

 

Föreslagen avgift för abonnemang med Omstart är satt i förhållande till de kostnader som 

systemet omfattar, inklusive skötsel och underhåll av de byggnader och ytor som ingår i systemet. 

Detta innebär att föreslagen avgift är 164 kr lägre per år, jämfört med standardabonnemanget för 

småhus, där kärlen töms vid fastighetsgränsen. 

 

Helårsabonnemang Avfallskvarn + 140 l restavfall,  jämfört med 

hämtning 140 l restavfall + 140 l matavfall varannan vecka

Grundavg + 

hämt.avg.

VafabMiljö 140 l rest + 140 l matavfall varannan vecka 2020 2698

Surahammar 140 l rest + 140 l matavfall varannan vecka 2018/19 5402

VafabMiljö Avfallskvarn + 140 l restavfall varannan vecka 2020* 2498

Surahammar Avfallskvarn + 140 l restavfall varannan vecka 2018/19* 2673

*Kostnad för kvarn tillkommer både i befintlig taxa och i förslag till ny taxa
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Tabell 2. Jämförelse Omstart- och standardabonnemang i Sala kommun. 

 

 

 

2 Småhus – Sortering av matavfall i hemkompost, 190 l restavfall,  
varannan vecka  

Synen på hemkompostering och i vilken utsträckning man ska uppmuntra detta har varierat stort 

mellan kommunerna. Abonnemang med hemkompost har ofta varit billigare än utsortering av 

matavfall i kärl. Förändringen blir därför stor för många av kommunerna – från Skinnskatteberg 

där taxan höjs med 67 kr/månad till Surahammar, där den sänks med ca 65 kr/månad. 

 

 

Figur 2 Diagram småhus hemkompost. *Restavfall i 240 liters kärl. 

 

 

 

  

Helårsabonnemang Omstart  jämfört med hämtning 

190 l restavfall + 140 l matavfall varannan vecka

Grundavg + 

hämt.avg.

VafabMiljö 190 l rest + 140 l matavfall varannan vecka 2020 2944

Sala 190 l rest + 140 l matavfall varannan vecka 2018/19 3389

VafabMiljö Omstart 2020 2780

Sala Omstart 2018/19 2470
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3 Småhus – Osorterat avfall, 190 liter, varannan vecka 
Ett mål med taxa 2020 är att så många som möjligt ska sortera ut sitt matavfall. För osorterade 

abonnemang sker därför en generell höjning av avgifterna. I fem av kommunerna finns idag inte 

möjligheten att teckna ett osorterat abonnemang (KAK, Heby, Surahammar). Totalt finns i 

kommunerna idag 2 360 st kärl för osorterat avfall.  

 

För de kommuner som idag har ett osorterat abonnemang blir taxehöjningen påtaglig för alla 

kommuner, dock har Västerås haft den större höjningen inför 2019. Höjningen motsvarar för 

övriga kommuner mellan 100 - 220 kr/månad. Förbundet avser att kommunicera taxeförändringen 

till dessa abonnenter med möjligheten att istället teckna ett abonnemang med sortering av 

matavfall.  

 

 

 

Figur 3 Diagram småhus osorterat abonnemang. *Restavfall i 240 liters kärl.  
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4 Småhus Sommar – 190l restavfall + 140l matavfall, 11 ggr/år 
För sommarabonnemang småhus höjs grundavgiften i alla kommuner. Hämtningsavgiften höjs i 

alla kommuner utom i Heby och Surahammar som får en sänkning. Det totala utfallet innebär att 

de flesta får en höjd avgift med som mest 62 kr/månad för Norberg.  

 

Norberg och Surahammar erbjuder i dagsläget inte insamling av restavfall i 190 literskärl, utan 

använder 140 liters kärl istället. För Norberg innebär den nya taxan en höjning med 446 kr/år eller 

37 kr/månad vid en jämförelse med taxa 2020 Kärl Litet för restavfall (1643 kr/år, 140 literskärl). 

I diagrammet nedan görs en jämförelse med taxa 2020 Kärl Mellan (190-240L) för restavfall.   

 

För Surahammar innebär den nya taxan en sänkning med -556 kr/år eller -46 kr/månad vid en 

jämförelse med taxa 2020 Kärl Litet för restavfall ((1643 kr/år, 140 literskärl). I diagrammet 

nedan görs en jämförelse med taxa 2020 Kärl Mellan (190-240L) för restavfall.   

 

 

 

Figur 4 Småhus sommarabonnemang. Västerås har hämtning 10 gr per år. 

*Norberg och Surahammar har restavfall i 140 liters kärl.  

**Hallstahammar restavfall i 240 liters kärl.   
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5 Lägenhet i flerbostadshus - exempelfall 
Här har ett exempelfall valts med en omfattning av ca 60 liter per hushåll och vecka, fördelat på 

matavfall och restavfall. När det gäller taxan för flerbostadshus, så skiljer sig även denna kraftigt 

mellan kommunerna. Utmärkande är att det är stor spridning både avseende grundavgiften mellan 

de olika kommunerna och hämtningsavgiften. Sannolikt har man från respektive kommun gjort 

olika bedömningar hur taxan mellan småhus och lägenheter i flerbostadshus ska förhålla sig till 

varandra.  

 

De flesta kommunerna kommer att få en höjning, framför allt Heby, Enköping och Norberg, där 

höjningen blir mellan ca 42 kr/månad och 28 kr/månad.  

 

I den s.k. Nils Holgersson-undersökningen av avfallsavgifter i landets kommuner, så är 

medelavgiften 1431 kr/lägenhet och år för 2018, och antagen nivå för 2020 är ca 1500 kr/hushåll 

och år. Föreslagen ny taxa för VafabMiljö 2020 motsvarar i exemplet 1338 kr/lägenhet och år. 

Det finns en del mindre skillnader avseende beräknad kärlvolym, förekomst av utsortering av 

matavfall, mm. 

 

 

Figur 5 Flerbostadshus, hämtning en gång i veckan. * Grundavgift ingår. **Snitt i landet är baserad på Nils 

Holgersson 2018, och sedan uppräknad till antagen nivå 2020. 
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Bemötande kommunernas synpunkter inkomna i samband med remissen av förslag till ny taxa.                                                                                                 190423 

Avsändare Synpunkt Kommentar Medför 
ändring 
(ja/nej) 

Arboga kommun, 
Köping kommun, 
Kungsör kommun 

KAK-kommunerna anser att en ökning av taxorna med 
11% är mycket på ett år. KAK-kommunerna vill istället se 
en upptrappning av taxan som fördelas på några år.  

För att kommunalförbundet ska få en ekonomi där 

hushållsuppdraget är i balans behöver en höjning genomföras till 

2020. Höjningen medför en ökning på totalt sett 11% men för 

respektive tjänst kan procentsatsen variera. Att det krävs en så 

stor generell höjning beror till stor del på att taxan legat 

oförändrad i kommunerna de senaste åren. Förutom höjningen 

av taxan till 2020 aviseras i dagsläget ingen ytterligare höjning 

under den kommande 3-års perioden. Värt att notera är att 

intäkterna från avfallskollektivet då ligger stilla i jämförelse med 

en skattefinansierad verksamhet som automatiskt får 

kompensation för kostnadsökningar i och med att 

skatteintäkterna ökar i takt med löneökningarna i samhället. 

Nej 

Arboga kommun, 
Köping kommun, 
Kungsör kommun 

I förslaget saknas en långsiktig budget för hur 
kommunalförbundet planerar utvecklingen av avgifterna 
för en period om 3-5 års sikt. Planeras liknande 
höjningar de kommande åren? Vad finns det för planer 
för effektiviseringar av kostnadssidan? 

VafabMiljö arbetar i enlighet med förbundsordning och 
konsortialavtal med 3-årsbudget. I lagd 3-årsbudget finns i 
dagsläget ingen plan för ytterligare höjningar till och med 2022. 

Nej 

Arboga kommun, 
Köping kommun, 
Kungsör kommun 

Köping, Arboga och Kungsörs kommuner har en 
resultatfond för renhållning med ett utgående värde 
2018 hos VMKF om 6 112 000 kronor. KAK vill innan 
beslut fattas om taxan för år 2020 ha en redovisning av 
hur dessa medel använts i våra kommuner. 

Redovisning av hur medel i resultatutjämningsfonder använts 
görs i särredovisningen per kommun som tas fram vid års- och 
delårsbokslut. Dessa skickas till respektive kommun. Särskilt 
möte har genomförts med ekonomichefer i aktuella kommuner 

Nej 
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Arboga kommun, 
Köping kommun, 
Kungsör kommun 

Köping, Arboga och Kungsörs kommuner har även en 
"slamfond" som uppgår till 2 658 000 kronor. Hur 
kommer den att användas? Även här ska medlen gå 
tillbaka till det kollektiv som gjort överskotten. KAK vill 
innan beslut fattas om taxan för år 2020 ha en 
redovisning av hur dessa medel använts i respektive 
kommun. I taxeförslaget på sidan 4 under rubriken 
"Ändring av avgift tömning av små avlopp” är det 
föreslaget en ökning med 13 %.  

där frågan behandlats, samt redovisats på medlemsråd och 
direktionsmöte.  

Nej 

Arboga kommun, 
Köping kommun, 
Kungsör kommun 

I de allmänna bestämmelserna anges det att det finns 
fyra standardstorlekar av kärl för restavfall och 
matavfall. När man tittar lite närmare på vilka 
kärlstorlekar det är visar det sig att det finns fem 
storlekar. Storleken "Kärl mellan" kan vara 190 eller 240 
liter stora. Denna oklarhet leder till förvirring om vad 
fastighetsägarna betalar för och bör tydliggöras i taxan. 

I dagsläget används kärl med olika storlek i de olika 
kommunerna. VafabMiljö har för avsikt att på sikt minska 
variationerna och taxan anpassas redan nu genom att flera 
kärlstorlekar sammanförts till en avgiftsnivå. För att inte byta 
fullt fungerande kärl kommer det att göras i takt med att kärl slits 
ut och behöver bytas. Det sparar både ekonomi och miljö. Färre 
varianter av kärl minskar även behov av lagerhållning vilket också 
är kostnadssparande. Förtydligande av detta kommer göras i den 
kommunikation som sker i samband med att ny taxa införs.  

  

Arboga kommun, 
Köping kommun, 
Kungsör kommun 

Grundavgiften varierar kraftigt mellan de olika 
kategorierna av fastighetsägare och det finns ingen 
motivering till denna stora variation vare sig i taxan eller 
i missivet. Principerna för fördelningen av grundavgiften 
på de olika kategorierna av fastighetsägare borde 
framgå. 

Principen för hur grundavgiften ska fördelas baseras på 
VafabMiljös erfarenheter av i vilken utsträckning de olika 
kategorierna nyttjar framför allt Återbruken, men även 
kundservice och fakturering. Jämförelser har också gjorts med 
kommuner, kommunalförbund och kommunala bolag med 
liknande taxekonstruktioner. Principer för detta kommuniceras i 
samband med att ny taxa införs.   

Nej 
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Arboga kommun, 
Köping kommun, 
Kungsör kommun 

Under avsnittet om ändring av abonnemang är det 
otydligt beskrivet när avgiften på 450 kr/tillfälle för 
ändring av abonnemang kommer att tas ut. När en 
avfallstaxa ändras på ett sätt som innebär betydande 
avgiftshöjningar så kommer en stor del av 
fastighetsägarna att vilja byta abonnemang. Om de då är 
tvungna att betala 450 kr för att göra detta så kommer 
det att orsaka en del irritation. Texten behöver därför 
tydliggöras så att oklarheter inte förekommer. Taxan ska 
motivera till sortering. Vid ändring till ett större 
abonnemang ska en avgift tas ut. 

I enlighet med förslag till ny taxa är det generellt sett 
kostnadsfritt att ändra abonnemang. För det fall man ändrar 
abonnemang flera gånger inom en period av sex månader 
kommer en avgift på 450 kr att tas ut. Detta kommer förtydligas i 
den kommunikation som sker inför införandet av ny taxa.  

Nej 

Arboga kommun, 
Köping kommun, 
Kungsör kommun 

I avsnittet om avgifter för ansökan och anmälan om 
undantag från avfallsföreskrifterna är också avgifterna 
väl tilltagna. Även här bör nivån på dessa avgifter ses 
över. 

På samma sätt som när det gäller övriga avgifter i taxan, så blir 
det en sänkning i vissa kommuner och en höjning i andra. Utifrån 
totalen anser VafabMiljö att avgifterna är satta på en rimlig nivå.  

Nej 
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Arboga kommun, 
Köping kommun, 
Kungsör kommun 

KAK-kommunerna reagerar på att de invånare som bor i 
småhus och hemkomposterar kommer att få en 
avgiftshöjning på 830 kr/år, vilket motsvarar en höjning 
på 41,3 %. Denna höjning förefaller vara orimlig 
eftersom den inte stämmer överens med skrivningen i 
taxan om den rörliga avgiften: "Den rörliga avgiften 
avser kostnader som uppstår i avfallshanteringen vid 
hämtningen av avfall vid fastigheten såsom kostnader 
för behållare, tömning, transport och behandling.” 
Kostnaden för VafabMiljö avseende hemkompostering 
och matavfallskvarn är i stort sett obefintlig. Det kan 
inte sägas vara fallet för insamlingen av matavfall i kärl. 
Dessa lösningar har jämställts ekonomiskt i taxan vilket 
innebär att hushållen med hemkompostering och 
matavfallskvarnar kraftigt subventionerar hämtningen 
av matavfall i kärl. KAK anser också att straffavgiften vid 
hemkompostering måste bort. Det är rimligt att varje 
avfallsslag bär sina egna kostnader vilket i detta fall 
innebär att hushåll med insamling av matavfall i kärl har 
en högre taxa än de hushåll som har hemkompostering. 
KAK vill således att taxan för hemkompostering är lägre 
än för insamling av matavfall i kärl. KAK anser att det ska 
löna sig för den enskilde att hemkompostera. 

Avfallstaxan ska balansera intäkter och kostnader i sin helhet – 
grundavgiften ska balansera mot de kostnader den är avsedd att 
täcka, och hämtningsavgiften på motsvarande sätt det den är 
avsedd att täcka totalt sett. Det innebär inte att avgiften för varje 
enskild tjänst ska täcka just sina kostnader. Taxan är ett 
styrinstrument för att styra mot de mål kommunerna 
gemensamt satt upp för verksamheten sedan många år tillbaka. 
Generellt kan man inte betrakta en miljöstyrande taxa som en 
prislista där man själv väljer bort delar som man inte vill vara 
med och betala för, precis som är fallet när det gäller 
skattefinansierade verksamheter. Hemkompostering är en bra 
lösning jämfört med att inte sortera sitt avfall alls. Insamling av 
matavfall i kärl är dock en miljömässigt bättre lösning än 
hemkompostering.  VafabMiljö har dock hörsammat synpunkter i 
samband med remissen och differentierar taxan för de som 
väljer att lämna sitt matavfall i kärl jämfört med de som 
använder hemkompost eller matavfallskvarn. Ett problem som 
KAK-kommunerna själva observerat, bl.a. genom observationer i 
samband med soptömning och genom plockanalyser som 
tidigare gjorts, är att en alltför stor andel av hushåll med 
hemkomposteringsabonnemang inte hemkomposterar, utan 
lägger allt avfall i restavfallskärlet och därmed är en stor 
kostnadsmässig belastning för övriga abonnenter. VafabMiljö ser 
nu ett behov att genom olika insatser identifiera de som 
missbrukar systemet, och skilja ut dessa från de hushåll som 
sköter sin hemkompostering. Utformningen av taxan kan vara ett 
sätt att nå dit, felsorteringsavgifter, informations- och 
kontrollinsatser ett annat.  

Ja 
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Arboga kommun, 
Köping kommun, 
Kungsör kommun 

Förslaget saknar helt utveckling. Det omfattar enbart ny 
höjd taxa inte några förenklingar och förbättringar för 
kunden. Varför har man till exempel inte tittat på 
abonnemang för hushållsnära insamling? Här finns det 
en stor efterfrågan och många kommuner har kommit 
väldigt långt med detta. 

Utvecklingsförslag och förbättringar för såväl miljö som 
abonnentkollektiv framgår huvudsakligen i avfallsplanen och 
VafabMiljö emotser synpunkter på denna senast den 30 april, 
2019. Att taxan nu behöver höjas beror bl.a. på att flera 
kommuner under en följd av år inte höjt taxan för att täcka ens 
normala kostnadsökningar. Därtill har kostnaderna för 
avfallsförbränning ökat kraftigt de senaste 4-5 åren, samtidigt 
som konkurrensen på insamlingsentreprenader har sjunkit och 
anbudspriserna stigit och därmed ökat våra kostnader. När det 
gäller hushållsnära insamling av förpackningar och tidningar så är 
det ett ansvar som enligt lag åligger producenterna av 
förpackningarna. Det är således inte avfallsslag som VafabMiljö 
har möjlighet att finansiera insamling av via taxan. En ny 
förordning som beslutades 2018 och som avser fastighetsnära 
insamling av förpackningar och tidningar ställer än högre krav på 
producenterna. VafabMiljö inväntar införandet av denna. Dock 
erbjuder VafabMiljö redan idag möjligheter till lösningar inom 
detta område genom att teckna särskilda avtal. En fungerande 
logistik finns för detta i KAK-kommunerna.  

Nej 

Enköpings 
kommun 

Att sänka bomkörningsavgiften anser Enköpings 
kommun skickar fel signaler. Idag kostar en bomkörning 
(Enköpings kommuns nuvarande avfallstaxa) 575 kronor 
och i VafabMiljös förslag 379 kronor. För att komma 
tillrätta med bomkörningar behöver avgiften höjas rejält 
inte sänkas. 

VafabMiljö har tagit fram en ny taxa som är lika för hela 
regionen. Detta medför att avgiftsnivåer sänks i vissa kommuner 
och höjs i andra. VafabMiljö delar Enköping kommuns synpunkt 
att arbete behövs för att komma till rätta med problematiken 
kring bomkörning. Det är en av anledningarna till att VafabMiljö 
tagit initiativ till att utveckla samarbete med VA och Miljö- och 
hälsa i respektive kommun i regionen. 

Nej 

Enköpings 
kommun 

Enköpings kommun ställer sig frågande till om det är 
meningen att kunden själv ska välja om den vill ha ett 
abonnemang med regelbunden tömning eller ett med 
behovsbaserad tömning. Finns det då inte risk att 
kunden väljer det som är mest ekonomiskt fördelaktigt 
istället för det som är miljömässigt bäst. För om flertalet 

Förslaget till taxa är konstruerad så att grundabonnemanget 
innebär regelbunden tömning en gång i månaden. Avvikelse från 
detta kan man få genom att ansöka om dispens. Under en 
övergångsperiod kommer nuvarande frekvens på tömning 
bibehållas. För att undvika stopp på ledningsnätet med 
efterföljande problematik har VafabMiljö tagit initiativ till ett 

Nej 
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väljer behovsbaserad tömning av ekonomiska själv finns 
risk för att ledningsnätet drabbas av fler avloppsstopp 
och översvämningar på grund av att fett kommer ut och 
stelnar i ledningsnätet. 

nära samarbete mellan VA, Miljö- och hälsa samt avfallsansvariga 
inom regionens kommuner.  

Enköpings 
kommun 

Enköpings kommun ser att det finns en risk att kunder 
med fettavskiljare avbokar tömningar på grund av den 
höjda kostnaden, vilket kan leda till negativa 
konsekvenser så som översvämningar hos 
fastighetsägare eller fett problem på kommunens 
ledningsnät. 

VafabMiljö delar Enköping kommuns synpunkt. Av den 
anledningen har VafabMiljö tagit initiativ till ett nära samarbete 
mellan VA, Miljö- och hälsa samt avfallsansvariga inom regionens 
kommuner. Genom att samarbeta uppnår vi bästa effekt. I 
förslaget till taxa styr vi mot användande av abonnemang för 
tömning av fettavskiljare. Då abonnemang tillämpas minskar 
incitamenten för bomkörning eftersom tömning ingår i priset. 

Nej 

Enköpings 
kommun 

Viktigt för VafabMiljö att beakta är också att fettavfall 
kan komma att tolkas som verksamhetsavfall vilket då 
kommer att leda till en fri marknad för slamtömning av 
fettavskiljare. I det läget är det bra att ha så låga avgifter 
som möjligt för att kunna konkurrera på marknaden. 

VafabMiljö är medvetna om det juridiska läget när det gäller 
avfall från fettavskiljare. Frågans utveckling följs och är beredda 
att agera när frågan tydliggörs. Skulle avfallet tolkas som 
verksamhetsavfall kan vi agera som en entreprenör på 
marknaden. Då behöver vi vara en robust och trovärdig aktör där 
inte endast lägsta pris är avgörande.  

Nej 

Enköpings 
kommun 

Det behövs fler incitament för att öka samarbetet 
mellan fastighetsägare, det vill säga att avgiften i högre 
grad bör rabatteras för de som samarbetar på ett miljö- 
och insamlingsförbättrande sätt. 

VafabMiljö delar Enköping kommuns synpunkt. Vi arbetar därför 
på flera sätt med att informera och utbilda fastighetsägare. 
Ytterligare ett sätt att uppmuntra miljömässigt korrekt hantering 
av avfall blir genom tillämpningen av den föreslagna taxan. 
Möjlighet att reducera sin kostnad finns för det fall man väljer 
litet kärl med glest hämtningsintervall. 

Nej 

Fagersta kommun  Fagersta kommun ser positivt på justeringar i 
avfallstaxan i syfte att i högre grad bygga eget kapital för 
framtida investeringar och reinvesteringar. Fagersta 
kommun understryker vikten av att säkerställa en 
avfallstaxa där fördelningen på avgiftsbördan sker på 
skälig och rättvis grund.  

VafabMiljö delar Fagersta kommuns åsikt. Nej  
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Hallstahammar 
kommun  

Grundavgifterna varierar kraftigt (mellan 826 kr/år för 
lägenhet och 1 645 kr/småhus). Variationen beror på att 
olika boendeformer ger upphov till olika mycket avfall. 
Kraftig variation kan därmed anses vara motiverad, 
däremot kan kommunen ha åsikter kring hur stor 
variation som kan accepteras. Hallstahammar önskar att 
motiven till grundavgiften samt variationerna beskrivs 
tydligt i taxan.  

Det finns inga exakta mätetal över hur varje abonnentkategori 
belastar de olika nyttigheter som ska täckas av taxans 
grundavgift. Förslaget baseras på VafabMiljös erfarenheter av i 
vilken utsträckning de olika kategorierna nyttjar framför allt 
Återbruken, men även kundservice, fakturering mm.  Jämförelser 
har också gjorts med andra kommuner, kommunalförbund och 
kommunala bolag med liknande taxekonstruktioner. 

Nej 

Hallstahammar 
kommun  

Av taxan framgår det att kärl ”mellan” kan vara 190 l 
eller 240 l. 190 l avser småhus medan 240 l avser 
flerbostadshus och verksamheter samt småhus med 
gemensamhetslösning. Taxan kan därmed inte anses 
vara otydlig i detta avseende. 

VafabMiljö delar Hallstahammar kommuns åsikt. Nej 

Hallstahammar 
kommun  

Hallstahammar instämmer i taxans generella innehåll 
men önskar i och med inträdet i Kommunalförbundet en 
effektivare organisation med kostnadseffektiva 
lösningar samt flera samordningsvinster. 
Hallstahammars kommun önskar därför ta del av 
VafabMiljös syn på eventuella framtida 
kostnadseffektiviseringar samt även tillika taxehöjningar 
samt en redovisning av investeringar över tid. Det bör 
framgå av taxan på vilket sätt som verksamheten har 
effektiviserats för att resultera i en rimlig taxenivå. 
Hallstahammars kommun anser att större 
kostnadshöjningar av taxan bör ske över tid. 

VafabMiljö är ett relativt nybildat kommunalförbund där 
effektiviseringar och rationaliseringar sker successivt och är 
något vi ständigt arbetar med.  Höjningen behöver göras 2020 
för att kommunalförbundet ska få en ekonomi i balans. 
Treårsbudgeten för perioden 2020-2022 visar på ett negativt 
resultat för den kommunala avfallsverksamheten varje år trots 
förslaget till taxehöjning. Kommande planerade investeringar 
framgår av treårsbudgeten.   

 Nej 

Hallstahammar 
kommun  

Hallstahammars kommun önskar även att 
kommunalförbundet kommenterar hur de ser på 
eventuella framtida taxehöjningar och på vilket sätt 
verksamheten anpassas avseende kostnader för att 
dessa höjningar ska bli så effektiva som möjligt. Detta 
bör också framgå av taxan. 

VafabMiljö arbetar i enlighet med förbundsordning och 
konsortialavtal med 3-årsbudget. I lagd 3-års plan finns i 
dagsläget inga ytterligare höjningar till och med 2022. 

 Nej 
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Hallstahammar 
kommun  

Hemkompostering har tidigare generellt sett premierats 
och Hallstahammars kommun önskar att resonemanget 
bakom likställigheten beskrivs på ett tydligt sätt i 
avfallstaxan. Ytterligare en notering gällande kostnaden 
för VafabMiljö för hemkompostering och 
matavfallskvarn, så är den i stort sett obefintlig. Om 
hämtningen av kärl för matavfall tillsynes är kostnadsfri 
måste således hushållen med hemkompostering och 
avfallskvarn subventionera denna hämtning. Här bör ett 
förtydligande göras och att varje avfallsslag bär sina 
egna kostnader. 

Grundläggande för taxekonstruktionen är att den totala 
hanteringen av hushållsavfall ska ha kostnadstäckning genom 
taxan. Inom ramen för detta tillämpas principen att taxan också 
ska vara miljöstyrande, vilket medför att varje specifik 
abonnemangstyp inte bär sina egna kostnader. I det remitterade 
taxeförslaget valde VafabMiljö därför att jämställa de olika 
behandlingsalternativen för matavfall. Efter inkomna 
remissynpunkter har förslaget reviderats, och 
hemkompostering/avfallskvarn är istället ett billigare alternativ.  

Ja 

Hallstahammar 
kommun  

Hallstahammars kommun föreslår att ingen särskild 
avgift tas ut vid abonnemangsförändring i samband med 
att den nya taxan införs. En idé kan också vara att ha 
olika avgifter beroende på om 
abonnemangsförändringen avser ökade eller minskade 
avfallsmängder.  

I enlighet med förslag till ny taxa är det generellt sett 
kostnadsfritt att ändra abonnemang. För det fall man ändrar 
abonnemang flera gånger inom en period av sex månader 
kommer en avgift på 450 kr att tas ut. Detta kommer förtydligas i 
den kommunikation som sker inför införandet av ny taxa.  

Nej 

Hallstahammar 
kommun  

Avgifterna för ”Ansökan och anmälan om undantag från 
avfallsföreskrifterna” bör ses över så att de är rimliga.  

På samma sätt som när det gäller övriga avgifter i taxan, så blir 
det en sänkning i vissa kommuner och en höjning i andra. Utifrån 
totalen anser VafabMiljö att avgifterna är satta på en rimlig nivå.  

Nej 

Hallstahammar 
kommun  

Hallstahammars kommun anser att texten om att taxan 
ska finansiera sluttäckning av deponier bör utvecklas 
avseende vilka deponier som omfattas av detta. 

Taxan används till att sluttäcka de deponier som VafabMiljö 
ansvar för. Taxan kan ej användas för att bekosta sluttäckning av 
historiska deponier inom respektive kommun. Detta förtydligas i 
taxedokumentet. 

Ja 
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Heby kommun  Heby kommun är positiv till komposttaxan. 
Motiveringen att man i första hand vill samla in 
matavfallet för biologisk behandling, stämmer väl med 
taxans syften och avfallsplanens mål, men 
Kommunalförbundet måste kanske göra en extra 
informationsinsats så att alla frågetecken kan rätas ut. 
Positiva till förslaget eftersom det går i linje med satta 
miljömål.   

VafabMiljö instämmer i att en informationsinsats behöver göras, 
vilket det även planeras för.  

Nej 

Heby kommun  Kommunalförbundet måste informera om föreslagna 
ändringarna i taxan inklusive införande av osorterad 
taxa till alla som berörs. Heby är orolig att kommunen 
kommer få många frågor annars. 

VafabMiljö instämmer i att en informationsinsats behöver göras, 
vilket det även planeras för.  

Nej 

Heby kommun  Heby kommun vill beräkna kostnader som kommunen 
har som egentligen borde belasta taxekollektivet, det vill 
säga kostnader som Heby idag finansierar med 
skattemedel. Vill sen ta upp denna diskussion igen 
eftersom kommunen och Kommunalförbundet har olika 
syn på kostnader som borde föras över till 
taxekollektivet 

Detta är en fråga av principiell karaktär som får lyftas till 
Direktionen.  

Nej 

Heby kommun  Heby kommun har en (RUF) resultatutjämningsfond som 
uppgår till ca 6,2 miljoner kronor. Kommunens förslag är 
att rabattera Hebybornas taxor under några år till dess 
att fonden är tömd.  Kommunen har tidigare bett 
Förbundet att räkna på detta och komma med ett 
förslag på hur det skulle kunna se ut, och vi önskar att 
detta införs i taxan innan den antas.   

Återbetalning av de medel som eventuellt finns i respektive 
kommuns RUF vid utgången av 2019 föreslås ske genom 
återbetalning till abonnenterna som en rabatt på grundavgiften 
över en treårsperiod. Återbetalningen läggs dock inte in som en 
konstruktion i taxan eftersom det är en tillfällig justering.  

Nej 
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Norbergs kommun  Norbergs kommun har inget att invända mot förslaget 
till avfallstaxa från år 2020. 

- Nej  

Sala kommun  Sala redogör för att de behöver gå mot ökad sortering av 
avfallet. Detta kan innebära ett behov av om- och 
utbyggnad av sorteringshusen. En strategi behöver tas 
fram inom fastighetsenheten i Sala och investeringar 
kommer att krävas. Inget yttrande från det kommunala 
bostadsbolaget men de har beretts möjlighet. 

VafabMiljö delar Sala kommuns åsikt. Nej  

Sala kommun  Sala hade sett framför sig minskade kostnader i och med 
bildandet av Kommunalförbundet, men det syns inget 
än. Kommunalförbundet befinner sig fortfarande i en 
omställningsprocess som kräver resurser, effektiviteten 
kommer säkert ses med tiden. Dessutom ökar 
kostnaderna generellt för avfallshantering i Sverige i 
kombination med en hög ambitionsnivå i nya 
renhållningsordningen. 

VafabMiljö instämmer i Sala kommuns analys. Nej  

Sala kommun  Att matavfallet behöver sorteras ut och tas om hand, 
antingen genom hemkompostering eller till produktion 
av biogas, är uppenbart. Det föreligger dock en 
pedagogisk utmaning att förklara varför man inte kan få 
lägsta taxan längre för att kompostera hemma.  Detta 
kan sannolikt motverkas av ökad dialog mellan 
VafabMiljö och fastighetsägarna. Den föreslagna taxan 
får inte tolkas som en uppmaning att producera mer 
matavfall. Både kommunerna och kommunalförbundet 
behöver verka för att minska mängden matavfall genom 
minskat matsvinn. 

VafabMiljö instämmer i Sala kommuns analys och kommer 
arbeta med kommunikation och dialog med fastighetsägarna. 
VafabMiljö instämmer även i Sala kommuns kommentar om att 
verka för att minska matsvinnet. Detta finns med som mål och 
åtgärd i förslaget till gemensam Avfallsplan.  

Nej  
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Sala kommun  Sala anser att det är skäligt att höja omstartstaxan då 
ingen höjning skett på 2 år.  

VafabMiljö delar Sala kommuns åsikt. Nej  

Skinnskattebergs 
kommun  

Skinnskattebergs kommun motsätter sig införandet av 
en enhetlig taxa. Man anser att man blir den stora 
förloraren och att man redan idag har kostnadstäckning 
och kommunens medborgare skulle med den nya taxan 
betala ett överpris.  

I enlighet med konsortialavtalet är målsättningen att  VafabMiljö 
ska ha en gemensam taxa för samtliga kommuner. 
Skinnskatteberg är en av de kommuner som gynnas av föreslagen 
taxa eftersom man är en liten kommun till invånarantalet räknat 
och där avfallet dessutom behöver transporteras långa sträckor 
med höga kostnader som följd.  

Nej  

Skinnskattebergs 
kommun  

Skinnskattebergs kommun motsätter sig även att 
möjligheten till hemkompostering avgiftsbeläggs 

Taxan har justerats så att det är en differens mellan de som 
lämnar matavfall i kärl respektive hemkompost/kvarn.  

Ja 

Surahammars 
kommun  

 Surahammars kommun förväntar sig att den subvention 
som kommunen haft på avfallskvarnar ska ligga kvar, då 
denna subvention finns för att till viss del täcka den 
kostnad hemkomposteraren har för sin kvarn.  

Installation av avfallskvarn hör till VA-kollektivets kostnader och 
kan därmed inte täckas av avfallstaxan.  

Nej  

Surahammars 
kommun  

Surahammars kommun anser att avfallskvarnar ska 
hanteras på samma sätt som hemkompost, vid 
abonnemangsformen förlängt hämtintervall. 
Surahammars kommun anser att det är självklart att 
dessa två abonnemangsformer ska likställas.  

VafabMiljö delar Surahammars kommuns åsikt och konstaterar 
att så även är fallet redan idag.  

Ja 

Surahammars 
kommun  

Surahammars kommun ifrågasätter upplägget med att 
matavfallskärlet ”bruna tunnan” ska finansieras via 
andra insamlingsformer. Då detta betyder att 
taxebetalare som inte själva använder matavfallskärl 

Grundläggande för taxekonstruktionen är att den totala 
hanteringen av hushållsavfall ska ha kostnadstäckning genom 
taxan. Inom ramen för detta tillämpas principen att taxan också 

Nej. 
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såsom hemkomposterare och avfallskvarnsanvändare 
tvingas betala för de som använder ”brun tunna”. 
Surahammars kommun ser det som självklart att de 
olika abonnemangstyperna ska bära sina egna 
kostnader.  

ska vara miljöstyrande, vilket medför att varje specifik 
abonnemangstyp inte bär sina egna kostnader.  

Surahammars 
kommun  

Surahammars kommun ifrågasätter att 
kommunalförbundet återigen vill höja taxan inom 
regionen. Förbundet bör som alla kommunala 
verksamheter, i första hand se över sin organisation och 
anpassa denna så att de kan utföra sitt uppdrag inom 
existerande budgetramar. Surahammars kommun 
förväntar sig därför att kommunalförbundet innan de 
åter igen höjer taxorna ska genomföra en genomlysning 
och effektivisering av sin organisation. 

Senaste beslutet om höjning av avfallstaxan för Surahammars 
kommun fattades av Surahammars kommunalteknik hösten 
2016, inför inträdet i kommunalförbundet vid årsskiftet 
2016/2017. För Surahammars del innebär det nya förslaget till 
taxa i de flesta fall en sänkning. VafabMiljö är ett relativt nybildat 
kommunalförbund där effektiviseringar och rationaliseringar sker 
successivt och är något det ständigt arbetas med.  

Nej 

Västerås stad  Västerås stad vill se tydligare koppling till affärsplan, 
långsiktig ekonomisk planering samt åtgärder för ökad 
effektivitet med fokus på administrationen. Man vill 
även se en 10-årig plan. Ökad öppenhet till 
medlemmarna. 

VafabMiljö utvecklar kontinuerligt verksamhetens planering och 
arbetssätt. När det gäller ekonomisk styrning arbetar VafabMiljö 
i enlighet med en rullande treårsbudget.  

 Nej 
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Västerås stad  Västerås stad lyfter att VafabMiljö idag bedriver en 
omfattande affärsverksamhet, som omfattar cirka 40 % 
av omsättningen. Västerås stad anser att syftet med att 
VafabMiljö bedriver en affärsverksamhet bör vara att 
det medför lägre kostnad för det kommunala uppdraget. 
Västerås föreslår att styrmodellen för VafabMiljö 
kommunalförbund bör förändras så att resultatet som 
åstadkoms inom affärsverksamheten finansierar det 
kommunala uppdraget till viss del. Det ekonomiska 
resultatet inom affärsverksamheten ska kunna bidra till 
att hålla renhållningsavgiften på en rimlig nivå i 
medlemmarnas kommuner, eftersom att delar av det 
kommunala uppdraget kan finansieras med 
affärsverksamhetens resultat.  

VafabMiljö delar Västerås stads åsikt. Denna typ av fördelning 
sker redan idag. I treårsbudget för 2020-2022 bidrar intäkter från 
övriga avfallsverksamhet till att täcka det underskott som, trots 
höjda taxor, förväntas uppstå inom det kommunala 
hushållsuppdraget.    

Nej 

Västerås stad  Västerås stad ser en farhåga i att avgiften för 
hemkompostering kommer att ha samma nivå som 
avgiften för abonnemang källsortering, då försvinner det 
ekonomiska incitamentet till hemkompostering för 
abonnenter. Det finns en risk att förståelsen för 
taxekonstruktionen inte är så stor hos denna grupp. Ca 
1300 st i Västerås, 7% av småhusen.  

Taxan har justerats så att det är en differens mellan de som 
lämnar matavfall i kärl respektive hemkompost/kvarn.  

Ja 

Västerås stad  Västerås stad vill se utvärdering om någon kundkategori 
kommer bli förfördelad i nya taxan speciellt 
verksamhetskunder med olika tjänster.  

I framtagandet av ny taxa har effekter för såväl hushåll som 
verksamheter analyserats. I dessa analyser kan inte någon 
specifik kundgrupp identifieras som särskilt förfördelad. När det 
gäller verksamhetskunder är det framförallt grundavgiften som 
höjs i förslaget jämfört med tidigare taxor. Den höjs dock 
generellt även för andra kundgrupper. 

 Nej 
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AVFALLSTAXA FÖR 
VAFABMILJÖ KOMMUNALFÖRBUND

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1. INLEDNING
VafabMiljö Kommunalförbund (härefter Förbundet) ansvarar enligt miljöbalken, kap 15, 20 § för att samla in 
och omhänderta hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från hushåll och verksamheter i kommunerna  
ingående i Förbundet. I ansvaret ingår insamling och omhändertagande av slam och filtermaterial från små 
 avloppsanläggningar samt fett från fettavskiljare från samtliga medlemskommuner med undantag av Heby 
kommun och Sala kommun. 

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

Gällande bestämmelser för hanteringen av hushållsavfall finns i Förbundets ”Föreskrifter för avfallshantering 
för VafabMiljö Kommunalförbund” som finns att hämta på Förbundets hemsida vafabmiljo.se (härefter avfalls-
föreskrifterna). 

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

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

3. AVGIFTSSKYLDIGHET
Fastighetsägare i kommuner ingående i Förbundet är avgiftsskyldiga enligt denna avfallstaxa. Med fastighets-
ägare avses den som äger en fastighet eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska 
anses som fastighetsägare. Tomträttshavare jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldighet föreligger för alla 
fastigheter med byggnad där människor vistas och det uppkommer hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall.  
VafabMiljö använder fastighetsregistret för att finna de som ska faktureras enligt avfallstaxan. 

En nyttjanderättshavare, till exempel verksamhetsutövare eller hyresgäst, kan fullgöra fastighetsägarens betal-
ningsskyldighet. Förbundet kan skicka betalningsuppgifter till nyttjanderättshavaren. Huruvida nyttjanderätts-
havaren fullgör betalning påverkar emellertid inte fastighetsägarens betalningsansvar.

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

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

1  Avfallstaxan har antagits i kommunfullmäktige:
Arboga kommun 2019-xx-xx, §yy  Heby kommun 2019-xx-xx, §yy, Sala kommun 2019-xx-xx. §yy, Enköpings kommun 2019-xx-xx, §yy, Kungsörs kommun 
2019-xx-xx, §yy Skinnskattebergs kommun 2019-xx-xx, §yy, , Fagersta kommun 2019-xx-xx, §yy, Köpings kommun 2019-xx-xx, §yy, Surahammars kommun 
2019-xx-xx, §lyy, Hallstahammars kommun 2019-xx-xx, §yy, Norbergs kommun 2019-xx-xx, §yy, Västerås stad 2019-xx-xx,§yy
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Avgift ska erläggas baserat på vid varje tidpunkt gällande förhållanden på fastigheten och ska av fastighets-
ägaren stämmas av mot fakturan. Betalningsskyldighet inträder från den tidpunkt när visst förhållande  ändras. 
Fastighetsägare och nyttjanderättshavare ska utan dröjsmål meddela Förbundet om ändrade förhållanden av 
betydelse för avfallshanteringen för fastigheten. Förändring av avgiften regleras vid nästa debiteringstillfälle. 
Förbundet har möjlighet att efterdebitera avgifter om det framkommer att ändrade förhållanden har skett på 
fastigheten.

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

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

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

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

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

Kärl ägs av Förbundet och nyttjandet ingår i abonnemangsavgiften. Fastighetsägaren ansvarar för kärlens 
 rengöring och tillsyn. 

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

7. HÄMTNINGSOMRÅDEN
Förbundets medlemskommuner utgörs av fem hämtningsområden för hämtning av hushållsavfall:
1. Fastland i samtliga kommuner utom Sala, inklusive öar med fast bro- eller färjeförbindelse till fastlandet. 
2. Fastland i Sala kommun, inklusive öar med fast bro- eller färjeförbindelse till fastlandet. (Se specifikt B.4.2.) 
3. Öar utan fast bro eller färjeförbindelse i Västerås kommun.
4. Öar utan fast bro eller färjeförbindelse i Arboga, Enköping, Köping och Kungsörs kommun.
5. Öar utan fast bro eller färjeförbindelse i övriga kommuner.

8. TAXANS UPPBYGGNAD
Avgifterna för hantering av hushållsavfall exklusive slam- och fettavfall består av en fast årlig grundavgift och en 
hämtningsavgift som beror på abonnemangsval, behållarstorlek och antal hämtningar. Dessutom finns särskilda 
avgifter för tilläggstjänster. För beskrivning av uppbyggnad av taxa för slam- och fettavfall se kapitel H och I.



6

Fö
rsl

ag
 

Grundavgift
I grundavgiften ingår kostnader för administration såsom kundservice och fakturering, information, planering 
och utveckling, registerhållning, IT samt sluttäckning av Förbundets deponier då de inte längre används. Dess-
utom har hushållen tillgång till Återbruken där de kan lämna grovavfall och farligt avfall. Grundavgift debiteras 
för alla fastigheter med byggnad där människor vistas och det uppkommer hushållsavfall eller därmed jämförligt 
avfall. För en fastighet kan därför flera grundavgifter behöva betalas.

Grundavgift delas in i följande kategorier: 
• Småhus: en grundavgift tas ut per bostad i en- eller tvåbostadshus (friliggande hus, del i parhus).  

Till småhus räknas även radhus eller kedjehus. 
• Småhus Sommar: en grundavgift tas ut per bostad. Avser småhus med ordinarie sophämtning 

under sommarperioden. 
• Flerbostadshus: en grundavgift tas ut per lägenhet i flerbostadshus med minst tre lägenheter.  

Till flerbostadshus räknas även till exempel studentbostäder.
• Verksamheter: per anläggning det vill säga den fysiska anläggningen där behållaren töms. 

Till verksamheter räknas organisationer, företag, kommunala verksamheter med flera (ej hushåll).

Grundavgift ska betalas även då uppe håll i hämtning beviljats.

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

9. ABONNEMANGSTYPER FÖR HÄMTNING AV HUSHÅLLSAVFALL EXKLUSIVE SLAM, FETT OCH LATRIN
Fastighetsägare ska välja något av följande abonnemang för hantering av sitt hushållsavfall:

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

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

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

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

Till följd av införandet av denna taxa kommer inte kärlbyten till standardstorlekar att göras annat än när kärlen 
går sönder. För dessa kärlbyten och vid första abonnemangsvalet efter denna taxas införande utgår ingen avgift. 
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Kärl för restavfall Standardstorlek Avfallstaxa 2020 Storleksintervall befintliga kärl

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

Kärl mellan 190 liter 190

240 liter för småhus vid delade kärl 
eller gemensamhetslösning.

240* liter småhus med enskild 
hämtning samt flerbostadshus.

Kärl stort 370 liter 370, 400* liter

4-hjuligt kärl  
(endast flerfamiljshus och  
verksamheter)

660 liter 600*, 660 liter

Kärl för matavfall Standardstorlek Storleksintervall befintliga kärl

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

140, 240, 400* liter

11. ÖVRIGT OM SORTERING
Källsorterade förpackningar av papper, wellpapp, kartong, plast, metall och glas samt returpapper 
(tidningar och liknande) ska lämnas på någon av följande ställen:
• återvinningsstationerna för förpackningar och tidningar som återfinns på allmänna platser
• de behållare för förpackningar och tidningar som återfinns på Återbruken 
• utrymmen som tillhandahålls av fastighetsägare där förpackningar och tidningar kan lämnas 

(till exempel miljöbodar och återvinningsrum)

Sorteringsinstruktioner finns på Förbundets hemsida.
Fastighetsägare av småhus samt lägenhetsinnehavare ska lämna sitt grovavfall och farliga avfall till 
(åter vinningscentraler) Återbruken. Kostnader för detta ingår i taxans grundavgift. 
Verksamheter får nyttja Återbruken mot tecknande av Återbrukskort.

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

Undantag kan sökas för: 
• Kompostering eller annat eget omhändertagande av mat- och restavfall, slam, latrin eller filter- 

material från små avloppsanläggningar och befrielse från skyldigheten att överlämna avfall.
• Förlängt hämtningsintervall för restavfall eller slam.
• Delat kärl eller gemensam hämtningsplats.
• Uppehåll i hämtning av mat- och restavfall eller slam.

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

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

Avfallstaxan styr mot ett 
beteende som uppfyller 
nationella och regionala 
mål inom avfallshantering. 
Den främjar återanvändning,  
återvinning och miljöanpas-
sad avfallshantering. 
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Kategori Grundavgift

Småhus, per bostad 1 645 kr/år

Småhus sommar, per bostad 1 158 kr/år

Flerbostadshus, per lägenhet 826 kr/år

Verksamheter1,  per anläggning  1 284 kr/år

1inklusive organisationer, företag, kommunala verksamheter med 
flera (ej hushåll).

A. GRUNDAVGIFT

B. HÄMTNINGSAVGIFT FÖR HUSHÅLLSAVFALL EXKLUSIVE SLAM OCH LATRIN
I hämtningsavgiften ingår tömning, behandling och kärl. Andra typer av behållare tillhandahålls 
av abonnenten.

B.1 Småhus helårsabonnemang

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

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

Helårsabonnemang 
Rest- och matavfall Hämtningsavgift

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

Restavfall, Kärl litet 609 kr/år 853 kr/år

Restavfall, Kärl mellan 785 kr/år 1 099 kr/år

Restavfall, Kärl stort Erbjuds ej 2 028 kr/år

Matavfall, Kärl 140L Hämtas varannan vecka, 200 kr/år 200 kr/år

Matavfall, Kärl 240L Hämtas varannan vecka, 343 kr/år 343 kr/år

Helårsabonnemang  
Osorterat avfall Hämtningsavgift

Antal tömningar/år Varannan vecka 26 ggr/år

Osorterat avfall, Kärl litet 3 706 kr/år

Osorterat avfall, Kärl mellan 4 778 kr/år

Osorterat avfall, Kärl stort 8 814 kr/år

B.1.2 Osorterat kärlabonnemang 
Abonnenten har aktivt valt att inte sortera ut matavfall.
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Sommarabonnemang 
Rest- och matavfall Hämtningsavgift

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

Restavfall, Kärl litet 365 kr/år 511 kr/år

Restavfall, Kärl mellan 471 kr/år 659 kr/år

Restavfall, Kärl stort Erbjuds ej 1 216 kr/år

Matavfall, Kärl 140 L Hämtas varannan vecka, 120 kr/år 120 kr/år

Matavfall, Kärl 240 L Hämtas varannan vecka, 206 kr/år 206 kr/år

B.2.2 Osorterat avfall 

Abonnenten har aktivt valt att inte sortera ut matavfall.

Sommarabonnemang 
Osorterat avfall Hämtningsavgift

Antal tömningar/år Varannan vecka 11 ggr/år

Osorterat avfall, Kärl litet 2 224 kr/år

Osorterat avfall, Kärl mellan 2 866 kr/år

Osorterat avfall, Kärl stort 5 289 kr/år

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

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

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

B.3 Småhus delat kärl, gemensam sophämtning

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

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

under förutsättning att avfallet ryms i ett kärl för varje avfallsslag.
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Gemensamhetsbehållare
Restavfall samt matavfall Hämtningsavgift

Småhus, helår 776 kr/år, hushåll

Småhus, sommar 465 kr/år, hushåll

B.4.2 Omstarter (miljöstationer) för småhus i Sala (erbjuds ej för flerbostadshus och verksamheter)

Detta abonnemang kan endast tecknas av fastighetsägare av småhus i Sala. Hushållet blir ansluten till en 
Omstart/miljö station och har ingen sophämtning vid fastighetsgräns. Matavfall sorteras i papperspåse som 
sorteras i miljö stationen alternativt sorteras ut i en hemkompost som är anmäld till Förbundet. Restavfall 
sorteras i miljöstationen. I abonnemanget ingår påshållare och papperspåsar för matavfall. 

Omstart/Miljöstation i Sala Hämtningsavgift

Småhus, helår 1 135 kr/år

Småhus, sommar 680 kr/år

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

B.4 Småhus med gemensam hämtningsplats med enskild fakturering

B.4.1 Gemensamhetsbehållare vid hämtningsplats
Närboende fastighetsägare kan efter anmälan till Förbundet dela på flera behållare för att till exempel inte 
trafikera ett bostadsområde med sopbil eller tillmötesgå arbetsmiljökrav. Behållartyp och placering fastställs 
i samråd med Förbundet. Behållarna töms varannan vecka eller av Förbundet beslutat lämpligt intervall. 
Förbundet betalar ingen ersättning för platsen där behållaren/behållarna placeras. En kontaktperson mot 
Förbundet ska finnas. Hushållen har ansvar för skötsel av platsen såsom om behållare vore placerade vid 
fastighetsgräns och ska se till att behållare är åtkomliga på tömningsdagen. Hushållen får var sin faktura 
och betalar var sin grundavgift samt en särskild hämtningsavgift för gemensam hämtning. Tjänsten erbjuds 
ej för osorterat abonnemang. Detta abonnemang kan endast tecknas i samråd med Förbundet.
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Helårsabonnemang 
Rest- och matavfall Hämtningsavgift

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

Restavfall, Kärl litet 853 kr/år 1 705 kr/år Erbjuds ej Erbjuds ej

Restavfall, Kärl mellan 1 099 kr/år 2 198 kr/år 5 494 kr/år 7 693 kr/år

Restavfall, Kärl stort 2 028 kr/år 4 055 kr/år 10 136 kr/år 14 191 kr/år

Restavfall, 4-hjuligt kärl (660 L) 3 215 kr/år 6 429 kr/år 16 073 kr/år 22 501 kr/år

Matavfall, Kärl 140 L 200 kr/år 400 kr/år 1 000 kr/år 1 400 kr/år

Matavfall, Kärl 240 L 343 kr/år 686 kr/år 1 714 kr/år 2 400 kr/år

Matavfall, Kärl 400 L 
(ej nytecknade) 476 kr/år 951 kr/år 2 379 kr/år 3 330 kr/år

B.5.2 Osorterat kärlabonnemang 

Abonnenten har aktivt valt att inte sortera ut matavfall.

Helårsabonnemang 
Osorterat avfall Hämtningsavgift

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

Osorterat, Kärl litet 3 706 kr/år 7 411 kr/år Erbjuds ej Erbjuds ej

Osorterat, Kärl mellan 4 778 kr/år 9 555 kr/år 23 889 kr/år 33 444 kr/år

Osorterat, Kärl stort 8 814 kr/år 17 629 kr/år 44 071 kr/år 61 699 kr/år

Osorterat, 4-hjuligt kärl (660 L) 13 976 kr/år 27 951 kr/år 69 879 kr/år 97 830 kr/år

B.5 Flerbostadshus och samfälligheter med gemensam avfallshantering samt 
verksamheter, Helårsabonnemang

B.5.1 Kärlabonnemang med sortering av matavfall
Restavfall sorteras i kärl enligt vald storlek nedan. Antal kärl dimensioneras utifrån fastighetens  
behov. Matavfall sorteras i kärl alternativt bottentömmande behållare, i en hemkompost som är  
anmäld till Förbundet, av kommunen godkänd avfallskvarn ansluten till avloppsnätet eller till sluten  
tank. I abonnemang med sortering av matavfall ingår påshållare samt papperspåsar. Kontakta För - 
bundet för att ändra frekvens för hämtning av rest- och matavfall eller för dimensionering av kärl. 
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Sommarabonnemang restavfall Hämtningsavgift

Antal tömningar/år
Varannan vecka

11 ggr/år
Varje vecka

22 ggr/år
Två gånger/vecka

44 ggr/år

Restavfall, Kärl litet 511 kr/år 1 023 kr/år Erbjuds ej

Restavfall, Kärl mellan 659 kr/år 1 319 kr/år 3 296 kr/år

Restavfall, Kärl stort 1 216 kr/år 2 433 kr/år 6 081 kr/år

Restavfall, 4-hjuligt kärl (660 L) 1 929 kr/år 3 858 kr/år 9 644 kr/år

Matavfall, 140 L 120 kr/år 240 kr/år 600 kr/år

Matavfall, 240 L 206 kr/år 411 kr/år 1 029 kr/år

Matavfall, 400 L
(ej nytecknade) 285 kr/år 571 kr/år 1 428 kr/år

B.6.2 Osorterat kärlabonnemang 

Abonnenten har aktivt valt att inte sortera ut matavfall.

Sommarabonnemang
Osorterat avfall Hämtningsavgift

Antal tömningar/år
Varannan vecka

11 ggr/år
Varje vecka

22 ggr/år
Två gånger/vecka

44 ggr/år

Restavfall, Kärl litet 2 224 kr/år 4 446 kr/år Erbjuds ej

Restavfall, Kärl mellan 2 866 kr/år 5 734 kr/år 14 332 kr/år

Restavfall, Kärl stort 5 289 kr/år 10 578 kr/år 26 434 kr/år

Restavfall, 4-hjuligt kärl (660 L) 8 385 kr/år 16 771 kr/år 58 248 kr/år

B.6 Flerbostadshus och samfälligheter med gemensam avfallshantering samt  
verksamheter, Sommarabonnemang (vecka 18-38 eller 19-39)

B.6.1 Kärlabonnemang med sortering av matavfall
Restavfall sorteras i kärl enligt vald storlek nedan. Antal kärl dimensioneras utifrån fastighetens 
behov. Matavfall sorteras i kärl alternativt bottentömmande behållare, i en hemkompost som är 
anmäld till Förbundet, av kommunen godkänd avfallskvarn ansluten till avloppsnätet eller till sluten 
tank. I abonnemang med sortering av matavfall ingår påshållare samt papperspåsar. Kontakta För-
bundet för att ändra frekvens för hämtning av matavfall.
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Behållare Matavfall Hämtningsavgift

26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

≤ 0,8 m³ 743 kr/år 1 486 kr/år 3 714 kr/år 5 200 kr/år

Behållare Matavfall
Sommarabonnemang Hämtningsavgift

Vecka 18-38 eller 19-39
Varannan vecka

11 ggr/år
Varje vecka

22 ggr/år
Två gånger/vecka

44 ggr/år

≤ 0,8 m3 446 kr/år 891 kr/år  2 290 kr/år

B.7 Flerbostadshus och samfälligheter med gemensam avfallshantering samt  
verksamheter med bottentömmande behållare

B.7.1 Bottentömmande behållare med sortering av matavfall
Bottentömmande behållare är markbehållare eller underjordsbehållare som töms med kranbil. Behållare 
för restavfall respektive matavfall samt placering ska alltid godkännas av Förbundet. Behållare tillhanda - 
hålls av abonnenten. Insatssäck där så behövs ingår för såväl restavfalls- som matavfallsbehållare. Matavfall 
sorteras ut separat. Detta abonnemang kan endast tecknas i samråd med Förbundet.

Behållare Restavfall
Helårsabonnemang Hämtningsavgift

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

≤ 0,8 m3 2 261 kr/år 3 166 kr/år 6 331 kr/år 15 829 kr/år 22 160 kr/år

≤ 1,6 m3 3 675 kr/år 5 144 kr/år 10 289 kr/år 25 721 kr/år 36 010 kr/år

≤ 2,4 m³ 6 219 kr/år 8 706 kr/år 17 411 kr/år 43 529 kr/år 60 715 kr/år

≤ 3,2 m³ 8 480 kr/år 11 871 kr/år 23 743 kr/år 59 356 kr/år 83 100 kr/år

≤ 5 m³ 14 133 kr/år 19 785 kr/år 39 571 kr/år 98 928 kr/år 138 499 kr/år

Behållare Restavfall
Sommarabonnemang Hämtningsavgift

Vecka 18-38 eller 19-39
Varannan vecka

11 ggr/år
Varje vecka

22 ggr/år
Två gånger/vecka

44 ggr/år

≤ 0,8 m³ 1 900 kr/år 3 799 kr/år 9 498 kr/år

≤ 1,6 m³ 3 086 kr/år 6 173 kr/år 15 433 kr/år

≤ 2,4 m³ 5 224 kr/år 10 446 kr/år 26 118 kr/år

≤ 3,2 m³ 7 123 kr/år 14 246 kr/år 35 614 kr/år

≤ 5 m³ 11 871 kr/år 23 743 kr/år 59 356 kr/år
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Tjänst Avgift

Utsättning av container 1 130 kr/container

Hemtagning av container 1 130 kr/container

B.8 Flerbostadshus, samfälligheter med gemensam avfallshantering samt verksamheter, 
Tömning av container

B.8.1 Utställning av container för restavfall
Utställning av container (alla typer) kan beställas av Förbundet som tillhandahåller behållaren. Placering ska 
alltid godkännas av Förbundet. För hyra av container kontakta VafabMiljös kundservice för prisuppgift.

Behållare Osorterat avfall
Hämtningsavgift

26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

≤ 0,8 m3 13 764 kr/år 27 528 kr/år 68 820 kr/år 96 314 kr/år

≤ 1,6 m3 22 366 kr/år 44 733 kr/år 111 831 kr/år 156 511 kr/år

≤ 2,4 m³ 37 851 kr/år 75 701 kr/år 189 254 kr/år 264 865 kr/år

≤ 3,2 m³ 51 615 kr/år 103 229 kr/år 258 185 kr/år 361 179 kr/år

≤ 5 m³ 86 024 kr/år 172 049 kr/år 430 121 kr/år 601 965 kr/år

Behållare Osorterat avfall
Sommarabonnemang Hämtningsavgift

Vecka 18-38 eller 19-39
Varannan vecka

11 ggr/år
Varje vecka

22 ggr/år
Två gånger/vecka

44 ggr/år

≤ 0,8 m³ 8 256 kr/år 16 511 kr/år 41 278 kr/år

≤ 1,6 m³ 13 415 kr/år 26 830 kr/år 67 076 kr/år

≤ 2,4 m³ 22 703 kr/år 45 405 kr/år 113 513 kr/år

≤ 3,2 m³ 30 958 kr/år 61 916 kr/år 154 791kr/år

≤ 5 m³ 51 597 kr/år 103 194 kr/år 257 985kr/år

B.7.2 Bottentömmande behållare med osorterat abonnemang 
Abonnenten har aktivt valt att inte sortera ut matavfall. Bottentömmande behållare är markbehållare 
eller underjordsbehållare som töms med kranbil. Insatssäck där så behövs ingår. Behållaren samt  
placering ska alltid godkännas av Förbundet. Behållaren tillhandahålls av abonnenten.
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Behållare Tömningsavgift 
Behandlingsavgift  

Restavfall
Behandlingsavgift 

 Osorterat avfall

Lastväxlarcontainer 1 695 kr/tömning 1 190 kr/ton 1 790 kr/ton

Liftdumpercontainer 1 098 kr/tömning 1 190 kr/ton 1 790 kr/ton

B.9 Flerbostadshus, samfälligheter med gemensam avfallshantering samt verksamheter,  
hämtning av lastväxlarcontainer eller liftdumpercontainer (öppen/täckt komprimator)

Tömning av restavfall i container med lastväxlarfordon eller liftdumperfordon. Övervikt får ej förekomma. Con-
tainer tillhandahålls av abonnenten, alternativt hyrs behållare av Förbundet. Komprimatortyp ska godkännas 
av Förbundet. Vid tömning skiftas containern mot en tom på plats alternativt transporteras för tömning och be-
handling. Matavfall sorteras ut separat. Detta abonnemang kan endast tecknas i samråd med Förbundet. I taxan 
nedan ingår inte kostnaden för hyra av behållare.

Abonnemang Osorterat avfall Hämtningsavgift

Helårsabonnemang 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år

3-5 m3 68 796 kr/år 137 952 kr/år 343 980 kr/år

6-8 m3 137 952 kr/år 275 904 kr/år 687 960 kr/år

Sommarabonnemang 11 ggr/år 22 ggr/år 44 ggr/år

3-5 m3 41 278 kr/år 82 555 kr/år 206 388 kr/år

6-8 m3 82 555 kr/år 165 166 kr/år 412 776 kr/år

B.8.3 Tömning av container för osorterat avfall för badplatser och andra publika platser

Abonnent tillhandahåller behållare för osorterat avfall för badplatser och andra publika platser. Alternativt kan be-
hållare hyras av Förbundet. Behållare för osorterat avfall samt placering ska alltid godkännas av Förbundet. Detta 
abonnemang kan endast tecknas i samråd med Förbundet. I taxan nedan ingår inte kostnaden för hyra av behållare.

Abonnemang Restavfall Hämtningsavgift

Helårsabonnemang 13 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

Container 3-5 m3 11 306 kr/år 15 829 kr/år 31 658 kr/år 79 143 kr/år 110 799 kr/år

Container 6-8 m3 22 612 kr/år 31 658 kr/år 63 314 kr/år 158 285 kr/år erbjuds ej

B.8.2 Container med restavfall som töms på plats med sortering av matavfall

Abonnent tillhandahåller behållare för restavfall alternativt hyr behållare av Förbundet. Behållare för restav-
fall samt placering ska alltid godkännas av Förbundet. Matavfall sorteras ut separat. Detta abonnemang kan 
endast tecknas i samråd med Förbundet. I taxan nedan ingår inte kostnaden för hyra av behållare.

Abonnemang Restavfall Hämtningsavgift

Sommarabonnemang 11 ggr/år 22 ggr/år 44 ggr/år

Container 3-5 m3 9 498 kr/år 18 994 kr/år 47 485 kr/år

Container 6-8 m3 18 994 kr/år 37 989 kr/år 94 971 kr/år
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Tjänst Avgift

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

Budning (extra hämtning, ej ordinarie tur, 
utförs inom 3 arbetsdagar från beställning) 475 kr/kärl och tillfälle

Budning bottentömmande behållare och container som töms 
på plats (1-3 arbetsdagar). Budningsavgift utöver ordinarie 
abonnemang 895 kr/tömning och behållare

Leverans av matavfallspåsar samt insatssäck till matavfallskärl 
vid mer än 2 stycken leveranser per år för småhus och vid mer 
än 6 stycken leveranser per år för flerbostadshus och verksam-
heter

450 kr/leverans

C. TILLÄGGSTJÄNSTER OCH AVGIFTER

C.1 Extra hämtningar och budningar

B.10 Flerbostadshus och verksamheter, Utsorterat matavfall 
i sluten tank eller avskiljare/kombisystem

Se kapitel I, sid 22.

Dragavstånd* baklastande sopbil Avgift per kärl och tillfälle

0-4,99 meter  0 kr

5-10,99 meter 25 kr

11-30,99 meter 90 kr

över 31 meter 110 kr för varje påbörjad 5-meterssträcka per kärl och tillfälle.

Dragavstånd* sidlastande sopbil Avgift per kärl och tillfälle

0-1,6 meter  0 kr

1,61-5 meter 25 kr

5,01-10,99 meter 50 kr

11-30,99 meter 90 kr

över 31 meter 110 kr för varje påbörjad 5-meterssträcka per kärl och tillfälle.
*Enkel väg

C.2 Dragavstånd och manuell hämtning
Framdragning av kärl och manuell hantering tillämpas endast i undantagsfall då särskilda skäl gör det orimligt 
att följa ordinarie regler för hämtningsplats. Om dragavstånd efter bedömning av Förbundet krävs kommer extra 
avgift tas ut. Avgiften är årlig och baseras på antal kärl och antal hämtningar. Avgiften debiteras även om det 
vid enstaka tillfällen inte skulle vara dragavstånd. Det åligger abonnenten att påvisa att behovet av tjänsten inte 
längre behövs. Dragavståndet avser enkel väg från fordonets placering till kärlets placering alternativt till dörren 
på avfallsutrymmet. Avståndet mäts med hjälp av mäthjul.
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Avgift Avgift

Felsorteringsavgift: alla kärlstorlekar 500 kr/behållare och tillfälle

Felsorteringsavgift: bottentömmande behållare och 
container som töms på plats

2 500 kr/behållare och tillfälle

Felsorteringsavgift: Lastväxlarcontainer eller liftdumper-
container (utöver behandlingsavgift). Behandlingsavgift 
för det avfall som finns i behållaren tillkommer utöver 
felsorteringsavgiften

1 500 kr/behållare och tillfälle

Felsorteringsavgift Elavfall/Farligt avfall: Behållaren inne-
håller farligt avfall eller elektronik som upptäcks efter tömning

5 000 kr/behållare och tillfälle

Hanteringsavgift överfull behållare 300 kr/behållare och tillfälle

C.3 Tilläggsavgifter

C.3.1 Ändring av abonnemang 
Ändring av abonnemang är som huvudregel kostnadsfri och gäller i minst 6 månader. Vid ytterligare ändring 
av abonnemanget inom 6 månader kommer Förbundet att ta ut en avgift på 450kr/tillfälle. Ingen avgift utgår 
om abonnemanget ändras av Förbundet. Ett avgiftsfritt val ingår vid nybyggnation och ägarbyte.

C.3.2 Felsortering och hantering
Om avfallet inte sorteras enligt regler för gällande abonnemang påpekas detta skriftligen för fastighetsägaren.  
Efter upprepade påpekanden om att föreskrifter för sortering inte följs kan avgift tas ut (se bilaga 2 i avfallsföre-
skrifterna). Behållare som innehåller avfall blandat med farligt avfall eller el-avfall lämnas kvar (utom vid bud-
ning av farligt avfall se punkt F). När fastighetsägare eller nyttjanderättshavaren har packat om och tagit bort 
felaktigt sorterat avfall kan tömning ske. Tömning sker vid nästa ordinarie hämtningstillfälle alternativt finns 
möjlighet att beställa budning mot avgift.

Förbundet får ta ut avgift för överfull behållare. Överfull behållare innebär att avfall inte ryms i behållaren det 
vill säga faller ur kärlet vid tömning, om avfallet är betydligt över kanten om lock saknas eller att locket inte 
går att stänga. Om behållaren uppenbart inte räcker till för det avfall som uppkommer vid fastigheten, trots 
upprepade påpekanden, kan Förbundet anpassa abonnemanget till rådande förhållanden.

Tjänst Avgift

Manuell hantering 50 kr/ tillfälle

Avgift för manuell hantering kan debiteras utöver ordinarie hantering, exempelvis vid upplåsning av kärl.
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C.4 Undantag från avfallsföreskrifterna, Förlängt hämtningsintervall 
Efter ansökan till Förbundet kan ett abonnemang medges med förlängt hämtningsintervall. Villkor för undan-
taget är att godkänd hemkompost alternativt av kommunen godkänd matavfallskvarn kopplad till avloppsnätet 
används. Minsta kärlstorlek för restavfall är ett krav. Närboende fastighetsägare kan efter anmälan till Förbundet 
dela kärl.

Förlängt hämtningsintervall Hämtningsavgift

Antal tömningar/år En gång i kvartalet 4 ggr/år Sommarsäsong 2 ggr/år

Helår, Restavfall, Kärl litet 488 kr/år –

Sommarperiod vecka 18-38 eller 
19-39, Restavfall, Kärl litet

– 293 kr/år

Tjänst Avgift

Hämtning av grovavfall 500 kr/tillfälle

Extra personal (minimidebitering 1 timme) 350 kr/tim

D. HÄMTNING AV GROVAVFALL SAMT TRÄDGÅRDSAVFALL I KOLLI

Grovavfall samt trädgårdsavfall från hushållen får kostnadsfritt lämnas vid återvinningscentralerna 
(Återbruken). Verksamheter kan nyttja Återbruken mot tecknande av Återbrukskort. Avfallet kan också 
hämtas vid fastighetsgräns mot avgift efter beställning. Tjänsten kan nyttjas av småhus och flerbostadshus. 

Vid beställd hämtning ska avfallet buntas eller förpackas i lämpligt emballage. Avfallet ska vara sorterat 
enligt den sortering som finns för Återbruken och emballerat så att hantering underlättas. Avfallet ska förses 
med märkning. Enstaka kolli kan hämtas och utgörs av till exempel soffa, skåp, bord etc. Grovavfall som är  
paketerat ska inte överskrida 1 m3, maxlängd är 2 meter och maxvikt är 50 kg. Avfallet ska kunna hanteras av 
en person. Om två personer krävs för lastningen, tas avgift ut för extra personal. I avgiften ingår hämtning 
och behandling.
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F. HÄMTNING AV FARLIGT AVFALL

Farligt avfall inklusive elavfall från hushållen får kostnadsfritt lämnas vid återvinningscentralerna (Återbruken). 
Avfallet kan också hämtas vid fastighetsgräns mot avgift efter beställning. Tjänsten kan nyttjas av småhus och 
flerbostadshus. Vid beställning uppges vilken typ av farligt avfall som ska hämtas. Av säkerhetsskäl ska överläm-
nandet ske personligen. Avfallet ska förpackas i lämpligt emballage och förses med märkning. I avgiften ingår 
hämtning och behandling.

Tjänst Avgift

Hämtning av farligt avfall, volym max 2 st papperskassar om ca 45 liter/st 900 kr/tillfälle

Hämtning av kyl/frys 500 kr/enhet

Tillhandahållande av container Avgift

Utsättning av container 1 130 kr/container

Hemtagning av container 1 397 kr/container

Tömning Avgift

Tillfällig container, tömningsavgift 1 397 kr/tömning

Behandling Per ton

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

930 kr/ton

E. HÄMTNING AV TRÄDGÅRDSAVFALL I TILLFÄLLIGT UPPSTÄLLD CONTAINER

Tjänsten kan nyttjas av hushåll som har egen trädgård. Avgifterna avser tömning av containern 
samt behandling av trädgårdsavfall. Container tillhandahålls av abonnenten alternativt hyrs av  
Förbundet. Placering ska alltid godkännas av Förbundet. För kostnad för hyra av container  
kontakta vår kundservice för prisuppgift.
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G. HÄMTNING AV LATRIN

Tjänsten kan nyttjas av småhus och verksamheter. Latrinhämtning utförs varannan eller var fjärde vecka 
under sommarperioden, vecka 18-39. Övrig tid under året kan hämtning beställas genom budning. I avgiften 
ingår hämtning av ett latrinkärl samt behandling. Ett kärl lämnas i retur per hämtat kärl. Det är ej ett krav 
att ha abonnemang för att budning ska kunna ske. Hämtning under sommarsäsong utförs i samband med 
ordinarie tur. 
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Fast avgift Avgift

Regelbunden tömning av slamavskiljare, slutna tankar, minireningsverk. 
Alla tank- och brunnsvolymer 713 kr/tömning

Samtidig tömning på enskild fastighet. Tömning av BDT-anläggning i  
samband med tömning av sluten tank eller annan avskiljare. Förutsätter 
att slamfordonet ej behöver flyttas

0 kr för tillkom-
mande brunn

Rörlig avgift Avgift

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

Tilläggstjänster Avgift

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

Tillägg för akut tömning, ordinarie arbetstid. Utförs inom 24 tim efter  
beställning, vardagar 07.00-16.00. Tillämpas även för tidsbestämda  
tömningar som ej är akuta

3 004 kr/tömning

Tillägg för akut tömning, övrig tid. Utförs inom 24 tim efter beställning, 
all övrig tid utöver ordiniare arbetstid vardagar 07.00-16.00

4 508 kr/tömning

Bomkörning 379 kr/tillfälle

Slangdragning över 25 m debiteras för varje påbörjat 10-metersintervall.  
Vid delad anläggning debiteras anläggningsägaren

152 kr/10 m 
utöver 25 meter

H. TÖMNING AV SLAM FRÅN SMÅ AVLOPPSANLÄGGNINGAR

H.1 Tömning av slam från slamavskiljare (WC/BDT), sluten tank och minireningsverk 
Taxa för tömning av slam består av en fast och en rörlig avgift. Den fasta delen inkluderar framkörning 
samt tömning och baseras på transporten. Den rörliga avgiften beror på anläggningens storlek och  
baseras på tömningstid och behandlingsvolym. 

Antal tömningar per år ska följa Förbundets avfallsföreskrifter, se Förbundets hemsida.

Abonnemang (vecka 18-38 eller vecka 19-39) Avgift

Sommarhämtning var 4:e vecka (6 ggr/säsong)  3 714 kr/säsong

Sommarhämtning var 14:e dag (11 ggr/säsong) 6 809 kr/säsong

Tilläggstjänster Per kärl

Budningsavgift  hämtning av latrinkärl  619 kr/kärl

Avgift för utkörning av ett extra latrinkärl 393 kr/kärl
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I. TÖMNING AV FETTAVSKILJARE SAMT UTSORTERAT MATAVFALL I SLUTEN TANK ELLER AVSKILJARE/ 
KOMBISYSTEM

I.1 Abonnemang tömning av fettavskiljare samt utsorterat matavfall i sluten tank eller avskiljare/kombisystem
För verksamheter som omfattas av kravet för fettavskiljare, med över året regelbunden hantering av livsmedel, 
kan abonnemang tecknas för månadsvis tömning av fettavskiljare. Abonnemanget kan även tecknas för tömning 
av matavfall i sluten tank eller avskiljare/kombisystem för matavfall kopplad till avfallskvarn. Abonnemang kan 
tecknas för 12 gånger per år alternativt 6 gånger per år. Avgiften består av en fast och rörlig del. Den fasta delen 
inkluderar framkörning samt tömning och baseras på transporten. Den rörliga avgiften beror på anläggningens 
storlek och baseras på tömningstid och behandlingsvolym. 

Tömning av fettavskiljare, sluten tank och avskiljare/kombisystem för matavfall ska normalt ske 12 gånger per 
år. Verksamheter kan efter medgivande från Förbundet även teckna abonnemang för tömning 6 gånger per år. 

Fast avgift Avgift

Abonnemang regelbunden tömning 12 gånger/år 
Alla volymer 12 000 kr/år

Abonnemang regelbunden tömning 6 gånger/år
Alla volymer 6 000 kr/år

Rörlig avgift Avgift

Abonnemang, 12 tömningar per år. Avgift per m3 och år baserat på  
anläggningens storlek 9 000 kr/m3 och år

Abonnemang, 6 tömningar per år. Avgift per m3 och år baserat på 
anläggningens storlek 4 500 kr/m3 och år

Tilläggstjänster Avgift

Bomkörning 379 kr/tillfälle

Slangdragning över 25 meter debiteras för varje påbörjat 10-metersintervall 
Vid delad anläggning debiteras anläggningsägaren 

152 kr /10 m 
utöver 25 meter

Tjänst Avgift

Borttransport och omhändertagande av fosforfiltermaterial i säck,  
alternativt filterkassett, 0-1 000 kg, kranbil 3 444 kr/tömning

Tömning av löst fosforfiltermaterial med sugbil inklusive omhändertagande. Fast pris 
upp till 3 timmar inklusive framkörning, sugning och lossning. Mängd ≤ 1 000 kg 6 440 kr/tömning

Tillägg för tidsåtgång > 3 timmar, sugbil 1 890 kr/timme

Tillägg för extra beställd tömning. Utförs inom 10 arbetsdagar från beställning 3 150 kr/tömning

Bomkörning 1 500 kr/tillfälle

H.2 Borttransport och omhändertagande av fosforfiltermaterial från små avlopp  
I tjänsterna nedan ingår ej byte eller nytt filtermaterial. 

Inför tömning av fosforfälla ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen enligt 24 § avfalls - 
föreskrifterna så att tömning kan ske med slamsug eller kranbil.
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I.2 Behovsbaserad tömning av fettavskiljare samt utsorterat matavfall i sluten tank  
eller avskiljare/kombisystem
För verksamheter, som omfattas av kravet för fettavskiljare, med oregelbunden hantering av livsmedel eller 
vid behov av extra tömning (utöver abonnemang) används behovsbaserad tömning. Tjänsten kan även använ-
das för tömning av matavfall i sluten tank eller avskiljare/kombisystem för matavfall kopplad till avfallskvarn. 
Avgiften består av en fast och rörlig del. Den fasta delen inkluderar framkörning samt tömning och baseras på 
transporten. Den rörliga avgiften beror på mängden fettavskiljarslam/matavfall vid tömningstillfället.

Fast avgift Avgift

Tömning av fettavskiljare/sluten tank eller avskiljare/kombisystem 
för matavfall, 0-3 m3

1 200 kr/tömning

Tömning av fettavskiljare/sluten tank eller avskiljare/kombisystem 
för matavfall, > 3,1 m3

1 500 kr/tömning

Rörlig avgift Avgift

Avgift per m3, baseras på mängd fettavskiljarslam vid tömning 1 023 kr/m3

Avgift per m3, baseras på mängd kvarnat matavfall vid tömning 750 kr/m3

Tilläggstjänster Avgift

Budning. Utförs inom 5 arbetsdagar från beställning  303 kr/tömning

Tillägg för akut tömning, ordinarie arbetstid. Utförs inom 24 tim efter beställning, 
vardagar 07.00-16.00. Tillämpas även för tidsbestämda tömningar som ej är akuta 3 004 kr/tömning

Tillägg för akut tömning, övrig tid. Utförs inom 24 tim efter 
beställning, all övrig tid utöver ordiniare arbetstid vardagar 07.00-16.00 4 508 kr/tömning

Bomkörning 379 kr/tillfälle

Slangdragning över 25 m debiteras för varje påbörjat 10-metersintervall.  
Vid delad anläggning debiteras anläggningsägaren

152 kr/ 10 m 
utöver 25 meter

Avgift Tidsbegränsning Avgift

Avgift för anmälan om hemkompostering av matavfall Ej tidsbegränsat 350 kr/anmälan

Förlängt hämtningsintervall restavfall Ej tidsbegränsat 700 kr/ansökan

Delat kärl samt gemensam hämtningsplats Ej tidsbegränsat Avgiftsfritt

Uppehåll i hämtning av mat- och restavfall 2 år från beviljad ansökan, maximalt 6 år 700 kr/ansökan

Uppehåll i hämtning av slam 2 år från beviljad ansökan maximalt 6 år 700 kr/ansökan

J.AVGIFTER FÖR ANSÖKAN OCH ANMÄLAN OM UNDANTAG FRÅN AVFALLSFÖRESKRIFTERNA

Följande avgifter betalas för ansökan och anmälan till Förbundet om undantag från avfallsföre-
skrifterna. Övriga undantag handläggs av respektive kommuns tillsynsansvariga nämnd.
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VafabMiljö, Returvägen 20, 721 37 Västerås, Tel: 021-39 35 00
E-post: info@vafabmiljo.se, Hemsida: www.vafabmiljo.se, Facebook: www.facebook.com/VafabMiljo
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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-05-27   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Redovisning av uppdrag – Utvärdering av 
organisering KKTAB (KS 2015/379) 

 
Stellan Lund (M) och Niklas Magnusson (M) förslog i en motion 
2015 att återinföra en teknisk nämnd i stället för att ha ett tekniskt 
bolag. Under 2016 beslutade Kommunfullmäktige att avslå 
motionen och att en utvärdering skulle ske efter 3 år. 
Utvecklingsenheten nu genomfört en utvärdering i form av en 
enkät med 7 frågor. Utifrån enkätsvaren kan vi konstatera att det är 
genomgående höga medelvärden till fördel för nuvarande 
driftform. Trots de höga medelvärdena framgår det i utvärderingen 
att det finns utrymme för förbättringar.  
 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Stellan Lund (M) och Niklas Magnusson (M) 

2015-10-28 
• KF protokollsutdrag 2016-09-05 § 124 
• Tjänsteskrivelse ”Utvärdering av Kungsörs KommunTeknik 

AB” 2019-05-06 
 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att behålla Kungsör KommunTeknik 

AB i nuvarande driftform och betraktar därmed motionen som 
besvarad. 



 

 
 Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2019-05-06  

  
  

 Adressat 
 Kommunstyrelsen 
  
Vår handläggare 

Utvecklingsenheten 
 

  
  
 

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 

Utvärdering av Kungsörs KommunTeknik AB 
Utvecklingsenheten har fått i uppdrag att utvärdera en motion från 2015, där 
motionärerna (m) yrkar på att återinföra teknisk nämnd istället för tekniskt bolag.  

Under 2016 beslutade Kommunstyrelsen avslå motionen och att en utvärdering 
skulle ske efter 3 år. 
 
Utvärderingen bestod av en enkät med 7 frågor som bifogas. 

 
Resultat av utvärderingen 
Enkäten skickades ut till 35 respondenter varav 23 svarade. Av de svarande ingår 
12 i Kommunstyrelsen, 7 i KKTAB styrelse och 5 i centrala ledningsgruppen.  
 
Fråga 2 handlade om hur väl samarbetet mellan KKTAB och kommunen 
fungerar. På en skala mellan 1-10 är medelvärdet 7,74. Noterbart är att 
majoriteten har värderat samarbetet högt. 
 
Fråga 3 handlade om förtroendet för KKTAB:s verksamhet. På en skala mellan 
1-10 är medelvärdet 8,09. Noterbart är att 56,52 % har värderat förtroendet till 
det högsta värdet, 10. 
 
Fråga 4 handlade om styrningen av KKTAB:s verksamhet. På en skala mellan 1-
10 är medelvärdet 7,96. Noterbart är att 69,56 % av de svarande har värderat 
styrningen från 8 till 10. 
 
Fråga 5 handlade om öppenhet och transparens gällande av KKTAB:s 
verksamhet. På en skala mellan 1-10 är medelvärdet 7,68. Noterbart är att 63,63 
% anser att KKTABs verksamhet är öppen och transparent och att 27,8 % inte 
tycker verksamheten är öppen och transparent. 
 

  



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
   
 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 

Fråga 6 gav möjlighet till att lämna övriga synpunkter. Sammanfattningsvis 
handlade kommentarerna om: 
• Bristande insyn och kontroll samt svårt att få grepp om ekonomin 
• Bristande politisk insyn och delaktighet 
• För få styrelsemöten 
• En nämnd skulle förenkla och tydliggöra för politiken 
• Kommunekolog saknas 
• Bra styrning och transparens 
• Bra VD bra styrelse 
• Bra samarbete mellan kommunen och KKTAB 
• Det är inte verksamhetens driftform som avgör hur bra samarbetet blir 
 
Slutligen handlade fråga 7 om huruvida de svarande vill behålla KKTAB:s 
verksamhet i bolagsform eller återinföra en teknisk nämnd i enlighet med 
motionen. Av de 22 som svarat på fråga 7 vill 73 % behålla KKTAB:s 
verksamhet i bolagsform. 
 
Utifrån enkätsvaren kan vi konstatera att det är genomgående höga medelvärden, 
från 7,68–8,09, till fördel för nuvarande driftform. Trots de höga medelvärdena 
framgår det i utvärderingen att det finns utrymme för förbättringar.  
 
 
Utvecklingsenheten lämnar över utvärderingen till kommunstyrelsen. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att behålla Kungsör 
KommunTeknik AB i nuvarande driftform 
 
 
 
Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 
 
 
 
Theres Andersson Stefan Lejerdahl Johanna Raland 
Miljöstrateg  Utvecklingsstrateg Kvalitetsstrateg 
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Utvärdering - Kungsör Kommun Teknik AB 
 

Totala antalet respondenter: 23 
 

1. Jag ingår i (flera svarsalternativ är möjliga) 
Antal svar: 22 

 
 
 

2. Jag tycker att samarbetet mellan KKTAB och kommunen fungerar 
Antal svar: 23 

Min värde Maxvärde Medelvärde 

2 10 7,74 

 

Slider value quantity n Procent 

0 0 0% 

1 0 0% 

2 2 8,69% 

3 1 4,35% 

4 1 4,35% 

5 1 4,35% 

6 1 4,35% 

7 1 4,35% 

8 4 17,39% 

9 3 13,04% 

10 9 39,13% 
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3. Mitt förtroende för KKTAB:s verksamhet är 
Antal svar: 23 

Min värde Maxvärde Medelvärde 

2 10 8,09 

 

Slider value quantity n Procent 

0 0 0% 

1 0 0% 

2 2 8,69% 

3 1 4,35% 

4 1 4,35% 

5 0 0% 

6 2 8,7% 

7 0 0% 

8 3 13,04% 

9 1 4,35% 

10 13 56,52% 

 

4. Jag tycker att styrningen av KKTAB fungerar 
Antal svar: 23 

Min värde Maxvärde Medelvärde 

1 10 7,96 

 

Slider value quantity n Procent 

0 0 0% 

1 1 4,35% 

2 1 4,35% 

3 0 0% 

4 2 8,69% 

5 1 4,35% 

6 1 4,35% 

7 1 4,35% 

8 2 8,69% 

9 2 8,7% 

10 12 52,17% 
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5. Jag tycker KKTAB:s verksamhet är öppen och transparent 
Antal svar: 22 

Min värde Maxvärde Medelvärde 

2 10 7,68 

 

Slider value quantity n Procent 

0 0 0% 

1 0 0% 

2 2 9,09% 

3 1 4,55% 

4 1 4,55% 

5 2 9,09% 

6 0 0% 

7 2 9,09% 

8 2 9,09% 

9 2 9,09% 

10 10 45,45% 

 

6. Övriga synpunkter 
Antal svar: 9 

Svar 

Övriga synpunkter innehöll sammanfattningsvis kommentarer om: 

 Bristande insyn och kontroll samt svårt att få grepp om ekonomin 

 Bristande politisk insyn och delaktighet 

 För få styrelsemöten 

 En nämnd skulle förenkla och tydliggöra för politiken 

 Kommunekolog saknas 

 Bra styrning och transparens 

 Bra VD bra styrelse 

 Bra samarbete mellan kommunen och KKTAB 

 Det är inte verksamhetens driftform som avgör hur bra samarbetet blir 
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7. Jag vill 
Antal svar: 22 

 
 
 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-05-27    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Västra Mälardalens kommunalförbund, Arboga kommun, 
Köpings kommun, Surahammars kommun, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Ny förbundsordning för Västra Mälardalens 
Kommunalförbund (KS 2019/189) 

 
Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) bildades 2004 som ett 
Räddningstjänstförbund. Förbundet ombildades under 2006 då 
ytterligare en förvaltning med olika verksamheter inom administration 
tillkom samt 2012 då Surahammars kommun tillkom. 
De största förändringarna i föreslagen förbundsordning innebär att 
inrätta en ledningsgrupp bestående av kommundirektörerna/cheferna 
från respektive organisation. Kommundirektörerna/cheferna får i 
uppdrag att tillsammans med VMKF:s ledning utgöra ledningsgrupp i 
förbundet. Uppdraget innebär att samordna budgetprocess, bereda 
ärenden samt vara den sammanhållande instansen för att samordna 
dialog och kommunikation mellan medlemskommunerna och förbundet. 
Förbundsordningen tydliggör också den så kallade basöverens-
kommelsen som beskriver åtaganden och ersättningar mellan 
kommunerna, bolagen och VMKF. Finansiering av gemensam 
administration exempelvis Direktion och ekonomifunktion fördelas ut på 
respektive tjänst inom hela förbundet. Om inte annat anges fördelas 
ersättningen för övriga tjänster efter befolkning eller pris per styck.  
Smärre ändringar har även gjorts i revisionsreglementet enligt utkast. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Missiv från VMKF förslag reviderad förbundsordning 
• Bilaga 3 fördelningstal 
• Reviderad förbundsordning, utkast 20190502 
• Direktionsreglemente VMKF (oförändrat) 
• Utkast nytt Revisionsreglemente för VMKF  

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny förbundsordning och 

revisionsreglemente för Västra Mälardalens Kommunalförbund att gälla 
från och med den 1 juli 2019, och bilaga 3 fördelningstal att gälla från 
och med 1 januari 2020.  

 Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas i övriga 
medlemskommuner.  

 
 Reviderad förbundsordning redovisas som KS-handling nr 15/2019.

  



Reviderad förbundsordning Västra Mälardalens Kommunalförbund 
Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) bildades 2004 som ett 
Räddningstjänstförbund. Förbundet ombildades under 2006 då ytterligare en förvaltning med 
olika verksamheter inom administration tillkom samt 2012 då Surahammars kommun tillkom. 

Förbundet och dess medlemskommuner har sedan en tid identifierat ett behov av att utveckla 
förbundsordningen utifrån styrning, ledning och finansieringsprinciper.  

De största förändringarna i föreslagen förbundsordning innebär att inrätta en ledningsgrupp 
bestående av kommundirektörerna/cheferna från respektive organisation. 
Kommundirektörerna/cheferna får i uppdrag att tillsammans med VMKF:s ledning utgöra 
ledningsgrupp i förbundet. Uppdraget innebär att samordna budgetprocess, bereda ärenden 
samt vara den sammanhållande instansen för att samordna dialog och kommunikation mellan 
medlemskommunerna och förbundet. 

Förbundsordningen tydliggör också den så kallade basöverenskommelsen som beskriver 
åtaganden och ersättningar mellan kommunerna, bolagen och VMKF. Finansiering av 
gemensam administration exempelvis Direktion och ekonomifunktion fördelas ut på 
respektive tjänst inom hela förbundet. Om inte annat anges fördelas ersättningen för övriga 
tjänster efter befolkning eller pris per styck.  

 
xxxx föreslår kommunfullmäktige besluta 

att, under förutsättning att motsvarande beslut fattas i övriga medlemskommuner, godkänna 
förslag till reviderad förbundsordning för Västra Mälardalens Kommunalförbund. 
Förbundsordningen gäller från och med  1 juli 2019 och bilaga 3, fördelningstalen, gäller från 
och med 1 januari 2020. 
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Datum 

 2019-03-29 
  
     

  

  
 

  
 

Senast ändrat: 2019-05-16 
 

J:
\K

U
N

G
S

O
R

\K
A

A\
K

A
N

S
LI

\P
ro

to
ko

ll\
K

S
\2

01
9\

20
19

-0
5-

27
\K

al
le

ls
e\

K
al

le
ls

e 
ho

pf
og

ad
\0

12
aa

 B
ila

ga
 3

 F
ör

de
ln

in
gs

ta
l.d

oc
x 

 V
M

K
F4

00
, v

4.
0,

 2
01

0-
04

-0
8 

Bilaga 3 Fördelningstal 
 
 
 
 
Beräkningsmodeller: 
 

• Befolkningstal  
 

• Där ett tydligt antal av en exempelvis produkt finns att utgå ifrån används 
styckepris 

 
• Övriga modeller tillämpas där fördelningsgrunden delas mellan 

exempelvis kommunerna och dess bolag. 
 
 
 
Beräkningsmodellerna tillämpas för att räkna kostnaden för VMKF:s 
verksamheter för respektive kommun, bolag eller kommunalförbund. 
Kommunen bestämmer hur kostnaden ska fördelas inom sin kommunkoncern. 
 
Avstämningar inför nytt budgetår 
Inför varje budgetår stämmer VMKF av antalet organisationer som ska dela på 
kostnaden, befolkningsmängd, beräkningsgrunden till styckepris samt 
volymnyttjandet av tjänst.  
 
Moderbolag som ej bedriver egen verksamhet finns inte med som finansiär. 
 
Befolkningsmängd som beräkningsgrund 
 

• Krisberedskap 
• Bostadsanpassning och parkeringstillstånd 
• Säkerhetssamordnare 
• Arkivverksamhet 
• Räddningstjänst * 

 
 
*Räddningstjänstens fördelningstal justeras under en treårsperiod med 
start 2019. Från nuvarande fördelning 2019 Köping 57,7% Arboga 26,1 % 
och Kungsör 16,2 % till 2021 då befolkningsmängd gäller som 
beräkningsgrund. 
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Datum 

2019-03-29 
 

 
Styckepris som beräkningsgrund: 
 

• IT  
• Telefoni 
• Lön 
• Skanning 

 
 

Övrigt: 
 
 

• Upphandling: Kostnad fördelas 60/40 mellan kommun och bolag. 
Kommunens 60% fördelas utifrån befolkning. 
Av bolagens 40% fördelas 20% på en fast del samt 20% på 
volymnyttjande bolag. 
 

• Systemförvaltning Kommungemensamma system 
Kommun: Kostnaden för kommungemensamma system och dess 
investeringskostnader fördelas enligt befolkningstal.  
Kommun + bolag, kommunalförbund: Deltar även bolag fördelas 
kostnaden enligt antal PC på bordet som respektive organisation har. 
Investeringskostnader fördelas enligt principen att kommunerna står för 
två andelar och bolag en andel.  

  
Tillkommer ett bolag och det blir fler organisationer som ska dela på 
kostnaden läggs organisationen till i beräkningsmallen. Nytt bolag som 
träder in betalar del av investering enligt aktuellt restvärde som avstäms 
31/12 året innan inträde. 

 
Definition av Kommungemensamt system: Där kommunalförbundet 
VMKF tar ansvar för system och där flera kommuner deltar så ska dessa 
kallas för kommungemensamma system.  

 
 
 

• Verksamhetssystem:  Kostnader fördelas direkt till respektive 
kommun/förvaltning. 

 
• Direktion, ledning och stödfunktioner, kostnader för oförutsett: 

Nuvarande kommunbidrag fördelas ut på respektive verksamhet.  
Avdelningarna betalar sedan OH till ovanstående enligt separat nyckel. 
 

• Revision: Fördelas 25% per medlemskommun. 
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Datum 

2019-03-29 
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Antagen av Köpings kommunfullmäktige den 28 maj 2012, § 46 Antagen av Arboga kommunfullmäktige 
den 31 maj 2012, § 86 Antagen av Kungsörs kommunfullmäktige den 7 maj 2012, § 57 Antagen av 
Surahammars kommunfullmäktige den 14 maj 2012, § 53 

Reviderad utifrån kommunfullmäktigebeslut den 24 februari månad 2014, § 16 i Köping, den 20 februari 
2014, § 14 i Arboga och den 10 februari 2014, § 15 i Kungsör. 

Reviderad utifrån kommunfullmäktigebeslut den 28 april 2014, § 37 i Köping, den 24 april 2014, § 61 i 
Arboga. 

Reviderad utifrån kommunfullmäktigebeslut den 26 maj 2014, § 48 i Köping, den 22 maj 2014, § 71 i 
Arboga och den 12 maj 2014, § 64 i Kungsör. 

Reviderad utifrån kommunfullmäktigebeslut den 15 juni 2015, § 74 i Köping, den 21 maj 2015, § 79 i 
Arboga och den 8 juni 2015, § 90, i Kungsör. 

 

Förbundsordning för Västra Mälardalens Kommunalförbund 
Nedanstående förbundsordning ersätter tidigare förbundsordning för Västra Mälardalens 
Kommunalförbund som antogs av förbundsmedlemmarnas fullmäktige att gälla från och med den 1 
juli 2012. Förbundsordningen har reviderats med anledning av ny mandatperiod och översyn av 
fördelningstal 2019. 

 

Namn och Säte 

1.§ Kommunalförbundets namn är Västra Mälardalens Kommunalförbund, nedan kallat förbundet. 
Förbundet har sitt säte i Köping. 

Medlemmar 

2.§ Medlemmar i kommunalförbundet är Köping, Arboga. Kungsörs och Surahammars kommuner 
(förbundsmedlemmar). 

Förbundets ändamål mm 
Räddningstjänst 

3.§ Förbundet ansvarar för en för förbundsmedlemmarna gemensam organisation för den 
räddningstjänst som enligt lagen om skydd mot olyckor med följdförfattningar åvilar var och en av 
förbundsmedlemmarna. 

Om räddningsinsats inom en medlemskommun medför betydande kostnader för Västra Mälardalens 
Kommunalförbund, utgår ersättning från den kommun där olyckshändelsen inträffat, för den del av 
räddningskostnaden som överstiger 1,5 gånger gällande prisbasbelopp. 
 
Förbundet ska också ansvara för den räddningstjänst under höjd beredskap samt den olycks- och 
skadeförebyggande verksamhet som åligger förbundsmedlemmarna enligt lagen om skydd mot 
olyckor med följdförfattningar, dock med nedanstående begränsning: 
 
Förbundet ansvarar för den samlade sotningsverksamheten i medlemskommunerna innefattande 
fastställande av sotningsfrister, erforderlig tillsyn samt beslut om dispens för fastighetsägare att själva 
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utföra, eller låta någon annan utföra rengöring/sotning på den egna fastigheten enligt lagen om skydd 
mot olyckor 3 kap 4 § andra stycket. 
Förbundet beslutar också om brandskyddskontroll i särskilda fall enligt förordningen om skydd mot 
olyckor 3 kap 1 § andra stycket. Förbundet har att fullfölja de entreprenadavtal för 
sotningsverksamheten som respektive medlemskommun tecknat. 
 
Taxor för tillsyn, sotning och brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor bereds av 
förbundet och beslutas av respektive medlemskommuns fullmäktige i samband med beslut om budget. 
 
Förbundet ska vidare svara för de uppgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor som 
åvilar var och en av medlemskommunerna. Det ankommer därvid på förbundet att med stöd av lagen 
bl. a. meddela tillstånd, utöva tillsyn, meddela förelägganden och förbud i förekommande fall. 
 
Taxor för tillståndshantering och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor bereds av 
förbundet och beslutas av respektive medlemskommuns fullmäktige i samband med beslut om budget. 
 

4.§Förbundet är huvudman för verksamheterna och ska upprätta handlingsprogram i enlighet med 
lagen om skydd mot olyckor 3 kap 3 och 7 §§. 

 
Handlingsprogram ska upprättas i samverkan med förbundsmedlemmarna. Innan program antas ska 
förbundsmedlemmarna beredas tillfälle att yttra sig över förslaget. Motsvarande förfarande gäller även 
vid förändringar eller tillägg i handlingsprogram. 
 

5.§Förbundet får i övrigt åta sig uppgifter i nära anslutning till de lagstadgade uppgifterna som 
restvärdesräddning, larmförmedling, teknisk service, säkerhetsvakttjänst och utbildning. 

 

Administration 

6.§Förbundet ska ansvara för driftfrågor, administrativ service, handläggning och konsultativt stöd till 
förbundsmedlemmarna inom nedanstående områden. Förbundet ska teckna överenskommelser med 
respektive medlemskommun som beskriver åtaganden och ersättningar mellan kommunerna, VMKF 
samt ersättningar för dessa tjänster. 

IT – drift, support 
Förbundet ansvarar för en gemensam organisation för teknisk utrustning, drift och support. 
 
 
Systemförvaltning 
Förbundet ansvarar för en organisation som förvaltar de kommungemensamma systemen. 
 
 
Telefoni 
Förbundet ansvarar för en organisation för telefoni innefattande teknisk utrustning inklusive support, 
växel och reception. 
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Personal- och löneadministration 
Förbundet ansvarar för personal- och löneadministration, systemförvaltning av system kopplade 
till lönehantering och pensionshandläggning samt support och utbildning avseende dessa 
processer och system.  
 
 

Ekonomiadministration 
Förbundet ansvarar för en gemensam organisation gällande skanning av leverantörsfakturor 
(fakturaskanning) 
 
 

Inköp och upphandling 
Förbundet ansvarar för en gemensam inköps- och upphandlingsfunktion med uppgift att samordna 
upphandlingar av varor och tjänster samt tillgodose behov av specialistkompetens inom 
upphandlingsområdet. Upphandlingsfunktionen kan agera inköpscentral där så är lämpligt. 
 
 
Arkiv 
Förbundet ansvarar för en gemensam specialistfunktion för arkivfrågor. 
 
 

Säkerhet och krisberedskap 
Förbundet ansvarar för att tillhandahålla gemensamma resurser för säkerhets- och 
krisberedskapsfrågor som stöd till förbundsmedlemmarna i deras uppgifter enligt lagen (2002:833) 
om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting m. m. 
 
 
Bostadsanpassningsbidrag och parkeringstillstånd för personer med en funktionsnedsättning 
Förbundet ansvarar för handläggning och beslut i ärenden om bostadsanpassningsbidrag. 
Förbundet ansvarar för handläggning och beslut vad avser parkeringstillstånd. 
 
 
Tillkommande uppgifter 
Förbundet får tillhandahålla ytterligare tjänster med nära koppling till ovanstående områden eller 
andra administrativa tjänster för att tillgodose förbundsmedlemmarnas specifika behov. 
 
 
Övrigt 

7.§ För kommunalförbundet och dess verksamheter gäller föreskrifterna i kommunallagen, de lagar 
och andra författningar som reglerar verksamheterna samt denna förbundsordning, bilagda reglemente 
för förbundsdirektionen (bilaga 1) samt bilagda revisionsreglemente (bilaga 2). 
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8.§ Enligt lag om extraordinär händelse i fredstid hos kommunerna, har krisledningsnämnden rätt att 
överta hela eller delar eller verksamhetsområden i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till 
den extraordinära händelsens art och omfattning. Vid en sådan händelse ska kommunalförbundet 
VMKF ställa sina resurser till förfogande.  

 

Är fler av medlemskommunerna drabbade så avgör förvaltningscheferna i VMKF i samråd med 
medlemskommunerna hur resurserna ska prioriteras.   

 

• VMKF ska medverka i kommunernas krisberedskapsarbete och totalförsvarsplanering. 
 

• VMKF ska bedriva kontinuitetshantering i de verksamheter som kommunerna är beroende 
av för att deras samhällsviktiga verksamheter ska fungera. 

• VMKF ska ställa sina resurser till förfogande vid en samhällsstörning och extraordinära 
händelse. 

 

Organisation 

9.§ Förbundet ska vara ett kommunalförbund med förbundsdirektion. Direktionen ska likväl vara en 
sådan nämnd som sägs i lagen om skydd mot olyckor 3 kap 3 och 8 §§. 

 

10.§ Direktionen ska bestå av 10 ledamöter och 10 ersättare. Förbundsmedlemmarnas fullmäktige 
väljer representanter i direktionen för en mandatperiod på fyra år räknat från och med den 1 januari 
året efter det val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. Platserna i direktionen fördelas enligt 
följande: 

 
Köpings kommun  3 ledamöter och 3 ersättare.  
Arboga kommun  3 ledamöter och 3 ersättare.  
Kungsörs kommun  3 ledamöter och 3 ersättare  
Surahammars kommun  1 ledamot och 1 ersättare 
 
Ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande utses av direktionen. Posterna som 
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande ska rotera vartannat år mellan 
medlemskommunernas företrädare från Köping, Arboga och Kungsör.  
 
Direktionens beslut fattas enligt majoritetsbeslut i samtliga ärenden. Förutsättningen för att delta i 
votering är att medlemskommunen representeras i berörd verksamhet.  
 

11.§ Bestämmelserna i kommunallagen 3 kap 23 och 24 §§ samt 4 kap 23 a § om valbarhet och sättet 
att utse ledamöter och ersättare ska i övrigt tillämpas när förbundsmedlemmarna förrättar val av 
direktion. 
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12.§ Inför varje mandatperiod bestämmer förbundsmedlemmarna den ordning i vilken ersättarna ska 
inkallas till tjänstgöring i direktionen. 

 

13.§ Förbundets verksamhet ska organiseras i två förvaltningar; en för räddningstjänst och en för 
driftfrågor, övriga överlämnade myndighetsuppgifter, administrativ service, och konsultativ 
stödverksamhet. Den senare förvaltningen ska även ansvara för förbundets interna administration. 

 

14.§ Stödfunktioner exempelvis HR-stöd till förbundet kan samordnas via medlemskommunerna.  

 

Ledningsgrupp 

15.§ Medlemskommunerna ska inrätta en ledningsgrupp bestående av kommundirektörer/chefer från 
respektive kommun. Uppdraget innebär att samordna budgetprocess, bereda ärenden samt vara den 
sammanhållande instansen för att samordna dialog och kommunikation mellan medlemskommunerna 
och förbundet. Kommundirektören/chefen i ordförandekommunen har ett särskilt ansvar att förbereda 
ärenden till direktionen tillsammans med förvaltningscheferna inom förbundet. 

 

Revision 

16.§ För granskning av förbundets verksamhet enligt bestämmelserna i kommunallagen och 
revisionsreglementet ska förbundet ha fyra revisorer. Kommunfullmäktige i respektive 
medlemskommun utser en revisor. Valet ska föregås av samråd med övriga förbundsmedlemmar. 

 
Revisorer väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen.  
 

Initiativrätt 

17.§ Ärenden i direktionen får väckas av ledamot i direktionen samt förbundsmedlem genom 
framställning av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. 

 

Närvarorätt 

18.§ Direktionen avgör själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare har rätt att närvara 
och yttra sig vid direktionens sammanträde. 

Kommunstyrelsens ordförande i respektive medlemskommun har dock alltid rätt att närvara och yttra 
sig vid direktionens sammanträden. 
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Kungörelser och tillkännagivanden 

19.§ Förbundets kungörelser, tillkännagivanden om protokollsjustering och övriga tillkännagivanden 
ska anslås på förbundets officiella anslagstavla samt för kännedom även på övriga 
förbundsmedlemmars officiella anslagstavlor. 

I ett kommunalförbund med förbundsdirektion ska enligt 10 kap 25 § kommunallagen det 
sammanträde vid vilket budgeten fastställs vara offentligt. Utöver vad som ovan sägs ska direktionen 
kungöra sådant sammanträde genom annons i lokalpressen en vecka före sammanträdesdagen. 
 

Lån, borgen och andra ansvarsförbindelser 

20.§ Förbundet får ta upp lån för sina investeringar. 

21.§ Förbundet får inte ingå borgen. Förbundet får inte ingå andra ansvarsförbindelser utan 
förbundsmedlemmarnas godkännande. 

 

 Andel i förbundets tillgångar och skulder 

22.§ Envar förbundsmedlem har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 
förhållande till vad förbundsmedlemmen tillskjutit i bidrag till verksamheterna. Vid skifte av 
förbundets behållna tillgångar ska samma grund som sägs i första stycket tillämpas. 

 

 Finansiering av verksamheten 

23.§ Kostnaderna för förbundets verksamheter enligt §§ 3–6 ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, 
finansieras genom ersättning från förbundsmedlemmarna.  

Förbundet ska teckna överenskommelser med respektive medlemskommun som beskriver åtaganden 
mellan kommunerna och VMKF samt ersättningar för dessa tjänster. I det fall de kommunala bolagen 
eller förbund köper tjänster från VMKF ska det upprättas en överenskommelse med aktuell/aktuellt 
bolagskoncern/bolag. 

 
Kostnaderna fördelas utifrån de principer som redovisas i bilaga 3. 
 
Respektive medlemskommun ska fullt ut svara för kostnaderna för beviljade bostadsanpassningsbidrag 
hänförliga till den egna kommunen. 
 
 

Budget och ekonomisk styrning 

24.§ Direktionen har att årligen fastställa budget för förbundet inom den ram för respektive enhet 
enligt § 13 som förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige enats om och som de angivit före juni 
månads utgång. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret 
samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. 
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Direktionens budgetförslag ska hållas tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap 10 § 
kommunallagen. 

 
Direktionen ska fastställa budgeten under oktober månad. 
 
När budgeten fastställs bestäms storleken på ersättningen som förbundsmedlemmarna ska erlägga till 
förbundet enligt grunderna i bilaga 3, fördelningstal. 
 
Innan direktionen fattar beslut om avtal av större vikt eller om större investeringar ska samråd ske med 
förbundsmedlemmarna/kommunstyrelserna. 
 

Direktionen ska avlämna delårsbokslut över verksamheten till förbundsmedlemmarna. 

 

Ersättningar till förtroendevalda 

25.§ Sammanträdesarvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i direktionen 
samt till revisorerna och ska bestämmas enligt de ersättningsregler som gäller för förtroendevalda i 
Köpings kommun. 

 

Varaktighet och likvidation 

26.§ Förbundet är bildat för obestämd tid. 

För förbundsmedlem som önskar utträda ur förbundet är uppsägningstiden två år räknat från det 
årsskifte som inträffar närmast efter uppsägningen. Förbundet ska i sådant fall träda i likvidation vid 
uppsägningstidens utgång. I övrigt ska kommunallagens föreskrifter om likvidation, utträde och 
upplösning tillämpas. 
 

Tvister 

27.§ Tvist mellan förbundet och en eller flera förbundsmedlemmar ska, om parterna inte kan nå en 
frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande (SFS 1999:116). 
Meningsskiljaktigheter mellan förbundsmedlemmarna ska i möjligaste mån lösas i samförstånd och 
via beredning av ledningsgruppen (se § 15). 

 

Bildandet och ändringar i förbundsordningen 

28.§ Förbundet är ombildat från och med den 1 juli 2012. Förbundsordningen har reviderats med 
anledning av ny mandatperiod samt översyn av fördelningstal 2019. Ändring eller tillägg till 
förbundsordningen beslutas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. 
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Direktionen får väcka fråga om ändring av förbundsordningen hos 
förbundsmedlemmarna/kommunstyrelserna. 
 
Om fråga om ändring av förbundsordningen väcks av en förbundsmedlem/ kommunstyrelse, ska 
direktionen beredas tillfälle att yttra sig om ändringen. 
 

Ikraftträdande 

29.§ Denna förbundsordning träder i kraft från den 1 juli 2019 och bilaga 3, fördelningstalen gäller från 
och med 1 januari 2020 när den beslutats av samtliga förbundsmedlemmar. 
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Antagen av Köpings kommunfullmäktige den 28 maj 2012, § 46 Antagen av Arboga kommunfullmäktige 
den 31 maj 2012, § 86 Antagen av Kungsörs kommunfullmäktige den 7 maj 2012, § 57 Antagen av 
Surahammars kommunfullmäktige den 14 maj 2012, § 53 

Reviderad utifrån kommunfullmäktigebeslut den 24 februari månad 2014, § 16 i Köping, den 20 februari 
2014, § 14 i Arboga och den 10 februari 2014, § 15 i Kungsör. 

Reviderad utifrån kommunfullmäktigebeslut den 28 april 2014, § 37 i Köping, den 24 april 2014, § 61 i 
Arboga. 

Reviderad utifrån kommunfullmäktigebeslut den 26 maj 2014, § 48 i Köping, den 22 maj 2014, § 71 i 
Arboga och den 12 maj 2014, § 64 i Kungsör. 

Reviderad utifrån kommunfullmäktigebeslut den 15 juni 2015, § 74 i Köping, den 21 maj 2015, § 79 i 
Arboga och den 8 juni 2015, § 90, i Kungsör. 

 

Förbundsordning för Västra Mälardalens Kommunalförbund 
Nedanstående förbundsordning ersätter tidigare förbundsordning för Västra Mälardalens Kommunalförbund 
som antogs av förbundsmedlemmarnas fullmäktige att gälla från och med den 1 juli 2012. 
Förbundsordningen har reviderats med anledning av ny mandatperiod och översyn av fördelningstal 2019. 

Namn och Säte 

1.§ Kommunalförbundets namn är Västra Mälardalens Kommunalförbund, nedan kallat förbundet. 
Förbundet har sitt säte i Köping. 

Medlemmar 

2.§ Medlemmar i kommunalförbundet är Köping, Arboga. Kungsörs och Surahammars kommuner 
(förbundsmedlemmar). 

Förbundets ändamål m m 
Räddningstjänst 

3.§ Förbundet ansvarar för en för förbundsmedlemmarna gemensam organisation för den 
räddningstjänst som enligt lagen om skydd mot olyckor med följdförfattningar åvilar var och en av 
förbundsmedlemmarna. 

 
Om räddningsinsats inom en medlemskommun medför betydande kostnader för Västra Mälardalens 
Kommunalförbund, utgår ersättning från den kommun där olyckshändelsen inträffat, för den del av 
räddningskostnaden som överstiger 1,5 gånger gällande prisbasbelopp. 
 
Förbundet ska också ansvara för den räddningstjänst under höjd beredskap samt den olycks- och 
skadeförebyggande verksamhet som åligger förbundsmedlemmarna enligt lagen om skydd mot 
olyckor med följdförfattningar, dock med nedanstående begränsning: 
 
Förbundet ansvarar för den samlade sotningsverksamheten i medlemskommunerna innefattande 
fastställande av sotningsfrister, erforderlig tillsyn samt beslut om dispens för fastighetsägare att 
själva utföra, eller låta någon annan utföra rengöring/sotning på den egna fastigheten enligt lagen om 
skydd mot olyckor 3 kap 4 § andra stycket. 
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Förbundet beslutar också om brandskyddskontroll i särskilda fall enligt förordningen om skydd mot 
olyckor 3 kap 1 § andra stycket. Förbundet har att fullfölja de entreprenadavtal för 
sotningsverksamheten som respektive medlemskommun tecknat. 
 
Taxor för tillsyn, sotning och brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor bereds av 
förbundet och beslutas av respektive medlemskommuns fullmäktige i samband med beslut om 
budget. 
 
Förbundet ska vidare svara för de uppgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor som 
åvilar var och en av medlemskommunerna. Det ankommer därvid på förbundet att med stöd av lagen 
bl. a. meddela tillstånd, utöva tillsyn, meddela förelägganden och förbud i förekommande fall. 
 
Taxor för tillståndshantering och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor bereds av 
förbundet och beslutas av respektive medlemskommuns fullmäktige i samband med beslut om 
budget. 
 

4.§Förbundet är huvudman för verksamheterna och ska upprätta handlingsprogram i enlighet med 
lagen om skydd mot olyckor 3 kap 3 och 7 §§. 

 
Handlingsprogram ska upprättas i samverkan med förbundsmedlemmarna. Innan program antas ska 
förbundsmedlemmarna beredas tillfälle att yttra sig över förslaget. Motsvarande förfarande gäller 
även vid förändringar eller tillägg i handlingsprogram. 
 

5.§Förbundet får i övrigt åta sig uppgifter i nära anslutning till de lagstadgade uppgifterna som 
restvärdesräddning, larmförmedling, teknisk service, säkerhetsvakttjänst och utbildning. 

Administration 

6.§Förbundet ska ansvara för driftfrågor, administrativ service, handläggning och konsultativt stöd till 
förbundsmedlemmarna inom nedanstående områden. Förbundet ska teckna överenskommelser med 
respektive medlemskommun som beskriver åtaganden och ersättningar mellan kommunerna, VMKF 
samt ersättningar för dessa tjänster. 

Driftfrågor, administrativ service och konsultativ stödverksamhet  
8 § Förbundet ska svara för driftfrågor, administrativ service och konsultativ stöd-verksamhet till 
förbundsmedlemmarna inom nedanstående områden 

• IT – drift, support 
Förbundet ansvarar för en gemensam organisation för teknisk utrustning, drift och support. 

 
IT – drift och support  
Förbundet ska hålla en gemensam organisation för drift och support inom IT-området för 
Köpings och Kungsörs kommuner. Förbundet ska även ta emot motsvarande uppgifter från 
Arboga kommun i den takt och vid de tidpunkter som överenskoms mellan Arboga kommun 
och övriga förbunds-medlemmar.  

Arboga kommun överlämnar initialt drift och support av ärende- och 
dokumenthanteringssystem samt webbsystem samt kompetens för webbutveckling till 
förbundet. 
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• Systemförvaltning 
Förbundet ansvarar för en organisation som förvaltar de kommungemensamma systemen. 

 
 

•    Telefoni 
Förbundet ansvarar för en organisation för telefoni innefattande teknisk utrustning inklusive 
support, växel och reception. 

  
Telefoni  
Förbundet ska hålla en för förbundsmedlemmarna gemensam organisation för IP-telefoni 
innefattande teknisk utrustning.  

Surahammars kommun överlämnar till förbundet att svara för drift och support av system för IP-
telefoni innefattande teknisk utrustning. 

• Personal- och löneadministration 
Förbundet ansvarar för personal- och löneadministration, systemförvaltning av system 
kopplade till lönehantering och pensionshandläggning samt support och utbildning 
avseende dessa processer och system.  

 
Personaladministration  
Förbundet ska hålla en för förbundsmedlemmarna gemensam organisation för 
löneadministration, innefattande gemensamt lönesystem inklusive pensionshandläggning.4 
(9)  
Förbundsmedlemmarna får överlämna till förbundet att svara för gemensamma 
kompetensutvecklingsinsatser samt tillhandahålla olika former av specialistkompetens 
inom det personaladministrativa området. 

 

• Ekonomiadministration 
Förbundet ansvarar för en gemensam organisation gällande skanning av leverantörsfakturor 
(fakturaskanning) 

 
Ekonomiadministration  
Förbundet ska hålla ett för förbundsmedlemmarna gemensamt ekonomi-system.  
Förbundsmedlemmarna får överlämna till förbundet att tillhandahålla olika tjänster inom det 
ekonomiadministrativa området samt vad gäller försäkrings-frågor, riskhantering m m. 

 

• Inköp och upphandling 
Förbundet ansvarar för en gemensam inköps- och upphandlingsfunktion med uppgift att 
samordna upphandlingar av varor och tjänster samt tillgodose behov av 
specialistkompetens inom upphandlingsområdet. Upphandlingsfunktionen kan agera 
inköpscentral där så är lämpligt. 

  
Inköp/upphandling  
Förbundet ska hålla en för förbundsmedlemmarna gemensam inköps-/ upphandlingsfunktion 
med uppgift att samordna förbundsmedlemmarnas upphandlingar av varor och tjänster samt 
tillgodose förbundsmedlemmarnas behov av specialistkompetens på upphandlingsområdet. 
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• Arkiv 
Förbundet ansvarar för en gemensam specialistfunktion för arkivfrågor. 

 
Arkiv  
Förbundsmedlemmarna får överlämna till förbundet att hålla en för 
förbundsmedlemmarna gemensam specialistfunktion för arkivfrågor. 

• Säkerhet och krisberedskap 
Förbundet ansvarar för att tillhandahålla gemensamma resurser för säkerhets- och 
krisberedskapsfrågor som stöd till förbundsmedlemmarna i deras uppgifter enligt lagen 
(2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting m. m. 

  
Krisberedskap  

Förbundet ska hålla en för förbundsmedlemmarna gemensam resurs för krisberedskapsfrågor 
som stöd till förbundsmedlemmarna i deras uppgifter enligt lagen (2002:833) om extraordinära 
händelser i fredstid hos kommuner och landsting m m. 

 
• Bostadsanpassningsbidrag och parkeringstillstånd för personer med en 

funktionsnedsättning 
Förbundet ansvarar för handläggning och beslut i ärenden om bostadsanpassningsbidrag. 
Förbundet ansvarar för handläggning och beslut vad avser parkeringstillstånd. 

 Bostadsanpassningsbidrag och parkeringstillstånd för rörelsehindrade  
7§ Förbundet svarar för handläggning och beslut i ärenden om bostads-anpassningsbidrag i 
medlemskommunerna.  
Förbundet svarar vidare för handläggning och beslut vad avser parkerings-tillstånd för 
rörelsehindrade. 

• Tillkommande uppgifter 
Förbundet får tillhandahålla ytterligare tjänster med nära koppling till ovanstående 
områden eller andra administrativa tjänster för att tillgodose förbundsmedlemmarnas 
specifika behov. 

 
Tillkommande uppgifter  

Förbundsmedlem får överlämna ytterligare uppgifter till förbundet inom de områden och 
i den omfattning som förbundsmedlemmarna överenskommer. 
 

Övrigt 

7.§ För kommunalförbundet och dess verksamheter gäller föreskrifterna i kommunallagen, de lagar 
och andra författningar som reglerar verksamheterna samt denna förbundsordning, bilagda reglemente 
för förbundsdirektionen (bilaga 1) samt bilagda revisionsreglemente (bilaga 2). 

 

8.§ Enligt lag om extraordinär händelse i fredstid hos kommunerna, har krisledningsnämnden rätt att 
överta hela eller delar eller verksamhetsområden i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till 
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den extraordinära händelsens art och omfattning. Vid en sådan händelse ska kommunalförbundet 
VMKF ställa sina resurser till förfogande.  

 

Är fler av medlemskommunerna drabbade så avgör förvaltningscheferna i VMKF i samråd med 
medlemskommunerna hur resurserna ska prioriteras.   

 

• VMKF ska medverka i kommunernas krisberedskapsarbete och totalförsvarsplanering. 
 

• VMKF ska bedriva kontinuitetshantering i de verksamheter som kommunerna är beroende 
av för att deras samhällsviktiga verksamheter ska fungera. 

• VMKF ska ställa sina resurser till förfogande vid en samhällsstörning och extraordinära 
händelse. 

 

Organisation 

9.§ Förbundet ska vara ett kommunalförbund med förbundsdirektion. Direktionen ska likväl vara en 
sådan nämnd som sägs i lagen om skydd mot olyckor 3 kap 3 och 8 §§. 

 

10.§ Direktionen ska bestå av 10 ledamöter och 10 ersättare. Förbundsmedlemmarnas fullmäktige 
väljer representanter i direktionen för en mandatperiod på fyra år räknat från och med den 1 januari 
året efter det val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. Platserna i direktionen fördelas enligt 
följande: 

 
Köpings kommun  3 ledamöter och 3 ersättare.  
Arboga kommun  3 ledamöter och 3 ersättare.  
Kungsörs kommun  3 ledamöter och 3 ersättare  
Surahammars kommun  1 ledamot och 1 ersättare 
 
Ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande utses av direktionen. Posterna som 
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande ska rotera vartannat år mellan 
medlemskommunernas företrädare från Köping, Arboga och Kungsör.  
 
Direktionens beslut fattas enligt majoritetsbeslut i samtliga ärenden. Förutsättningen för att delta i 
votering är att medlemskommunen representeras i berörd verksamhet.  
 
 

11.§ Bestämmelserna i kommunallagen 3 kap 23 och 24 §§ samt 4 kap 23 a § om valbarhet och sättet 
att utse ledamöter och ersättare ska i övrigt tillämpas när förbundsmedlemmarna förrättar val av 
direktion. 
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12.§ Inför varje mandatperiod bestämmer förbundsmedlemmarna den ordning i vilken ersättarna ska 
inkallas till tjänstgöring i direktionen. 

 

13.§ Förbundets verksamhet ska organiseras i två förvaltningar; en för räddningstjänst och en för 
driftfrågor, övriga överlämnade myndighetsuppgifter, administrativ service, och konsultativ 
stödverksamhet. Den senare förvaltningen ska även ansvara för förbundets interna administration. 

 

14.§ Stödfunktioner exempelvis HR-stöd till förbundet kan samordnas via medlemskommunerna.  

 

 

Ledningsgrupp 

15.§ Medlemskommunerna ska inrätta en ledningsgrupp bestående av kommundirektörer/chefer från 
respektive kommun. Uppdraget innebär att samordna budgetprocess, bereda ärenden samt vara den 
sammanhållande instansen för att samordna dialog och kommunikation mellan 
medlemskommunerna och förbundet. Kommundirektören/chefen i ordförandekommunen har ett 
särskilt ansvar att förbereda ärenden till direktionen tillsammans med förvaltningscheferna inom 
förbundet. 

 
 

 

 

 

Revision 

16.§ För granskning av förbundets verksamhet enligt bestämmelserna i kommunallagen och 
revisionsreglementet ska förbundet ha fyra revisorer. Kommunfullmäktige i respektive 
medlemskommun utser en revisor. Valet ska föregås av samråd med övriga förbundsmedlemmar. 

 
Revisorer väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen.  

För granskning av förbundets verksamhet enligt bestämmelserna i kommunallagen och 
revisionsreglementet ska förbundet ha fyra revisorer. Kommunfullmäktige i Köpings kommun utser 
revisorerna. Valet ska föregås av samråd med övriga förbundsmedlemmar med utgångspunkten att varje 
förbundsmedlem ges möjlighet att vara företrädd med en revisor.  
Revisorer väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. 

Initiativrätt 

17.§ Ärenden i direktionen får väckas av ledamot i direktionen samt förbundsmedlem genom 
framställning av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. 

Närvarorätt 
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18.§ Direktionen avgör själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare har rätt att närvara 
och yttra sig vid direktionens sammanträde. 

Kommunstyrelsens ordförande i respektive medlemskommun har dock alltid rätt att närvara och yttra 
sig vid direktionens sammanträden. 
 

Kungörelser och tillkännagivanden 

19.§ Förbundets anslagstavla är Köpings kommuns officiella anslagstavla. Förbundets kungörelser, 
tillkännagivanden om protokollsjustering och övriga tillkännagivanden ska anslås på förbundets 
officiella anslagstavla samt för kännedom även på övriga förbundsmedlemmars officiella 
anslagstavlor. 

 
I ett kommunalförbund med förbundsdirektion ska enligt 10 kap 25 § kommunallagen det 
sammanträde vid vilket budgeten fastställs vara offentligt. Utöver vad som ovan sägs ska direktionen 
kungöra sådant sammanträde genom annons i lokalpressen en vecka före sammanträdesdagen. 
 

Lån, borgen och andra ansvarsförbindelser 

20.§ Förbundet får ta upp lån för sina investeringar. 

 

21.§ Förbundet får inte ingå borgen. Förbundet får inte ingå andra ansvarsförbindelser utan 
förbundsmedlemmarnas godkännande. 

 
 
 

Andel i förbundets tillgångar och skulder 

22.§ Envar förbundsmedlem har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 
förhållande till vad förbundsmedlemmen tillskjutit i bidrag till verksamheterna. Vid skifte av 
förbundets behållna tillgångar ska samma grund som sägs i första stycket tillämpas. 

 
 

Finansiering av verksamheten 

23.§ Kostnaderna för förbundets verksamheter enligt §§ 3-6 ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, 
finansieras genom ersättning från förbundsmedlemmarna.  

Förbundet ska teckna överenskommelser med respektive medlemskommun som beskriver åtaganden 
mellan kommunerna och VMKF samt ersättningar för dessa tjänster. I det fall de kommunala 
bolagen eller förbund köper tjänster från VMKF ska det upprättas en överenskommelse med 
aktuell/aktuellt bolagskoncern/bolag. 
 

 Kostnaderna fördelas utifrån de principer som redovisas i bilaga 3. 
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Kostnaderna för det gemensamma ekonomisystemet fördelas enligt vad som är överenskommet 
mellan medlemskommunerna i upprättad förvaltningsplan för systemet. 
Respektive medlemskommun ska fullt ut svara för kostnaderna för beviljade 
bostadsanpassningsbidrag hänförliga till den egna kommunen. 
 
Om inte för viss verksamhet annan överenskommelse träffats, ska i övrigt bidrag lämnas av 
förbundsmedlemmarna för återstående nettokostnader i förbundet enligt följande fördelning: 
 
Räddningstjänst 
Köpings kommun 57,7 % 
Arboga kommun 26,1 %  
Kungsörs kommun 16,2 % Skrivs in i bilaga 3 
 
Inför varje ny mandatperiod ska fördelningstalen ses över med utgångspunkt från faktorer som över 
tiden kan ha medfört ändrade förutsättningar. 
Överenskommelse om fördelningstalen för den kommande mandatperioden ska fastställas av det 
nyvalda fullmäktige i respektive medlemskommun. 
 

Budget och ekonomisk styrning 

24.§ Direktionen har att årligen fastställa budget för förbundet inom den ram för respektive enhet 
enligt § 13 som förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige enats om och som de angivit före juni 
månads utgång. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret 
samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. 

 
Direktionens budgetförslag ska hållas tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap 10 § 
kommunallagen. 
 
Direktionen ska fastställa budgeten under oktober månad. 
 
När budgeten fastställs bestäms storleken på ersättningen som förbundsmedlemmarna ska erlägga till 
förbundet enligt grunderna i bilaga 3, fördelningstal. 
 
Innan direktionen fattar beslut om avtal av större vikt eller om större investeringar ska samråd ske 
med förbundsmedlemmarna/kommunstyrelserna. 
 
Direktionen ska avlämna delårsbokslut över verksamheten till förbundsmedlemmarna. 
 

Ersättningar till förtroendevalda 

25.§ Sammanträdesarvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i direktionen 
samt till revisorerna och ska bestämmas enligt de ersättningsregler som gäller för förtroendevalda i 
Köpings kommun. 

 

Varaktighet och likvidation 
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26.§ Förbundet är bildat för obestämd tid. 

 
För förbundsmedlem som önskar utträda ur förbundet är uppsägningstiden två år räknat från det 
årsskifte som inträffar närmast efter uppsägningen. Förbundet ska i sådant fall träda i likvidation vid 
uppsägningstidens utgång. I övrigt ska kommunallagens föreskrifter om likvidation, utträde och 
upplösning tillämpas. 
 

Tvister 

27.§ Tvist mellan förbundet och en eller flera förbundsmedlemmar ska, om parterna inte kan nå en 
frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande (SFS 1999:116). 
Meningsskiljaktigheter mellan förbundsmedlemmarna ska i möjligaste mån lösas i samförstånd och 
via beredning av ledningsgruppen (se § 15). 

 
 

Bildandet och ändringar i förbundsordningen 

28.§ Förbundet är ombildat från och med den 1 juli 2012. Förbundsordningen har reviderats med 
anledning av ny mandatperiod samt översyn av fördelningstal 2019. Ändring eller tillägg till 
förbundsordningen beslutas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. 

 
Direktionen får väcka fråga om ändring av förbundsordningen hos 
förbundsmedlemmarna/kommunstyrelserna. 
 
Om fråga om ändring av förbundsordningen väcks av en förbundsmedlem/ kommunstyrelse, ska 
direktionen beredas tillfälle att yttra sig om ändringen. 
 
 

Ikraftträdande 

29.§ Denna förbundsordning träder i kraft från den 1 juli 2019 och bilaga 3, fördelningstalengäller från 
och med 1 januari 2020 när den beslutats av samtliga förbundsmedlemmar. 

 

 

 
 
 
 
 

   
   

 



Reglemente för förbundsdirektionen i Västra Mälardalens Kommunalförbund 

Antaget av Köpings kommunfullmäktige den 28 maj 2012. § 46 
Antaget av Arboga kommunfullmäktige den 31 maj 2012, § 86 
Antaget av Kungsörs kommunfullmäktige den 7 maj 2012, § 57 
Antaget av Surahammars kommunfullmäktige den 14 maj 2012, § 53 
 
Allmänna bestämmelser 
1 § Förbundsdirektionen (direktionen) är Västra Mälardalens Kommunalförbunds 

beslutande, förvaltande och verkställande organ. 
 

Direktionen fullgör de uppgifter som ankommer på både kommunfullmäktige och 
sådana nämnder som föreskrivs i de lagar och författningar som reglerar förbundets 
verksamhet. 

 
2 § För direktionen gäller förbundsordningen och detta reglemente. 

 
3 § Direktionen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på förbundets utveckling 

och ekonomiska ställning samt hos förbundsmedlemmarna och statliga myndigheter 
göra de framställningar som direktionen anser påkallade. 

 
Det åligger vidare direktionen att 
 
1. Fastställa mål och planer för förbundets verksamhet, personalbehov och ekonomi, samt 

redovisa detta för förbundsmedlemmarna / kommunstyrelserna. 
 
2. Övervaka att de fastställda målen och planerna efterlevs. 
 
3. Informera förbundsmedlemmarna/kommunstyrelserna om den allmänna planläggningen av 

förbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. 
 
4. Till förbundsmedlemmarnas kommunstyrelser lämna redovisningar och prognoser om 

verksamheten och ekonomin. 
 
5. Se till att förbundets organisation är ändamålsenlig och att verksamheten bedrivs effektivt. 
6. Planera för förbundets verksamhet under höjd beredskap eller liknande förhållanden, samt 

samordna förbundets planering med den planering som sker hos förbundsmedlemmarna vad 
gäller det civila försvaret. 

 
7. Verka för sådana förenklingar i verksamheten som kan underlätta enskildas kontakter med 

förbundet. 
 
8. Informera allmänheten och förbundets anställda om den egna verksamheten. 
 

 
Ekonomisk förvaltning 
Budget 
 
4 § Direktionen ska varje år fastställa en plan för verksamheten och ekonomin (budget) för 

nästa kalenderår (budgetåret). Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för 
en period av tre år. Budgetåret ska därvid alltid vara planeringsperiodens första år. 

 
 Samråd ska ske mellan förbundsmedlemmarna/kommunstyrelserna och direktionen före 

utgången av maj månad inför förbundsmedlemmarnas fastställande av budgetram i 
enlighet med förbundsordningens § 21. 

 



 
 
 

 
 
 
 

5 § Direktionen ska under budgetåret lämna de upplysningar om prognoser för det 
ekonomiska utfallet av verksamheten som förbundsmedlemmarna / kommunstyrelserna 
begär. 

 
6 §  Om direktionen under budgetåret konstaterar eller förväntar kostnadsöverskridanden 

eller andra betydelsefulla avvikelser från budgeten ska direktionen till 
förbundsmedlemmarna/kommunstyrelserna redovisa orsakerna till avvikelserna och de 
korrigeringar som har vidtagits eller kommer att vidtas. 

 
 
Medelsförvaltningen 
 
7 § Direktionen ska sköta förbundets medelsförvaltning så att krav på god avkastning och 

säkerhet tillgodoses. 
 
8 § Direktionen ska se till att förbundets inkomster inflyter i rätt tid och vidta de åtgärder 

som behövs för att driva in obetalda och förfallna fordringar. 
 
9 §  Direktionen ska meddela föreskrifter om medelsförvaltningen. 
 
 
Räkenskapsföring och redovisning 
 
10 § Direktionen ska fortlöpande föra räkenskaper över de medel som den förvaltar. 
 
11 §  Direktionen ska avsluta räkenskaperna med ett årsbokslut och sammanfatta detta i en 

årsredovisning. 
 
 Årsredovisningen ska upprättas med iakttagande av god redovisningssed. 
 
12 § I årsredovisningen ska upplysning lämnas om utfallet av verksamheten, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. 
 
13 §  Sedan årsredovisningen godkänts av direktionen ska den snarast överlämnas till 

förbundets revisorer och senast den 1 april till varje förbundsmedlem/ kommun-
styrelserna. 

 
14 § Direktionen ansvarar för att årsredovisningen finns tillgänglig för allmänheten på 

kommunkanslierna i de tre medlemskommunerna. 
 
 Direktionen ansvarar för att det på varje förbundsmedlems officiella anslagstavla 

kungörs var årsredovisningen finns tillgänglig. 
 
 
Egendomsförvaltning 
 
15 § Direktionen ska vårda och förvalta förbundets egendom väl. 
 
16 § Direktionen ska se till att förbundets behov av försäkringsskydd är tillgodosett. 



 
 
 

 
 
 
 

Personalpolitik 
 
17 §  Direktionen är förbundets personal- och arbetsgivarorgan samt löne- och 

pensionsmyndighet. 
 
18 § Direktionen ska följa de förhållanden som kan inverka på förbundets personal- och 

lönepolitik, och hos förbundsmedlemmarna samt myndigheter och organisationer göra 
de framställningar som är påkallade. 
 

Arbetsordning 
Tjänstgöring 
 
19 § Om varken ordföranden, 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan närvara vid 

ett sammanträde med direktionen, utser direktionen en annan ledamot att för tillfället 
vara ordförande. Tills valet har förrättats, fullgör den till levnadsåren äldste ledamoten i 
direktionen ordförandens uppgifter. 

 
20 § Om ordföranden på grund av sjukdom eller annars för längre tid är förhindrad att 

fullgöra uppdraget, får direktionen utse en annan ledamot att ersätta ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

 
21 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska snarast anmäla detta till direktionens kansli som kallar in den 
ersättare som står i tur att tjänstgöra. 

 
 Om tiden medger ska ersättaren kallas skriftligen. 
 
 Det som sägs i första stycket gäller också för en ersättare som har kallats att tjänstgöra. 
 
22 §  Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra 

under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det, bör 
dock inträde ske under pågående behandling av ett ärende. 

 
 
Sammanträden 
 
23 §  Direktionen bestämmer sammanträdesdagarna för varje år. Direktionen sammanträder 

också när ordföranden anser att det behövs eller när minst två av ledamöterna begär det. 
 
24 § En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen, ställas till ordföranden och 

ges in till direktionens kansli. 
 

En sådan begäran ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som ledamöterna önskar 
att direktionen ska behandla. 
 
Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med 
1:e vice ordföranden och 2:e vice ordföranden. 

 



 
 
 

 
 
 
 

25 § Om det föreligger särskilda skäl för det får ordföranden, efter samråd med 1:e vice 
ordföranden och 2:e vice ordföranden, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller 
tiden för ett sammanträde. 

 
 Om ordföranden beslutar att ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 

ett sammanträde, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om 
beslutet. 

 
26 § Om direktionen inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden i samråd med 1:e vice 

ordföranden och 2:e vice ordföranden plats för sammanträdena. 
 
 Sammanträdena bör förläggas omväxlande till orter inom de kommuner som är 

förbundsmedlemmar. 
 
27 § En ersättare som är närvarande vid ett sammanträde utan att tjänstgöra har rätt att delta i 

överläggningarna men inte i besluten. 
 
28 § Om direktionen inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden i vilken ordning de 

personer får delta i överläggningarna som har kallats att närvara vid ett sammanträde för 
att lämna upplysningar. 

 
29 § Ordföranden låter kalla till varje sammanträde. Kallelsen ska vara skriftlig, om inte 

särskilda skäl föranleder annat. 
 
30 § Inför varje sammanträde låter ordföranden i en föredragningslista förteckna de ärenden 

som direktionen ska behandla på sammanträdet. 
 
 Föredragningslistan ska bifogas kallelsen till sammanträdet, om inte särskilda skäl 

föranleder annat. 
 
31 § De handlingar som hör till ärendena på föredragningslistan ska tillställas ledamöterna 

och ersättarna före sammanträdet, om inte särskilda skäl föranleder annat. 
 
32 § Om direktionen inte beslutar något annat, behandlar direktionen ärendena i den 

turordning som de har tagits upp i föredragningslistan. Om direktionen inte beslutar 
annat, bestämmer ordföranden när ett ärende som inte är upptaget på föredragningslistan 
ska behandlas under ett sammanträde. 

 
 
Protokoll 
 
33 § Vid ett sammanträde med direktionen ska ordföranden på sitt ansvar låta föra protokoll. 
 Protokollet ska justeras av ordföranden och minst en annan ledamot som direktionen 

utser vid början av varje sammanträde. 
 

Om flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, ska varje 
ledamot justera de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna 
som ledamoten varit ordförande för. 

 



 
 
 

 
 
 
 

34 § Direktionen får besluta att en paragraf i protokollet ska förklaras omedelbart justerad. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan direktionen justerar den. 

 
35 § Om direktionen beslutar att vid ett sammanträde justera protokollet från ett föregående 

sammanträde, bestämmer direktionen för varje sådant tillfälle hur justeringen ska gå till. 
 
36 § Om en ledamot som har reserverat sig mot ett beslut vill motivera reservationen, ska 

ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas till direktionens kansli inom en 
vecka efter sammanträdet. Om direktionen beslutar att omedelbart justera den paragraf i 
protokollet som upptar det beslut som reservationen gäller, ska motiveringen lämnas 
innan sammanträdet avslutas. 

 
37 § En ledamot har rätt att anteckna sin mening till protokollet (särskilt uttalande). Anmälan 

om anteckning ska göras, innan sammanträdet avslutas. 
 
38 § Protokollet från varje sammanträde ska tillställas kommunstyrelsen i respektive 

medlemskommun och förbundets revisorer. 
 
 Utdrag ur protokoll ska tillställas de kommunala nämnder, andra myndigheter och 

enskilda som berörs av besluten i protokollet. 
 
 
Delegering av beslutanderätt 
 
39 § Direktionen beslutar om delegering av beslutanderätt. 
  
 Direktionen bör i ett särskilt beslut förteckna de beslutsuppdrag som direktionen lämnar 

till förtroendevalda och anställda (delegeringsordning). 
 
Delgivning 
 
40 § Delgivning med direktionen sker med ordföranden eller med någon anställd i förbundet 

som direktionen bestämmer. 
 
 
Undertecknande av handlingar 
 
41 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som utfärdas i direktionens namn ska 

undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av den eller de anställda som 
direktionen bestämmer. 

 
Vid förfall för ordföranden ska 1:e vice ordföranden underteckna de handlingar som 
sägs i första stycket i ordförandens ställe. Vid förfall för både ordföranden och 1:e vice 
ordföranden ska 2:e vice ordföranden fullgöra uppgiften. 

 



 

 

Revisionsreglemente för Västra Mälardalens Kommunalförbund 
Antaget av kommunfullmäktige i Köping den 28 maj 2012, § 46 
Antaget av kommunfullmäktige i Arboga den 31 maj 2012, § 86 
Antaget av kommunfullmäktige i Kungsör den 7 maj 2012, § 57 
Antaget av kommunfullmäktige i Surahammar den 14 maj 2012, § 53 

Revisionens formella reglering 
§ 1 

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, förbundsordning samt detta 
reglemente. 

God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden. 
Revisionsarbetet i förbundet ska bedrivas minst med utgångspunkt från den goda sed som senast är 
uttolkad och uttryckt i skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet” (Sveriges kommuner och 
landsting). 

 

Revisorernas antal och organisation 
§ 2  

I förbundet ska finnas fyra revisorer. För granskning av förbundets verksamhet enligt bestämmelserna i 
kommunallagen och revisionsreglementet ska förbundet ha fyra revisorer. Kommunfullmäktige i 
respektive medlemskommun utser en revisor. Valet ska föregås av samråd med övriga 
förbundsmedlemmar. Revisorer väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i 
direktionen.  

Kommunfullmäktige i Köpings kommun utser revisorerna efter samråd med övriga förbundsmedlemmar 
och med utgångspunkten att varje förbundsmedlem ska ges möjlighet att var företrädd med en revisor. 

Revisorerna väljs för samma mandatperiod som gäller för ledamöterna och ersättarna i 
förbundsdirektionen. 

Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det 
fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden inleds därför 
med dubbla grupper revisorer. 

§ 3 

Revisorerna ska, för den tid man själva bestämmer, välja en sammankallande och en vice 
sammankallande. Rollen är att leda gemensamma sammankomster och sammanträden 

§ 4 

I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig. 

 

Revisorernas ekonomi och förvaltning  
§ 5 

Revisorernas budget skall beredas av en grupp bestående av kommunfullmäktiges ordförande i 
samtliga medlemskommuner. 

§ 6 

För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de regler som 
gäller för kommunal nämnd. 



 

 

§ 7 

Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av den beredning som fullmäktige utsett för 
revisorernas budget. 

Revisorernas sakkunniga biträden 
§ 8 

Revisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra 
granskningen enligt god revisionssed. Vid upphandling tillämpas förbundets upphandlingsregler. 
Revisorerna beslutar själva om upphandling. 

§ 9 

Bestämmelserna i kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga 
som biträder revisorerna. 

 

Revisorernas arbetsformer  
§ 10 

Sammankallande kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden i 
ärenden om sin förvaltning och om jäv. Revisorerna får kalla även sakkunniga och andra experter samt 
förtroendevalda i direktionen till dessa sammankomster. 

§ 11 

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. Sammankallande 
ansvarar för att anteckningar upprättas. 

§ 12 

De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. 
Sammankallande ansvarar för att protokoll upprättas. 

Protokollet justeras av sammankallande och en annan revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i 
protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den. 

§ 13 

En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är 
eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av sammankallande och av ytterligare en person som 
revisorerna utser. 

 

Revisorernas rapportering 
§ 14 

Revisionsberättelsen lämnas till samtliga medlemmars fullmäktige senast den 1 april varje år. 

Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas 
granskning. 

§ 15 

Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till direktionen senast två veckor efter att den 
upprättats. 

§ 16 



 

 

Revisorerna ska löpande redovisa resultatet av sin granskning till direktionen. De sakkunnigas 
rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs fullmäktiges presidium i samtliga 
medlemskommuner så snart en granskning är avslutad. Fullmäktiges presidium svarar för vidare 
spridning till fullmäktiges alla ledamöter. 

Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska bifogas 
revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till fullmäktige och 
som formellt hör till revisionsberättelsen. 

 

Revisorerna och direktionen 
§ 17 

Revisorerna och företrädare för direktionen har regelbundna överläggningar, minst en gång varje år. 

§ 18 

Revisorerna kan initiera ärende i direktionen i anledning av sin granskning och om sin förvaltning, när 
de bedömer att så behövs. Direktionens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till 
behandling, så snart möjligt efter att beredning har skett. 

 

Revisorernas arkiv 
§ 19 

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av direktionen fastställt 
arkivreglemente. 

 

Reglementets giltighet 
§ 20 

Detta reglemente gäller från och med den 1 juli 2019 och tills dess fullmäktige i medlemskommunerna 
fattar annat beslut. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-05-27   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, KPMG, revisorerna, meddelas KF 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Revisionsrapport - uppföljning av ett antal 
granskningar genomförda 2015 - 2018 (KS 
2019/122)  
  
Kungsörs revisorer har gjort en uppföljning av ett antal 
granskningar genomförda under åren 2015 till 2018. Flera av de 
rekommenderade åtgärderna har genomförts eller pågår att 
genomföra men konstaterar att ett antal rekommendationer 
kvarstår.  
 
Rapporten har lämnats till kommunstyrelsen, barn- och utbild-
ningsnämnden och socialnämnden för besvarande. 
 
De tre förvaltningarna har gemensamt tagit fram ett förslag till 
svar.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• KPMGs rapport - Uppföljning av ett antal granskningar 
genomförda 2015 – 2018 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-05-13 § 73 
• Kommunstyrelsens förvaltnings, barn- och utbildningsförvalt-

ningens och socialförvaltningens tjänsteskrivelse med förslag 
till gemensamt svar 
 
 

Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar svaret som sitt eget. 
  



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (5) 

Datum Vår beteckning 
2019-05-09 KS 2019/122 

BUN 2019/59 
SN 2019/69 

Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 

Vår handläggare  
Claes-Urban Boström, kommundirektör 
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Yttrande över ett antal granskningar 
Ett antal revisionsgranskningar har skett under perioden 2015-2018 och en 
uppföljning har nu skett och revisionen har nu bett om ett svar till den 31 maj på 
konkreta åtgärder som vi tänker vidta.  
Revisorernas frågor är kursiverade 
 
Granskning av IT-organisation och funktion 
- Att kommunövergripande strategier tas fram för IT som stöd för 

verksamhetsutvecklingen samt effektivisera och säkra systemförvaltningen i 
samtliga system. 
 
Här pågår ett omfattande arbete i hela Västra Mälardalen kopplat till 
fördjupad samverkan och den 24 april genomfördes en framtidsdag i Kungsör 
för ledande politiker och tjänstemän kring digitaliseringen. Vi räknar med att 
vi i Västra Mälardalen ska få full kontroll på antal system, hur vi kan 
samordna detta, ta bort de som inte behövs och framöver enbart köpa in 
gemensamma system för effektivare och rationellare drift. 
Framtidsdagen kommer att leda till någon form av uppdrag som ger oss en 
bild av var vi är och vart vi ska när det gäller digitaliseringen. Barn och 
utbildningsförvaltningen liksom socialförvaltningen har anställt varsin 
utvecklare inom IT som också håller i framtidsdagen. 
 

- Att ansvar och uppdrag för systemförvaltarna definieras och dokumenteras 
samt att en rutin tas fram som säkerställer uppgifter om vem som är 
systemförvaltare hålls uppdaterade. 

 
Se svar ovan, ingår i arbetet som bedrivs i fördjupad samverkan i Västra 
Mälardalen. 

 
Granskning av inköp och upphandling 
 
- Att medlemskommunerna upprättar kontroller som säkerställer att gränsen 

för direktupphandling inte överskrids. 
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I Kungsörs kommun kommer samtliga direktupphandlingar att rapporteras till 
den befintliga inköpsgruppen som säkerställer att beloppsgränser hålls och att 
i de fall en direktupphandling inte faller under regelverket för 
direktupphandling övergår till att upphandlas som ett ramavtal. 
 

- Att medlemskommunerna ansvarar för och genomför kontroller för att 
säkerställa avtalstrohet. 

 
Här krävs ett systemstöd som inte finns idag men som vi hoppas kunna köpa 
in gemensamt med övriga kommuner i Västra Mälardalen. 

 
- Att kommunen tillser att antagna riktlinjer för upphandlingsverksamheten 

och riktlinjer för direktupphandlingar återfinns på kommunens hemsida. 
  

Finns på vår hemsida. 
 
- Att, i enlighet med fullmäktige beslut, noteringar ska införas i Upphandlings- 

och inköpspolicy att direktupphandlingar ska hanteras i enlighet med de nya 
riktlinjerna. 
 
Direktupphandlingar sker enligt de nya riktlinjerna. 
 

Granskning av kommunens lokalförsörjning  
 

Att fastställa en övergripande strategi för kommunens lokalförsörjning.  
Att genomföra en processkartläggning förlokalförsörjningsprocessen i 
allmänhet och investeringsprocessen kring lokaler i synnerhet.  
Tillvarata erfarenheter från den arbetsgrupp som bildades i samband med att 
barn- och utbildningsförvaltningen behövde nya lokaler inför hästterminen 
2015 samt formalisera det sättet att arbeta.  
 
När det gäller kommunens lokalförsörjning så pågår ett omfattande arbete 
med kartläggning över samtliga lokaler, lokalytor, vilka som använder, vilka 
som hyr, vilka som står tomma osv. Samtidigt så pågå ett arbete inom 
socialtjänsten om kommande behov för äldreomsorgen och skolan tittar på 
sina behov för förskola och skola. Allt detta kommer att läggas ihop till ett 
samlat dokument om hur det ser ut idag, vilka är våra kommande behov och 
vilken väg bör vi gå. 
Vi har principer för hur vi gör när det ska beslutas kring investeringar så det 
behövs nog bara ses över så det gäller även idag. 
Vi kommer inte att formalisera och cementera ett sätt att arbeta på när det 
gäller behov av nya lokaler. Det var bra då och kommer säkert kunna vara bra 
igen men det finns fler sätt och vi ska använda alla bra sätt och inte ett sätt. 
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Granskning av ärendehantering inom individ- och familjeomsorgen (IFO) 
Att utbildning genomförs av nämndledamöter avseende socialtjänstlagen och 
regler för delegation. 
 
I januari månad genomfördes en stor satsning på kompetensutbildning under 
två dagar för dem nya nämnden. Det som togs upp på utbildningen förutom 
hela sociallagstiftningen var även bl.a. kommunallag, offentlighets- och 
sekretesslag, dataskyddsförordningen och barnkonventionen. Utbildningen 
var mycket uppskattad och politikerna uttryckte att detta var till stor hjälp i 
det kommande politiska uppdraget. 
 
 

Granskning av intern kontroll avseende handläggning av förtroendevaldas 
arvoden och ersättningar 

Samtliga rekommendationer kvarstår. 
 
Arvodesreglementet kommer att ses över av den parlamentariska gruppen för 
politisk organisation efter sommaren 2019, för att tydliggöra vad som gäller 
gällande rörliga arvoden vid möten utanför sammanträdesordningen. Attest ska 
ske av behörig ledamot. Kontinuerlig avstämning sker mellan lönekontoret och 
nämndsekreterare i avseende att säkerställa korrekt arvodering. Inga rörliga 
arvoden betalas ut utan underlag gällande inkomstbortfall, så detta är ingen fråga 
som är föremål för intern kontroll. Inga rörliga arvodesunderlag skickas från 
nämndsekreterarna till lönekontoret utan hänvisning till aktivitetet (exempelvis 
utbildning som det finns program för) och underskrift från respektive ordförande 
som därmed har ansvaret att intyga begäran om arvode.  
Detta är vad som idag gäller kommunens förste vice ordförande enligt 
reglementet (ändring har skett i oktober 2018):  
Kommunstyrelsens förste vice ordförande har inte rätt att ta ut rörligt arvode för 
sammanträden, förrättningar och uppdrag för den kommunala förtroendemanna-
organisationen (undantaget bolagskoncernen). Ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst gäller alla förtroendevalda utom kommunalråd, oppositionsråd 
och kommunstyrelsens förste vice ordförande. 
 
 

Granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen 
Samtliga rekommendationer har genomförts. Vi rekommenderar 
kommunstyrelsen att följa upp den åtgärdslista som tagits fram av 
personalchefsgruppen och VMKF. 
 
Personalchefer och VMKF har kontinuerlig uppföljning runt lönehanteringen 
varvid åtgärdslistan är ett levande dokument där punkter tillkommer eller 
avskrivs som åtgärdade. En årlig avrapportering av lönehanteringen kommer 
att ske i kommunstyrelsen. 
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Samverkan i insatser för barn och ungdomar 

Ta fram gemensamma riktlinjer och rutiner som tydligt beskriver hur 
samverkansarbetet ska följas upp och återkopplas till respektive nämnd. 
Rekommendationerna har i stort genomförts, vi rekommenderar att en 
uppföljning görs för att utvärdera hur samverkan mellan förvaltningarna har 
utvecklats. 
 
Uppföljning av ”samverkan i insatser för barn och ungdomar” kommer att ske 
under 2019. Riktade insatser kommer att göras för att säkerställa att 
nyanställd personal känner till och följer riktlinjerna. 
 

Granskning av förberedelser inför införandet av GDPR 
Klargör resursåtgång, personell och ekonomisk, för de identifierade 
åtgärderna. 
 
Kungsörs kommun har tillsatt en tvärsektoriell arbetsgrupp med 
dataskyddshandläggare för att förbereda organisationen avseende kraven som 
ställs enligt GDPR. Den har nu verkat i snart två år. Den leds av kanslichef 
som tillika är dataskyddsamordnare och som rapporterar till kommunens 
utsedda dataskyddsombud. Gruppen består av tio personer och träffas 
varannan vecka i tre timmar för att arbeta med att identifiera nästa steg i 
organisationen för att uppfylla krav enligt GDPR. Gruppen arbetar också 
gemensamt med kvalitetsäkra registrering i Draft-It. Draft-IT är det system 
som kommunen valt för att identifiera vilka behandlingar kommunen utför 
hantering av personuppgifter i, på vilka grunder uppgifterna lagras, och 
vilken eventuell risk detta kan medföra och ur dessa risker hanteras.  Förutom 
dessa personella resurser så kommer samtliga anställda i kommunen genomgå 
en webbaserad utbildning gällande GDPR på 30 minuter för att säkersälla 
baskunskap till alla. Chefer och av dessa utsedda nyckelpersoner går även en 
påbyggnadsutbildning på en timme för att säkerställa att kunskap finns på 
ansvarsnivå. Cheferna är nu den resurs som dataskyddshandläggarna arbetar 
med för att registrera behandlingar i verksamheterna. Då dessa utbildningar 
genomförts kommer även en information kring lagen och en uppdatering av 
nuläget genomföras till samtliga ansvariga styrelser och nämnder i Kungsörs 
kommun. Förutom nedlagd tid för verksamheterna gällande utbildning, 
arbetet i arbetsgruppen, tid för chefer vilken varierar kraftigt beroende på 
tidigare arbetssätt – kommer kommunen lägga ner cirka 50 tkr på systemet 
Draft-IT 2019. Hälften av detta är en årlig avgift och hälften en engångsinsats 
för utbildningen. 
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Översiktlig granskning av räddningstjänst och krisledning 
Samtliga rekommendationer kvarstår. Det har inte framkommit någon ny 
information i samband med uppföljningen. 
 
Ledningsgrupp med respektive kommunchef/direktör och administrativa chefen samt 
räddningschefen på Västra Mälardalens kommunalförbund arbetar regelbundet. 
Dialogen på tjänstemannanivå fungerar mycket bra idag. Inför budget och bokslut 
sker också dragningar från VMKF till kommunstyrelsen samt att det rapporteras från 
direktionsledamöter i kommunstyrelsen om det är särskilda händelser.       
Direktionen består av politiker från respektive kommun och i Kungsör fungerar det 
så att direktionens representanter rapporterar i kommunstyrelsen om det är några 
avvikelser. VMKF kommer till kommunstyrelsen om så önskas för information. 
Kommunen bedriver det systematiska krishanteringsarbete precis enligt de kriterier 
som anges i rapporten från KPMG. VMKF:s säkerhetssamordare har tillsammans 
med beredskapssamordnaren under april 2019 utbildat kommunstyrelsen, numer 
tillika krisledningsnämnd, i krisledning och de frågor som politikerna ansvarar för 
gällande den nya säkerhetsskyddslagstiftingen som trädde i kraft 1 april 2019. 
Kommunen har en antagen risk- och sårbarhetsanalys med förslag till åtgärder. 
Analysen följs upp årligen. Här finns en tydlig röd tråd mellan RSA, styrdokument 
och det kontinuitetsarbete som vi genomför löpande sedan i höstas över våra 
samhällsviktiga verksamheter i kommunen. 
 

 
Förvaltningarnas förslag till beslut 

Respektive styrelse/nämnd antar förvaltningens svar till revisorerna som sitt eget 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström Fredrik Bergh  
Kommundirektör  Barn- och utbildningschef  
 
 
 
 
Lena Dibbern  Josephine Härdin Anne-Britt Hanson Åkerblom 
Socialchef Kanslichef  HR-chef   



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-05-27   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, KPMG, revisorerna, meddelas KF 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Revisionsrapport - uppföljning av 
kommunens modell för målstyrning (KS 
2019/123)  
  
Kungsörs revisorer har gjort en uppföljning av granskningar 
genomförda 2014, 2015, 2016 och 2017 avseende kommunens 
modell för målstyrning och hur den implementerats i 
kommunstyrelse och nämnder. Den sammanfattande bedömningen 
är att arbetet fortsätter att utvecklas i en positiv riktning.  
 
Revisorernas rekommendationer utifrån granskningen är att: 
 

• Kommunstyrelsen och nämnderna fortsätter arbetet med att 
tydliggöra sina målformuleringar. 

• Redovisningen av den samlade bedömningen av 
måluppfyllelsen tydliggörs i årsredovisningen. 

• Den gemensamma modellen för utformning av 
aktivitetsplaner/verksamhetsplaner färdigställs och 
implementeras i kommunen. 

 
Rapporten har lämnats till kommunstyrelsen, barn- och utbild-
ningsnämnden och socialnämnden för besvarande. 
 
De tre förvaltningarna har gemensamt tagit fram ett förslag till 
svar.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• KPMGs rapport Uppföljning av målstyrning 2018 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-05-13 § 74 
• Kommunstyrelsens förvaltnings, barn- och utbildningsförvalt-

ningens och socialförvaltningens tjänsteskrivelse med förslag 
till gemensamt svar 
 
 

Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar svaret som sitt eget.  
  



 

 
 Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2019-04-16 KS 2019/123 

BUN 2019/60 
SN 2019/70 

Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 

Vår handläggare 

Kommundirektör Claes-Urban Boström 

Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 

  
 

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 

Svar gällande ”Uppföljning målstyrning”. 
Revisionsrapport 
Kommunrevisorerna har tillsammans med KPMG genomfört en uppföljning av 
de granskningar som genomfördes under 2014, 2015, 2016 och 2017 avseende 
kommunens modell för målstyrning och hur den har implementerats i 
kommunstyrelse och nämnder. 
 
Den sammanfattande bedömningen är att arbetet med målstyrningen i kommunen 
fortsätter att utvecklas i en positiv riktning.  
 
De rekommendationer som finns är att: 

• Kommunstyrelse och nämnderna fortsätter arbetet med att förtydliga sina 
målformuleringar. 

• Redovisningen av den samlade måluppfyllelsen tydliggörs i 
årsredovisningen. 

• Den gemensamma modellen för utformning av 
aktivitetsplaner/verksamhetsplaner färdigställs och implementeras i 
kommunen. 

 
De generella riktlinjerna för kommuns målarbete har under de senaste åren 
succesivt anpassats och förbättrats för att kunna få önskad effekt. Det finns nu en 
tydlig struktur från fullmäktiges mål till de olika nämndsmålen. Arbetet med att 
sätta tydliga och styrande mål kommer att fortsätta inför kommande budgetår. 
 
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen kommer att få en tydligare 
redovisning i kommande årsredovisning. 
 
Modellen för utformning av verksamhetsplaner har utvecklats under 2017 och 
2018. Den kommer i samband med budgetarbetet inför 2020 färdigställas och 
implementeras i kommunen. 
 
Respektive nämnd/förvaltning föreslås anta svaret som sitt eget 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström Lena Dibbern Fredrik Bergh 
Kommundirektör Socialchef Barn- och utbildningschef 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-05-27   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Revisorerna, akten, ÖFN 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Revisionsrapport – Grundläggande gransk-
ning (KS 2019/60) 
De förtroendevalda revisorerna har lämnat en rapport över grund-
läggande granskningar utförda under 2018. Den sammanfattande 
bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna har skapat 
förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten.  
 
Revisorerna ser positivt på att samverkan mellan barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden förbättrats avseende 
arbetet med barn och unga. De uppfattar att arbete med att 
förbättra samverkan måste fortsätta även under 2019. 
 
Revisorerna rekommenderar att: 

- Överförmyndarnämnden fastslår en internkontrollplan för 2019 

- Kommunstyrelsen utvärderat kommunens samlade system för 
intern kontroll och gjort en bedömning av hur arbetet med den 
interna kontrollen bedrivits i kommunen under föregående år. 

 
Ekonomichef Bo Granudd och Kommundirektör Claes-Urban 
Boström har tagit fram ett förslag till svar. Där anges att 
kommunstyrelsen kommer att framföra till Överförmyndarnämnden 
att våra revisorer saknar en redovisad internkontrollplan för 2019.  

 
Kommunstyrelsen kommer också att utvärdera det samlade systemet 
för intern kontroll från 2018. Kommunstyrelsens närmaste möten 
har fylld dagordning så utvärderingen kommer att presenteras till 
hösten, troligen till septembermötet eller senast oktober. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Revisorernas skrivelse och revisionsrapport Grundläggande 

granskning 
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar 2019-04-11. 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar förvaltningens svar som sitt eget. 
 

 



 

 
SVAR REVISIONSRAPPORT Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2019-04-11 KS 2019/060 

BUN 2019/58 
SN 2019/68 

Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
Ekonomienheten Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Ekonomichef Bo Granudd  
  
 

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 

Svar på revisionsrapport, grundläggande granskning 
 
De förtroendevalda revisorerna har lämnat en rapport över grundläggande 
granskningar utförda under 2018 och de rekommenderar att: 
 
- ”Överförmyndarnämnden fastslår en internkontrollplan för 2019 
- Kommunstyrelsen utvärderat kommunens samlade system för intern kontroll och 

gjort en bedömning av hur arbetet med den interna kontrollen bedrivits i 
kommunen under föregående år” 
 

Kommunstyrelsen kommer att framföra till Överförmyndarnämnden att våra 
revisorer saknar en redovisad internkontrollplan för 2019. Meddelandet lämnas 
omedelbart. 
 
Kommunstyrelsen kommer också att utvärdera det samlade systemet för intern 
kontroll från 2018. Kommunstyrelsens närmaste möten har fylld dagordning så 
utvärderingen kommer att presenteras till hösten, troligen till septembermötet eller 
senast oktober. 
 
Kommunstyrelsen föreslås anta svaret som sitt eget 
 
Respektive nämnd meddelas svaret 
 
 
 
 

 
 
 
Claes-Urban Boström  Bo Granudd 
Kommundirektör  Ekonomichef 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-05-27   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Revisorerna, akten, länsstyrelsen 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Byte av namn på stiftelser (KS 2019/137) 
Ekonomichef Bo Granudd har varit i kontakt med 
Länsstyrelsen för att få bättre ordning på kommunens 
fonder och stiftelser. 

 
• Det är något oklart hur fonderna ska benämnas och vilka 

fonder som hör ihop efter sammanslagning av gamla fonder.  
 

• Fonderna ska innehålla ordet Stiftelse för att betraktas som 
stiftelser, det är något oklart om detta finns som ett beslut från 
kommunstyrelsen, namnet innehåller ordet stiftelse i förtryckta 
blanketter från Skatteverket men vi hittar inget formellt beslut 
på namnen. 

 
• Stiftelser måste förvaltas av en juridisk person, idag står 

kommunstyrelsen som förvaltare vilket blir fel eftersom 
kommunstyrelsen inte är en juridisk person. 

 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Tjänsteskrivelse från ekonomichef Bo Granudd  
• Länsstyrelsens anmälan om registrering 2019 05 13. 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att 
 

• Stiftelsen Johan Olssons fond, Stiftelsen Donationsfond för 
konstföremål, Stiftelsen Kungsörs sociala samfond, Stiftelsen J 
H Anderssons fond, Stiftelsen Greta och David Norrhammars 
fond, Stiftelsen Hörlins fond, Stiftelsen Stahres fond, Stiftelsen 
Kungsörs Motorklubbs minnesfond och Stiftelsen Premie och 
stipendiefond för elever vid skolväsendet inom Kungsörs 
kommun byter förvaltare från kommunstyrelsen till Kungsörs 
kommun 

• ovanstående namn är stiftelsernas namn 
 

 

 



 

 
 Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2019-04-17 KS 2019 / 137 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
 Kommunstyrelsen 
  
Vår handläggare  
Bo Granudd, ekonomichef  
  
 
 
 

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 

Förvaltare av stiftelser 
Vi har varit i kontakt med Länsstyrelsen för att få bättre ordning på kommunens 
fonder och stiftelser och då fått ett par tips.  
 

• Det är något oklart hur fonderna ska benämnas och vilka fonder som hör 
ihop efter sammanslagning av gamla fonder. Vi tror oss ha rett ut vilka 
fonder vi ska ha. 

• Fonderna ska innehålla ordet Stiftelse för att betraktas som stiftelser, det 
är något oklart om detta finns som ett beslut från kommunstyrelsen, 
namnet innehåller ordet stiftelse i förtryckta blanketter från Skatteverket 
men vi hittar inget formellt beslut på namnen. 

• Stiftelser måste förvaltas av en juridisk person, idag står kommun-
styrelsen som förvaltare vilket blir fel eftersom kommunstyrelsen inte är 
en juridisk person. 

 
Med bakgrund av ovanstående vill vi ha kommunstyrelsens beslut på  
 
att Stiftelsen Johan Olssons fond, Stiftelsen Donationsfond för konstföremål, 
Stiftelsen Kungsörs sociala samfond, Stiftelsen J H Anderssons fond, Stiftelsen 
Greta och David Norrhammars fond, Stiftelsen Hörlins fond, Stiftelsen Stahres 
fond, Stiftelsen Kungsörs Motorklubbs minnesfond och Stiftelsen Premie och 
stipendiefond för elever vid skolväsendet inom Kungsörs kommun byter 
förvaltare från kommunstyrelsen till Kungsörs kommun  
 
att kommunstyrelsen beslutar att ovanstående namn är stiftelsernas namn 
 
 
 
 
 
Bo Granudd 
Ekonomichef 
 



































































Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-05-27   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

akten, bibliotekschef, kultur- och fritidschef 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Biblioteksplan 2019-2021 (KS 2019/143) 
Alla kommuner ska ha en biblioteksplan enligt bibliotekslagen.  
 
Biblioteksplan Kungsörs kommun 2019-2021 ska ersätta 
Biblioteksplan 2016-2018. Biblioteksplanen ska vara en 
utvecklingsplan på kort och lång sikt och visa på en hållbar struktur 
för kommunens samlade biblioteksverksamhet.  
 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Tjänsteskrivelse från bibliotekschef Ulf Hölke  
• Utkast på ny biblioteksplan  

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta biblioteksplan 2019-2021 
 
 Biblioteksplanen redovisas som KS handling 16/2019 
 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2019-04-10 KS 2019/ 
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 

Ny Biblioteksplan  
Alla kommuner ska ha en biblioteksplan enligt bibliotekslagen. ”Bibliotek och biblio-
tekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och 
landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna.” (Bibliotekslagen § 7). 

 
Biblioteksplan Kungsörs kommun 2019-2021 ska ersätta Biblioteksplan 2016-2018. 
Biblioteksplanen ska vara en utvecklingsplan på kort och lång sikt och visa på en hållbar 
struktur för kommunens samlade biblioteksverksamhet.  
 
 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslås att anta den nya reviderade biblioteksplanen 2019 - 
2021 
 
 
 
Ulf Hölke   
Bibliotekschef 
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Biblioteksplan 2019-2021 
 
 

 
Bakgrund och syfte 
Alla kommuner ska ha en biblioteksplan enligt bibliotekslagen. ”Bibliotek och bib-
liotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner 
och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna.” (Bibliotekslagen § 7). 
 
Biblioteksplan Kungsörs kommun 2019-2021 ska ersätta Biblioteksplan 2016-2018. 
Biblioteksplanen ska vara en utvecklingsplan på kort och lång sikt och visa på en 
hållbar struktur för kommunens samlade biblioteksverksamhet.  
 
Planen ska vara ett politiskt förankrat styrdokument för de berörda förvaltningarna. 
Den ska belysa bibliotekets roll i samhället liksom samverkan och ansvarsfördelning 
mellan olika förvaltningars biblioteksverksamheter. Planen ska också vara ett prak-
tiskt arbetsredskap för bibliotekets medarbetare i arbetet med att fullfölja uppsatta 
mål. 
 
 
Kungsörs kommun  
Centrala Kungsör ligger högt och bebyggelsen sträcker sig ner mot Mälaren och 
Arbogaån. Kommunen har ytterligare en tätort, Valskog, och de båda kyrkbyarna 
Torpa och Kungs Barkarö. 
 

Kungsör har ett strategiskt läge i västra Mälardalen. E20 passerar strax utanför 
tätorten och tågen på Svealandsbanan stannar centralt. Till Eskilstuna är det 2,5 
mil, en tågresa på cirka en kvart. Till Västerås är det 5 mil och Örebro 7 mil. 
Stockholm når man på en och en halv timme. Cirka 50 procent av befolkningen i 
Kungsör i arbetsför ålder pendlar till arbete på annan plats. 
 
 
Kungsör är en av Sveriges mindre kommuner med cirka 8 400 invånare. När det 
gäller åldersstrukturen, så ser gruppen 0-19 år ut som i landet i övrigt. Åldersgruppen 
25-44 år är aningen mindre och åldersgruppen 45-79 år är större. Befolkningen har 
fortsatt att öka sedan 2013, från att tidigare ha minskat i många år. Kommunens mål 
att ha 8 500 invånare år 2018 har infriats. 2025 kommer invånarantalet att vara 9 000. 
 

Av befolkningsprognosen som Statisticon har tagit fram, framkommer att 
Kungsörs befolkning kommer att öka i samtliga ålderskategorier. Störst ökning i 
antal förmodas ske i åldersgrupperna, 20-64 och 80 plus. Procentuellt är det 
grupperna 80 plus och 16-19 år som ökar mest. 
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Kunskap – Kultur – Kommunikation 
Bibliotekens roll i samhället 
Biblioteket ska: 

• vara en viktig del i kunskapssamhället och i det livslånga lärandet, alltifrån 
grundläggande kunskaper till kunskaper på hög nivå och främja digital 
delaktighet 

• utgöra en plats där samhällsengagemang av aktiva engagerade invånare föds och 
utvecklas  

• vara kulturens vardagsrum, en kravlös mötesplats där alla kan mötas för att både 
ta del av det kulturella arvet och den nyskapande kulturen som blir framtidens 
kulturarv 

• sprida läsglädje och läslust genom olika former av läsfrämjande insatser 

• vara en arena för kommunikation – en plats för möten, information, upplevelser, 
eget skapande och utbyte av tankar och idéer – demokratins vardagsrum 

• fylla en viktig roll i arbetet med integrationen av nyanlända i det svenska sam-
hället 

• främja jämställdhet och mångfald 
 

 

 
 
 

Ansvarsfördelningen mellan folk- och skolbibliotek1   
Folk- och skolbiblioteken har delvis olika ansvar mot barn och unga. Folkbiblio-
tekens främsta uppgift är att stödja det fria kunskapssökandet och stimulera till fri 
läsning, det som sker utanför skolans ram. Biblioteken ska stötta och inspirera barns 
och ungdomars eget skapande. Folkbiblioteket ska även fungera som ett komplement 
till skolbiblioteken och vara en del i det livslånga lärandet. Folkbiblioteksverksam-
heten regleras i bibliotekslagen och vänder sig mot en bredare allmänhet och ska 
fungera som allt från kunskapsförmedlare till mötesplats.  
 
Skolbibliotekets uppdrag är att tillhandahålla litteratur och IT-stöd som behövs i 
undervisningen och inte minst för språk- och läsutvecklingen. Skolbiblioteket ska ses 

                                                 
1 Olika ansvar enligt bibliotekslagen, skollagen, Kungliga biblioteket och Skolinspektionen. 

Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänsk-
liga värden. De kan bara förverkligas genom välinformerade medborgare med 
möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter och därigenom spela en aktiv 
roll i samhällslivet. Medborgarnas egna deltagande i utvecklingen av demokra-
tin är beroende av en fullgod utbildning samt en fri och obegränsad tillgång till 
kunskap, tankar, kultur och information. (Unescos folkbiblioteksmanifest) 
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som en resurs i det pedagogiska arbetet och bör därför finnas i skolan. Det ska kunna 
fungera som ett arbetsplatsbibliotek och vara ett nav i skolans verksamhet. Skolbib-
lioteksverksamheten regleras i skollagen och uppdraget är tydligt kopplat till skolsi-
tuationen. Verksamheten ska följa skolans styrdokument och arbete för att stödja läs-
utveckling och undervisning i olika ämnen. Målgruppen är avgränsad till elever och 
skolans personal.  
 
De båda olika bibliotekstyperna är resurssatta utifrån de olika verksamhetsformerna, 
uppdragen och behoven. Men båda bibliotekstyperna ska ägna särskild uppmärksam-
het åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra 
medier anpassade till deras behov och förutsättningar för att främja språkutveckling 
och stimulera till läsning. Folkbiblioteket är idag inte resurssatt för att fungera som 
ett fullgott skolbibliotek, varken mediebestånds-, personal- eller lokalmässigt. 
 
 
Biblioteksorganisationen i Kungsörs kommun – en nuläges-
beskrivning 
I Kungsörs kommun svarar tre olika nämnder för biblioteksfrågorna: 

• Kommunstyrelsen (KS) ansvarar enligt bibliotekslagen för folkbiblioteksverk-
samheten 

• Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ansvarar enligt skollagen för skolbiblio-
teken 

• Socialnämnden (SN) ansvarar i samarbete med folkbiblioteket för att det finns 
biblioteksservice inom vård och omsorg. 

 
Folkbibliotek 

Kommunens enda bibliotek ligger centralt placerat i Kungsörs tätort. Biblioteks-
lokalerna inklusive utställningshall byggdes 1984 och totalrenoverades 2014/2015. 
Den tidigare biblioteksfilialen i Valskog, som lades ned 2009, har ersatts med ett 
bokbussbesök en gång i veckan. Bokbusstjänsten köps in från Köpings kommun. 
  
Skolbibliotek 
Kungsörs kommun har fyra grundskolor;  

• Björskogsskolan,  

• Hagaskolan,  

• Kung Karls skola och  

• Västerskolan.  

Skolorna ska enligt skollagen och bibliotekslagen ha tillgång till ett skolbibliotek 
oavsett skolform och huvudman. Vid skolorna i Kungsör finns inga regelrätta skol-
bibliotek utan mer boksamlingar med varierande kvalité. Med regelrätt i det här 
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sammanhanget menas att skolbiblioteket vissa tider ska vara bemannat av skolbib-
liotekarie eller lärarbibliotekarie. 
 
VIVA/Kunskapsporten som vänder sig till vuxenstuderande och språkintroduktions-
programmet på gymnasienivå som vänder sig till nyanlända har inga egna biblioteks-
verksamheter utan använder sig av folkbiblioteket. 
 
Biblioteksservice inom vård och omsorg 

Vid kommunens vård- och omsorgsboenden finns inga bibliotek. Biblioteksservicen 
inom äldreomsorgen sköts i stället av folkbibliotekets personal i form av bok-
depositioner på samtliga boenden. Depositionerna som består av 60-65 olika medier 
byts ut varannan månad. Brukare som önskar en mer personlig service får Boken 
kommer-service med nya böcker varannan månad. 
 
För personer med funktionsnedsättning finns det fem gruppbostäder, fyra 
äldreboende och ett serviceboende. Vid dessa boenden sköts biblioteksservicen också 
av folkbibliotekets personal i form av bokdepositioner. Bokdepositionerna som 
består av 25-30 medier byts ut var tredje månad. 
 
 
Folkbibliotekets kvalitetsgarantier 2019 – 2021     
Kvalitet – bemötande – service  
Biblioteksverksamheten ska präglas av professionalism och hög kvalitet – både i det 
fysiska och digitala biblioteket. Verksamheten ska präglas av personalens höga kom-
petens, arbetsglädje och serviceanda. Bibliotekets medarbetare borgar för kvaliteten 
och är nyckelpersoner i mötet mellan boken/informationen å ena sidan och besökaren 
å andra sidan. Biblioteksanvändarna ska betygsätta personalens kompetens i brukar-
enkäter. Betyget ska ligga på lägst 4,5 av 5 möjliga poäng. 
 
Mötet med besökaren ska genomsyras av en positiv människosyn, respekt och ly-
hördhet – alla besökare ska känna sig sedda och väl bemötta. Biblioteksbesökarna 
ska betygsätta personalens bemötande i brukarenkäter. Betyget ska ligga på lägst 4,5 
av 5 möjliga poäng. 
 
Brukarinflytande – inköpsförslag, synpunktshantering och enkäter   
Biblioteksanvändarna har möjlighet att lämna inköpsförslag på medier. Biblioteket 
avgör om förslaget är av allmänt intresse och uppfyller bibliotekets medieurvalsprin-
ciper.  Om biblioteket anser att mediet inte ska köpas in och inte heller strider med 
medieurvalsprinciperna kan det i stället fjärrinlånas från annat bibliotek. Biblioteks-
användarna kan också lämna förslag på prenumerationer av tidningar och tidskrifter. 
 
Bibliotekets besökare är välkomna att lämna synpunkter genom mejl, webb, telefon 
eller personligt möte, på verksamheten och biblioteket ska i möjligaste mån beakta 
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dessa. Rutiner för synpunktshantering ska finnas. Vartannat år ska bibliotekets besö-
kare ha möjlighet att lämna synpunkter om biblioteksverksamheten i en enkätunder-
sökning. 
  
Tillgänglighet – fysiskt och virtuellt  
Den fysiska bibliotekslokalen ska vara inbjudande och funktionell samt anpassad för 
olika målgrupper och verksamheter. Vid förändringar i lokalen måste alltid tillgäng-
lighetsaspekten finnas med. 
 
Biblioteket håller öppet minst 34 timmar, måndag till och med lördag, med fullser-
vice under vinterhalvåret. Under sommarmånaderna och vid helger reduceras öppet-
hållandet. Därutöver förekommer extra öppet vid olika kommunövergripande arran-
gemang och för olika målgrupper t ex skolklasser.  
Bokbussen i Valskog håller öppet 1,5 timme vid ett tillfälle per vecka – undantaget 
sommarmånaderna. Kommuninvånare som på egen hand inte själva kan låna böcker 
och andra medier på biblioteket, erbjuds Boken kommer-service.  
 
Biblioteket finns också virtuellt på bibliotekets gemensamma webbplats för Arboga, 
Kungsör och Köping – Bibliotek Västra Mälardalen – med 24:7-service. Där går det 
att låna e-böcker, e-ljudböcker, ladda ner tidskrifter och dagstidningar, använda sig 
av databaser samt reservera och låna om fysiska medier. Under biblioteksplanens 
giltighetsperiod kommer ett nytt bibliotekssystem  och en gemensam webbplats för 
samtliga kommunbibliotek i Västmanland tas i drift. I och med det blir länets hela 
mediebestånd lika lättillgängligt för alla oavsett var man bor i länet. 
 
Mediebeståndet – tryckt och digitalt 
Biblioteket erbjuder ett fysiskt bestånd på cirka 50 000 medier (böcker, filmer, musik 
och ljud- och talböcker) och ett 80-tal tidskrifter och dagstidningar. Dessutom har 
alla tillgång till det digitala biblioteket på webben, som innehåller drygt 17 000 e-
böcker för nedladdning eller streaming. Biblioteket erbjuder också drygt 5 000 tid-
ningar och tidskrifter digitalt på webben från drygt 100 länder på ett 60-tal språk. 
 
Biblioteket tar avstånd från medier som innehåller åsikter som är kränkande, rasistis-
ka, underblåser främlingsfientlighet, spekulerar i våld och fördomar eller strider mot 
de mänskliga rättigheterna. 
 
Mediebeståndet som erbjuds ska vara brett, allsidigt och hålla en hög kvalité. 
Biblioteket ska till exempel erbjuda barnböcker, som berör olika världsbilder samt 
utgå utifrån diskrimineringsgrunderna. 
 
Program – aktiviteter – utställningar  
Programverksamheten för barn sker i huvudsak i samarbete med Landstinget Väst-
manland. Biblioteket erbjuder tre öppna föreställningar för barn per termin och 6-10 
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föreställningar per läsår för förskolor och skolor. I samarbete med studieförbunden 
erbjuds de vuxna fyra program per termin. 
 
Biblioteket arrangerar också ett antal program och aktiviteter för olika målgrupper i 
egen regi.  
 
Vid planeringen av program och aktiviteter ska det i möjligaste mån eftersträvas en 
bra balans och blandning för att passa så många som möjligt oavsett ålder, kön eller 
etnicitet.  
 
Biblioteket upplåter utställningslokalen till Kungsörs konstförening att arrangera 
utställningar året om. 
 
  
Folkbibliotekets målgruppsinriktade åtaganden mot priorite-
rade grupper 2016 – 2018 2 
Barn och ungdomar 
Barn och ungdomar ska erbjudas medier på olika språk och i olika format, både fy-
siska och digitala medier. Det ska också finnas medier som är anpassade för barn och 
ungdomar med olika typer av funktionsnedsättningar. 
 
Alla barn ska under sitt första levnadsår bjudas in till biblioteket med förälder till-
sammans med föräldragrupperna vid BVC. Vid besöket får föräldrarna information 
om böcker, bibliotek och språkutveckling. Barnet får en bokgåva från biblioteket. 
 
Alla barn i förskoleåldrarna ska erbjudas minst tre kulturaktiviteter per termin.  
 
Alla barn i förskoleklasser inbjuds till bibliotekslek och bok- och 
biblioteksinformation. 
 
 
Under vinter- och höstloven har biblioteket aktiviteter för barnen, från i första hand 
låg- och mellanstadium. Tillsammans med Kungsörs kommun och föreningar i 
kommunen ordnas det aktiviteter för barn – och ungdomar. 
 
I åldersgruppen 7-15 år har barn ett eget lånekort (2017) av dessa är över 52 % aktiva 
låntagare, under perioden 2019-2021 bör andelen aktiva låntagare öka till mint 60 
procent. 
 
Personer med annat modersmål än svenska och nationella minoriteter 
Biblioteket ska erbjuda böcker på olika språk samt läroböcker, grammatikor och 
språkkurser i svenska språket. Biblioteket ska till exempel erbjuda tvillingpaket för 

                                                 
2 Prioriterade grupper enligt bibliotekslagen 
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barn med samma bok på svenska och modersmålet. Biblioteket ska också erbjuda 
tidskrifter på lätt svenska. Tidskrifter och dagstidningar på olika språk erbjuds ge-
nom till exempel Library Press Display på bibliotekets datorer och Press Reader på 
bibliotekets webb. För personer som inte har svenska som modersmål, ska lämpliga 
aktiviteter som stödjer språkinlärning och/eller integration arrangeras. 
 
Elever vid SFI ska erbjudas biblioteks- och litteraturinformation. Språkkaféer och 
”Läsa lätt-stunder” ska biblioteket arrangera för nyanlända och SFI-elever i egen regi 
eller i samarbete. 
 
Personer med funktionsnedsättning   
Biblioteket ska erbjuda medier i olika format; inlästa böcker i daisyformat (tal-
böcker), böcker med stor stil, lättlästa böcker, taktila böcker, paket med bok och 
daisy. Biblioteket bör också kunna erbjuda lämpliga aktiviteter som passar målgrup-
pen. 
 
Bibliotekslokalen ska på lämpliga ställen ha skyltning med pictogram och blindskrift. 
Trappsteg ska ha tydlig märkning enligt gällande normer. Lokalen ska vara utrustad 
med ljudslinga på de ställen där det behövs. 
 
I kommunen finns sju gruppboenden och ett serviceboende. De boende besöker 
biblioteket på egen hand eller i sällskap med ledsagare. 
 
 
Övriga åtaganden för folkbiblioteket  
Förskolor och grundskolor 
Skolorna erbjuds ett basutbud som består av biblioteksbesök med boklån och/eller 
biblioteksvisning.  
 
Biblioteket sammanställer också temaboklådor och lek- och läsväskor efter önskemål 
från förskolor och skolor.  
 
Skolorna kan också erbjudas tilläggstjänster som till exempel bokprat, informations-
sökning med källkritik och konsultation angående skolbiblioteksverksamheten.  
Biblioteket sammankallar till kulturombudsmöten. 
 
Förskolornas personal erbjuds ett informations-/dialogmöte per termin med allmän 
biblioteksinformation och litteraturtips.  
 
Unga och Unga vuxna 
Biblioteket ska erbjuda målgruppen en miljö, ett mediebestånd och aktiviteter som 
känns och uppelevs som tilltalande. Biblioteket ska söka kontakt och samarbetsfor-
mer med verksamheter och föreningar som kommer i kontakt med åldersgruppen 13-
25 år. 
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De unga och unga vuxna ska erbjudas läsfrämjande aktiviter under skolterminer och 
under skollov.  
 
Äldre personer 
Det finns tre boendeformer för äldre i kommunen;  
• servicehuset Misteln och  
• omsorgsboenden på Södergården och  
• Tallåsgården.  
 
Biblioteket placerar ut bokdepositioner på 60-65 medier som byts ut varannan månad 
på boendena. För boende som behöver mer personlig service erbjuder biblioteket 
Boken kommer. Den servicen erbjuds också till personer som bor i egen lägenhet, 
men som av olika anledningar inte kan låna böcker på egen hand. 
 
Biblioteket ska erbjuda lämpliga aktiviteter som till exempel Bokkaffe som riktar sig 
till talboksläsande Boken kommer-låntagare. Biblioteket ska också erbjuda bokin-
formationsmöten för läsombuden inom äldrevården. 
 
Livslånga lärandet 
Biblioteket fyller en viktig roll i det livslånga lärandet på olika nivåer. Biblioteket 
ska i första hand köpa in studielitteratur för studerande upp till komvux-/gymnasie-
nivå eller motsvarande. I andra hand ska biblioteket köpa in studielitteratur på efter-
gymnasial nivå om litteraturen anses vara av allmänt intresse. Om litteraturen inte 
köps in kan biblioteket i stället erbjuda fjärrlån. 
 
Biblioteket ska erbjuda föreläsningar och program som en del av det livslånga läran-
det. 
 
Konsumentvägledning 
Verksamheten drivs i Kungsörs kommuns regi genom biblioteket från och med 2016-
01-01. Biblioteket garanterar fyra timmars telefontid per vecka samt besökstid utifrån 
kommuninvånarnas behov och efterfrågan. Biblioteket svarar dessutom på konsu-
mentfrågor som kommer in som mejl. Under sommaren är konsumentväglednings-
tjänsten begränsad. 
 
 
Biblioteksverksamheten vid grundskolorna  
Det finns fyra grundskolor i Kungsörs kommun;  
• Västerskolan,  
• Hagaskolan,  
• Björskogsskolan och  
• Kung Karls skola.  
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I grundskolorna går det sammanlagt ca1000 elever. Kung Karls skola är kommunens 
skola för åk 6-9, vid övriga skolor finns åk F-5.  Det finns inga friskolor utan alla 
skolor drivs i kommunal regi.  
 
Kommunen har totalt tio förskolor med sammanlagt ca 370 inskrivna barn. 
 
På de olika skolorna pågår det utvecklingsarbete kring biblioteksverksamheten för att 
stimulera barnens läsintresse och öka läskunnigheten  
 
I skolans styrdokument bör, i likhet med skolmåltidsverksamheten och 
skolhälsovården, också skolbiblioteksverksamheten skrivas in. Varje rektor har 
ansvar för den egna skolans biblioteksverksamhet. 

 
 
Biblioteksverksamheten vid vård- och omsorgsboenden samt 
gruppboenden 
Biblioteksverksamheten ska ses som ett naturligt och kvalitetshöjande inslag i bru-
karnas vardag – allas rätt till kultur. Ett inslag i vardagen som ska göra att brukarna 
får ett mer värdigt liv och finner välbefinnande. 
 
De olika verksamheterna ska i samråd med folkbiblioteket, kostnadsfritt upplåta en 
bra, lättillgänglig och lämplig yta som ska passa biblioteksverksamheten och de bo-
ende. Bibliotekets motprestation blir att tillhandahålla olika typer av lämpliga medier 
enligt folkbibliotekets inskrivna åtaganden i biblioteksplanen. Vid de olika verksam-
heterna ska det finnas ett biblioteksombud som ska vara en förmedlande länk mellan 
folkbiblioteket och de boende samt vård- och omsorgspersonalen. 
 
Boendeformer som önskar mer än basutbudet, bokdepositioner och Boken kommer, 
ska skriva avtal med folkbiblioteket om annan service och/eller aktiviteter. 
 
 
Biblioteksverksamhetens utveckling och framtid 
Meröppet 
Med dagens teknik är det möjligt att förlänga öppettiderna på biblioteket. Under 
2019 utrustas Kungsörs bibliotek med teknik som gör att biblioteket blir tillgängligt 
för besökare vissa tider även när det inte finns personal på plats. 
Regional bibliotekssamverkan i Västmanland  
Alla folkbiblioteken i Västmanland är numera utrustade med RFID-teknik för att 
underlätta vid in och utlåning av medier. Arbetet med upphandling och 
kravspecifikation och behovsanalys har under 2017 och 2018 skett med stöd av 
regionala biblioteksverksamheten på Region Västmanland. Under 2019 sker nästa 
steg i teknikutvecklingen. Att införskaffa ett nytt gemensamt bibliotekssystem och en 
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gemensam webb. Syftet med mer bibliotekssamverkan i länet är att öka 
servicegraden och tillgängligheten till bibliotekens tjänster i hela länet; ett större 
medieutbud ska kunna nås av flera medborgare på lika villkor. Det nya 
biblioteksystemet är ett webbaserat biblioteksdatasystem som byggts med öppen 
källkod. Det innebär att det är användarna som förvaltar systemet och hjälps åt med 
utveckling och underhåll.  
 
Lokalt samverkansprojekt  
Folkbiblioteket i Kungsör vill tillsammans med studieförbunden och lokala 
föreningar utveckla det livslånga lärande, förnya folkbildningen och tillhandahåla 
verktyg, information och platser för att skapa aktiva deltagande kommuninvånare. 
Under 2019 ska biblioteket, föreningar och studieförbund uppmuntra människor till 
att gå från att vara förhållandevis passiva konsumenter av media, produkter av olika 
slag och av ny teknik (t.ex. spel och appar) till att aktivt skapa själva, att kunna 
ifrågasätta givna begränsningar och att i förlängningen aktivt bidra till 
samhällsutveckling på många plan 

 
Ett tänkt framtidsscenario – dröm eller verklighet? 
Parkeringen mot Odengatan överdäckas och möjliggör en utbyggnad av bibliotekslo-
kalen med utrymmen för program, möten, utställningar och kafé. Biblioteket blir än 
mer ett levande kulturhus. 
 
Skolbiblioteket - en pedagogisk resurs 
Skolbiblioteken har ett lämpligt mediebestånd (tryckt och digitalt) en gemensam 
beståndskatalog tillsammans med övriga skolor. Allt för att skolorna och eleverna 
ska få tillgång till ett större mediebestånd än vad den egna skolan kan erbjuda och för 
ett maximalt utnyttjande av resurserna.  
Skolbiblioteket spelar en riktig roll för: 

• sökkritik – en kritisk förståelse för hur sökmotorerna och deras indexering 
och algoritmer fungerar 

• att lära eleverna att söka information och att kritiskt granska och sovra i stora 
mängder information 

Det är av betydelse att skolbiblioteken har en regelbunden bemanning varje vecka för 
att kunna ge råd och stöd till elever och övriga pedagoger samt ansvara för 
skolbiblioteket.  Mediebeståndet och bemanningen ligger på minst en jämförbar 
genomsnittlig läns-/riksnivå. Det förutsätter dock en ökad ekonomisk ram. 
Möjligheten till samarbete med LSS och AME kommer att undersökas.  
  
Utvärdering och revidering av biblioteksplanen 
Utifrån kommunens biblioteksplan och andra planer upprättas årliga aktivitetsplaner 
som kopplas till kommunens övergripande mål. Uppföljning och revidering av bib-
lioteksplanen ska ske vart fjärde år. 
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Styrdokument för kommunens biblioteksverksamhet 
- Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest 

http://u4614432.fsdata.se/wp-content/uploads/2013/09/Unescos-folkbiblioteks-
och-skolbiblioteksmanifest.pdf 

 
- Bibliotekslagen (SFS 2013:801) 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-La-
gar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Bibliotekslag-2013801_sfs-2013-
801/?bet=2013:801 

 
- Skollagen (SFS 2010:800) 

http://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/skolbibliotek-1.172926 
 

- Kommunstyrelsens reglemente 
Kultur- och fritidspolitik  
§ 13  
Kommunstyrelsen har det samlade ansvaret för kommunens kultur- och 
fritidsverksamhet. Styrelsen ansvarar för  

• allmänkulturell verksamhet och den kommunala kulturverksamheten,  
• biblioteksverksamheten  
• kontakter med och stöd till de ideella föreningarna  

§ 20  
Kommunstyrelsen  

• ansvarar för folkbiblioteksverksamheten enligt bibliotekslagen och  
• är kommunal tillstånds- och registreringsmyndighet enligt lotterilagen.  

 
- Kommunens övergripande vision och styrdokument 

 
- Förvaltningarnas och enheternas styrdokument 

 
__________ 

Planen ersätter tidigare plan antagen av kommunfullmäktige 2017-02-13, § 22 

http://u4614432.fsdata.se/wp-content/uploads/2013/09/Unescos-folkbiblioteks-och-skolbiblioteksmanifest.pdf
http://u4614432.fsdata.se/wp-content/uploads/2013/09/Unescos-folkbiblioteks-och-skolbiblioteksmanifest.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801/?bet=2013:801
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801/?bet=2013:801
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801/?bet=2013:801
http://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/skolbibliotek-1.172926


Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-05-27   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Stefan Lejerdal, fyramalarstader@eskilstuna.se 
 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Fyra mälarstäders gemensamma 
utvecklingsplan (KS 2019/116) 
Kungsörs kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på 
förslaget till ny gemensam utvecklingsplan för de fyra 
mälarstäderna Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås.  
 
Utvecklingsenheten har skrivit ett förslag till svar på remissen.  
Kungsörs kommun framför att planen har ett tilltalande format, är 
tydlig och kortfattad. 
 
Svaret behandlar följande frågeställningar:  
 
• Innehåller utvecklingsplanen rätt fokusområden och bidrar de till 

en långsiktigt hållbar samhällsutveckling?  
• Hur kan vi samverka för att nå målen i utvecklingsplanen? 
• Hur kan din organisation bidra till föreslagen utveckling?  
 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Tjänsteskrivelse från utvecklingsstrateg Stefan Lejerdal 
• Följebrev Remiss Gemensam utvecklingsplan fyra mälarstäder 
• Remisshandling Gemensam utvecklingsplan 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget 
 

mailto:fyramalarstader@eskilstuna.se


 

Förslag till 
YTTRANDE Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2019-04-16 KS 2019/116 

  
  

 

 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 över Fyra Mälarstäders gemensamma 
utvecklingsplan 

 
Kungsörs kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till ny 
gemensam utvecklingsplan för de fyra Mälarstäderna Enköping, Eskilstuna, 
Strängnäs och Västerås. Inledningsvis vill Kungsörs kommun framföra att planen 
har ett tilltalande format, är tydlig och kortfattad. 
 
Yttrandet följer remissens frågeställningar. 

 
Innehåller utvecklingsplanen rätt fokusområden och bidrar de till en långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling? 
 
Kungsörs kommun anser fokus på Mälaren, både som geografiskt område och som en 
fantastisk plats att bo och verka i, är tydligt och betydelsefullt. De kan vara av värde att, 
förutom de Fyra Mälarstäderna, lyfta fram dess omkringliggande områden eller orter som 
kan komplettera städernas utbud av olika livskvalitéer.  
 
Även den efterlysta robusta kollektivtrafiken mellan Fyra Mälarstäder kan kompletteras med 
att mellanliggande och närliggande orter/kommuner behöver robust kollektivtrafik för bland 
annat kompetensförsörjning och känslan av närhet till de fyra städerna. 

 
Hur kan vi samverka för att nå målen i utvecklingsplanen? 
 
Kungsör har omfattande arbets- och studiependling till Eskilstuna och önskar en fortsatt 
regional utveckling över länsgränsen. Att kommunerna även fortsättningsvis samarbetar i 
frågan om att utveckla tågtrafiken på Svealandsbanan, Mälarbanan och andra relevanta 
banor.  Vad det avser Mälarnära destination med bland annat nationella och internationella 
arrangemang kan Kungsör samarbeta med närliggande kommuner för att stötta evenemang i 
olika delar vilket även borde leda till fler besökare i kommunerna. 

  



   
  Sida 2 (2) 
   
   
   
   

 
 

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 

 
Hur kan din organisation bidra till föreslagen utveckling?  
 
Kungsörs kommun kan erbjuda ett kvalitativt bostadsutbud i naturnära lägen och 
vid Mälaren. Kungsör har även attraktiva fritidshusområden vid Mälaren. Som en 
mälarnära destination kan kommunen erbjuda en småbåtshamn med mycket god 
service. Arbogaån mynnar genom Kungsör och möjliggör båtturer till Hjälmaren. 
Kungsör har även ett stort utbud av idrottsanläggningar som kan användas vid 
olika evenemang i samverkan med andra aktörer för att utveckla idrotts-, kultur- 
och fritidsutbudet i regionen.  

 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrandet över Fyra Mälarstäders gemensamma 
utvecklingsplan som sitt eget. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström  Stefan Lejerdahl  
Kommundirektör   Utvecklingsstrateg 
     
 



REMISSBREV
Tillsammans har Enköping, Eskilstuna, 
Strängnäs och Västerås under samlingsnamnet 
Fyra Mälarstäder tagit fram en gemensam 
utvecklingsplan. 
Utgångspunkt i den gemensamma utvecklingsplanen är sam-
verkan. Tillsammans ska vi skapa en upplevd fysisk och digital 
närhet genom god infrastruktur, en vital arbetsmarknad och ett 
livslångt lärande, en mälarnära destination med stark attrak-
tionskraft och erbjuda livskvalitet för våra invånare genom 
trygghet och närhet som ger tid över i vardagen. 

Den gemensamma utvecklingsplanen sänds ut på remiss mellan 
den 8 april och den 8 juli. Remissen går ut till berörda regionala 
aktörer, myndigheter, aktörer inom näringslivet, kommuner och 
internt inom Fyra Mälarstäder. Under remisstiden vill vi att ni 
funderar kring och besvarar dessa frågor:

• Innehåller utvecklingsplanen rätt fokusområden och
bidrar de till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling?

• Hur kan vi samverka för att nå målen i utvecklingsplanen?
• Hur kan din organisation bidra till föreslagen utveckling?

BAKGRUND

Fyra Mälarstäder är ett samverkansprojekt mellan kommunerna 
Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås. Projektet starta-
de år 2011 genom ett politiskt initiativ. Numera är samarbetet 
väletablerat med ett årligt gemensamt kommunstyrelsemöte 
och flera aktiva arbetsgrupper med olika temaområden. 
Utgångspunkterna för samarbetet är att stärka de fyra 
kommunerna i regionsamarbetet och bidra till en gemensam 
syn på långsiktiga utvecklingsfrågor.



Under våren 2017 togs det beslut om att ta fram en gemensam 
utvecklingsplan för Fyra Mälarstäder. Syftet med den gemensam-
ma utvecklingsplanen är att visa på en önskvärd utveckling inom 
Fyra Mälarstäder med planeringshorisonten år 2050. Planen ska 
bidra till en hållbar utveckling för kommunerna och framförallt 
gynna samarbetet mellan oss. 

En seminarieserie och tematräffar anordnades under våren 2018, 
som vände sig till tjänstepersoner, politiker, myndigheter, 
regioner, näringsliv och utbildningsorgan. Syftet med 
aktiviteterna var att skapa en gemensam kunskapsbas, som 
underlag inför framtagandet av planen. Den gemensamma 
utvecklingsplanen innehåller fyra fokusområden med tillhörande 
mål och delmål som bygger på befintliga planer och strategier: 

• Närhet
• Kunskap och arbete
• En Mälarnära destination
• Livskvalitet

Remisstiden pågår mellan den 8 april och 8 juli 2019. 
Välkommen att skicka in dina synpunkter senast den 8 juli 2019 
till: 

fyramalarstader@eskilstuna.se

Den gemensamma utvecklingsplanen beräknas antas årsskiftet 
2019/2020.



REMISSHANDLING 2019-02-21

GEMENSAM 
UTVECKLINGSPLAN
FÖR ENKÖPING, ESKILSTUNA, STRÄNGNÄS OCH VÄSTERÅS



FÖRORD
Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås har 
inom ramen för samarbetet Fyra Mälarstäder 
tagit fram en gemensam utvecklingsplan för att 
tillsammans utgöra en stark part i regionen.
För att stärka såväl livskvalitet som tillväxt i regionen runt 
Mälaren startade Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås 
år 2011 ett mellankommunalt samarbete under samlingsnamnet 
Fyra Mälarstäder. 

Historiskt har Mälaren varit en sammanbindande länk då 
vattnet erbjudit enkla transportvägar och bra möjligheter till 
handel och utbyte mellan människor. Idag ser vi en potential i 
att låta städerna runt Mälaren återigen samverka för att vi ska 
uppfattas som en stark part i en expansiv tillväxtregion. Vi har 
tagit fram en gemensam utvecklingsplan med målbilden att vi 
når längre när vi agerar i samverkan då det skapar mervärden och 
genomslagskraft.

Genom att utveckla livskvalitet för våra invånare och stärka 
tillväxt i näringslivet tar vi tillvara på de möjligheter vi 
identifierat som nycklar för en hållbar samhällsutveckling. Med 
fokus på en stabil och pålitlig infrastruktur skapas en fysisk och 
mental närhet mellan människor. Det utvecklar livskvaliteten 
med ett större utbud av upplevelser, utbildning och 
samhällsservice. En konkurrenskraftig infrastruktur har också 
potential att generera nya arbetstillfällen, fler företag och bättre 
tillgång till utbildning vilket säkrar tillväxt. 

Vår strategiska placering vid Mälaren med närhet till omgivande 
städer ger oss en bra utgångspunkt för utveckling, där vi
fortsätter växa mer än riksgenomsnittet så att vi år 2050 till-
sammans beräknas ha 500 000 invånare.



Tack vare vår vision kan vi nu agera med kraft och därmed stärka 
utvecklingen av Fyra Mälarstäder. Vårt initiativ att samarbeta 
kring övergripande frågor får större genomslagskraft i ett na-
tionellt perspektiv och direkta lokala samverkansvinster. Tillsam-
mans gör vi Nordens ledande tillväxtregion Stockholm-Mälar-
regionen viktigare för Sverige.

För att ge vårt arbete riktning har vi identifierat fyra fokusom-
råden där vi formulerat mål för fortsatt effektiv samverkan. För 
att säkerställa att vi når målen ska strategier och handlingsplaner 
tas fram.

Vi står idag inför olika utmaningar där vi genom samarbete och 
utvecklad närhet stärker varandra. Det ger oss gemensam kraft 
och ökar vår attraktivitet så att vi tillsammans utgör en stark part 
i regionen såväl som nationellt.

Fyra Mälarstäder erbjuder livskvalitet 
och det är här det händer!

Politiska signaturer 2019-02-21

Magnus Stuart Anders Teljebäck

Ingvar SmedlundJimmy Jansson



Tillsammans styr vi mot framtiden och gemen-
samt formar vi dagens och morgondagens sam-
hälle. Förändring kommer till stånd genom att 
alla beslut som fattas drar åt samma håll, till 
vägledning har vi de globala målen, agenda 
2030. Inom samarbetet Fyra Mälarstäder har vi 
förutsättningar att göra skillnad och ge oss själva 
och framtida generationer möjlighet att leva ett 
hållbart liv.
Den gemensamma utvecklingsplanen definierar vision, övergripande 
mål och fokusområden och har sikte på år 2050. Det är ett mellankom-
munalt samarbete mellan fyra kommuner, inom tre regioner. Region-
erna har eller håller på att ta fram regionala utvecklingsstrategier. Vår 
gemensamma utvecklingsplan förhåller sig till och går i linje med dessa. 
Den förhåller sig även till kommunernas övriga planer genom att vara 
överordnad och medverkar till varje enskild kommuns arbete för att vi 
ska nå längre och arbeta konsekvent mot våra gemensamma mål.

Utvecklingsplanen skapar ramen för och vägledning kring tillvä-
gagångssättet i vårt samarbete. De globala målen, Agenda 2030, är en 
naturlig vägledande del av arbetet med fokusområdena för att säkra en 
hållbar samhällsutveckling. Samtidigt säkerställs att vi jobbar i sam-
klang med respektive kommuns hållbarhetsarbete med utgångspunkt i 
Agenda 2030.

Inom varje fokusområde organiseras arbetsgrupper, som efter antagande 
av den gemensamma utvecklingsplanen, tar fram handlingsplaner med 
strategier och tidssatta aktiviteter. Handlingsplanerna ska vara tydligt 
kopplade till berörda mål i Agenda 2030. Det säkerställer att vi närmar 
oss de övergripande globala målen och vår strävan efter ett långsiktigt 
hållbart samhälle utifrån social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

HÅLLBAR 
UTVECKLING
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VISION
Fyra Mälarstäder i samverkan ska uppfattas som 
en stark part i regionen. Tillsammans utgör vi en 
framgångsrik, mälarnära och attraktiv aktör i en 
expansiv tillväxtregion utan gränser.

Genom effektiv samverkan mellan Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och 
Västerås utvecklar vi vår attraktionskraft och tillväxt. Vi ska arbeta lång-
siktigt hållbart med att skapa närhet, stärka vårt kunskapskapital och 
vår arbetsmarknad samt skapa en mälarnära destination och utveckla 
livskvaliteten för våra invånare.  

SYFTE OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 
FÖR SAMARBETET

Vår utgångspunkt är att samarbetet ska stärka de fyra kommunerna i 
ett mellankommunalt samarbete, skapa mervärde för de samverkande 
kommunerna och vara ekonomiskt fördelaktigt. De mål som framgår 
av den gemensamma utvecklingsplanen går i linje med samtliga Fyra 
Mälarstäders översiktsplaner och styrande dokument. Tillsammans 
skapar vi en gemensam hållbar samhällsutveckling för kommande gen-
erationer.

• Vi ska tillsammans utgöra Hjärtat av Mälaren, en del av Stock-
holmsregionen.

• Vi vill stärka förbindelserna mellan varandra och även binda ihop 
hela Mälaren i ett sammanhängande stråk.

• Genom att utveckla kolletivstråken skapar vi en större närhet oss 
emellan och ”tidsförtätar” regionen för mer möjligheter till arbete, 
boende och rekreation för alla. 

• Vi satsar på våra noder så att hela regionen kan växa. Genom sam-
verkan utvecklar vi tillsammans utbildning, entreprenörskap och 
kultur i levande stadsmiljöer som stimulerar möten mellan männi-
skor.

• Våra kommuner erbjuder tillsammans stora möjligheter för ett vari-
erat och attraktivt boende i både centrum- och naturnära lägen.

• Vi tar tillsammans hand om våra gröna och blå värden där Mälaren 
är hjärtat i regionen. 

• Vi bevarar och tillgängliggör våra natur- och kulturmiljöer för   
kommande generationer.

66



FOKUSOMRÅDEN OCH MÅL I 
UTVECKLINGSPLANEN

Vi har identifierat fokusområden för vårt gemensamma agerande där vi 
tagit fram mål och delmål. Efter antagandet av den gemensamma ut-
vecklingsplanen kommer handlingsplaner med strategier och aktiviteter 
att tas fram av tvärsektoriella arbetsgrupper. De fyra fokusområdena 
som illustreras med text och bild är:

• Närhet
• Kunskap och arbete
• En mälarnära destination
• Livskvalitet

ESKILSTUNA

VÄSTERÅS

ÖREBRO

LINKÖPING

NORRKÖPING

SÖDERTÄLJE

STOCKHOLM

ARLANDA

UPPSALA

GÄVLE
FALUN

BORLÄNGE

ENKÖPING

STRÄNGNÄS

Vi vill stärka förbindelserna mellan varandra och även binda ihop hela Mälardalen i ett 
sammanhängande stråk. 

Genom att utveckla kollektivstråken skapar vi en större närhet oss emellan och 
“tidsförtätar” regionen för mer möjligheter till arbete, boende och rekretation för alla. 

Vi satsar på våra noder så att hela regionen kan växa. Genom samverkan utvecklar vi 
tillsammans utbildning, entreprenörskap och kultur i levande stadsmiljöer som stimulerar 
möten mellan människor.

Våra kommuner erbjuder tillsammans stora möjligheter för ett varierat och attraktivt 
boende i både centrum- och naturnära lägen. 

Vi tar tillsammans hand om våra gröna och blå värden där Mälaren är hjärtat i regionen. 
Vi bevarar och tillgängliggör våra natur- och kulturmiljöer för kommande generationer. 

HJÄRTAT AV MÄLAREN 
EN DEL AV STOCKHOLMSREGIONEN

STRUKTURBILD FÖR FYRA MÄLARSTÄDER
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NÄRHET
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I ett livfullt hållbart samhälle finns möjlighet att dela 
kunskap, tjänster och upplevelser. För att olika 
sorters utbyte mellan människor ska komma till 
stånd krävs närhet, det är en grundförutsättning 
för framgång i samarbetet Fyra Mälarstäder.

Den närhet som eftersträvas 
behöver vara både fysisk och 
mental. Därför utvecklar vi 
både den digitala och den 
fysiska infrastrukturen. Dess-
utom är våra invånares upp-
levelse av att ingå i ett in- 
kluderande och lättillgängligt 
sammanhang en förutsättning 
för att verklig närhet mellan 
människor ska uppstå.

Vår digitala infrastruktur be-
höver utvecklas så att den når 
alla. För ett förenklat använd-
ande av kommunala digitala 
tjänster tas det fram gemen-
samma plattformar. 

Ett robust, pålitligt och 
samordnat kollektivt resande 
kompletteras av ett förstärkt 
vägnät där spårtrafik saknas. 
Möjligheten till en framtida 
ökning av trafiken på Mälaren 
är ett utvecklingsområde.

Närheten som skapas mellan 
Fyra Mälarstäder ska vara 
naturlig och sömlös samt 
koppla mot omvärlden.

MÅL

Att skapa en upplevd 
fysisk och digital närhet 
mellan Fyra Mälarstäder 
och viktiga kopplingar 
mot omvärlden.

1 Vi arbetar för närhet till 
omgivande större städer och 

kommunikationsnav genom ny 
och förbättrad infrastruktur. 

2   Vi skapar en robust och 
konkurrenskraftig kollektiv- 

trafik mellan Fyra Mälarstäder.

3Vi säkerställer god tillgång 
till digital infrastruktur för 

alla.

4 Vi tar fram samordnade 
digitala lösningar för kom-

munala tjänster.

9



KUNSKAP 
OCH ARBETE
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Att arbeta med kompetens-
matchning är ett sätt att möta 
näringslivets behov och verka för 
fortsatt branschbredd. Befintlig 
utbildning görs tillgängligt för 
fler i kombination med riktade 
satsningar där kompetensen 
behöver stärkas. 

Våra kunskapskluster genererar 
ett innovativt och kunskaps- 
intensivt näringsliv. Vi ligger i 
framkant inom forskning och 
utveckling.  

Nyfikenhet och kontinuerligt 
lärande kännetecknar våra 
invånare. Här ges möjligheter 
till ett livslångt lärande.

Hos oss är det enkelt att vara 
företagare. Vi arbetar för att 
skapa stöd vid företagsutveckling 
och bedriver en konsekvent och 
likvärdig myndighetsutövning 
inom Fyra Mälarstäder. 

En vital arbetsmarknad och möjligheter till ett 
livslångt lärande ger människor förutsättningar 
att leva och verka i Fyra Mälarstäder genom hela 
livet. Rörligheten mellan städerna förenklar 
vardagen, berikar helheten och skapar mervärden. 

MÅL 

Att skapa ett attraktivt 
sammanhang för 
kompetensutveckling 
och kunskapsutbyte 
med arbetsmarknaden i 
fokus.

1Vi möjliggör för fler att vara 
en del av arbetsmarknaden.

2Vi skapar tillgång till 
efterfrågad kompetens för 

nya och befintliga privata och 
offentliga verksamheter.

3 Vi erbjuder våra invånare 
möjligheter till livslångt 

lärande genom grundskola, 
yrkesutbildningar och 
universitet. 

4   Vi förenklar för före-
tagandet genom likvärdiga 

myndighetskontakter och 
genom våra invånares 
kunskapskapital.

11



EN MÄLARNÄRA 
DESTINATION
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Det befintliga breda utbudet av kultur, natur, 
stadspuls, mat och historia har potential att öka 
de Fyra Mälarstädernas attraktionskraft. Vi 
skapar en destination för våra invånare såväl som 
för nationell och internationell besöksnäring.

Det mälarnära läget samman-
länkar oss och utgör grunden 
i vår destination. En ökad 
medvetenhet hos våra invånare 
kring denna potential bidrar 
till en mental närhet som 
utvidgar den egna livsmiljön. 
Det förhöjer upplevelsen av 
att bo och verka i ett attraktivt 
sammanhang med stor kul-
turell palett. En kontext som 
skapar stolthet och identitet.

Vi utvecklar och tillgängliggör 
utbudet inom besöksnäring, 
arrangemang och konferens 
genom att skapa en berättelse 
där vi etablerar oss som en 
mälarnära destination. 

Syftet är att stärka nya och 
befintliga attraktioner inom 
Fyra Mälarstäder. Tillsammans 
utgör vi en komplett desti-
nation som erbjuder hållbara 
upplevelser för alla.

MÅL

Att skapa ett sam-
manhang där Fyra 
Mälarstäder tillsammans 
utgör en mälarnära des-
tination med stark at-
traktionskraft.

1 Vi utgör tillsammans en 
attraktiv mälarnära desti-

nation för såväl våra invånare 
så som nationell och interna-
tionell besöksnäring.

2Vi erbjuder en konkurren-
skraftig plattform för olika 

aktiviteter, som attraherar 
nationella och internationella 
arrangemang.

3Vi är det naturliga valet av 
plats för att etablera nya 

attraktioner i ett nationellt 
sammanhang.

4Vi tillvaratar våra invånares 
engagemang genom att 

uppmuntra lokala initiativ och 
företagande i skapandet av en 
mälarnära destination.

13



LIVSKVALITET
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Fyra Mälarstäder erbjuder livskvalitet för sina in-
vånare genom trygghet och närhet som ger tid över 
i vardagen. Här finns tid och förutsättningar för 
människor att njuta av livet.

Samlade runt Mälaren har vi 
tillgång till vattnet men också 
till skog och mark, en blå och 
grön struktur som berikar livet 
och ger oss hälsobringande 
avkoppling och återhämtning. 
Det finns attraktivt tillgängligt 
boende med valmöjligheten 
att bo antingen i staden eller 
på landet. Genom våra städers 
närhet till varandra så finns ett 
rikt utbud av kultur, upplevels-
er och handel, här hos oss men 
också hos våra goda grannar.  

Fyra Mälarstäder erbjuder sam-
hällsservice genom hela livet 
vilket skapar trygghet och sta-
bilitet. En effektiv samverkan 
bidrar till en långsiktigt hållbar 
ekonomi och hög kvalitet.

Genom tillgång till ett livslångt 
lärande och en arbetsmarknad 
som sträcker sig utanför den 
egna staden, skapas möjligheter 
för en kontinuerlig utveckling 
där endast den egna ambi-
tionen sätter gränserna. 

MÅL 

Fyra Mälarstäder 
erbjuder livskvalitet för 
sina invånare genom 
hela livet.

1 Vi ger alla våra invånare 
jämlika förutsättningar och 

ett stort utbud av möjligheter.

2 Vi utvecklar och stärker 
den befintliga tillgången till 

natur och kultur i människors 
vardag.

3Vi arbetar för 
konkurrenskraftig 

samhällsservice som når våra 
invånare i livets alla skeden.

4 Vi erbjuder ett varierat 
kvalitativt bostadsutbud.

15



Samarbetet Fyra Mälarstäder startade år 2011 
genom diskussioner mellan de fyra kommunal-
råden. Sedan dess har samarbetet formaliserats 
genom en gemensam avsiktsförklaring som sätter 
ramarna för samarbetet. Avsiktsförklaringen 
revideras löpande.

AVSIKTSFÖRKLARING

Vi tar hand om vår gemensamma resurs Mälaren.

Vi utvecklar en gemensam arbetsmarknad
med god kompetensförsörjning och mångfald.

Vi satsar på ett hållbart transportsystem 
och en modern infrastruktur runt Mälaren.

Vi utvecklar en väl fungerande kollektivtrafik 
som gynnar arbetspendling.

Vi erbjuder attraktiva och trygga boendemiljöer, 
variationsrik rekreation och ett rikt kulturliv.

Vi går i täten för en hållbar tillväxt med ett starkt näringsliv, 
underlättar för företagsetableringar och investeringar.

Vi utvecklar besöksnäringen.

Vi verkar aktivt för att minska klimatpåverkan 
och för att effektivisera energianvändningen. 

Vi stärker gemensamt förmågan till en god integration 
inom alla samhällssektorer.

Vi ska inom ramen för nya regionbildningar fortsätta att 
utveckla samverkan inom Fyra Mälarstäder i frågorna i 
avsiktsförklaringen.

OM FYRA 
MÄLARSTÄDER
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OM UTVECKLINGSPLANEN 

År 2017 fattades det beslut i respektive kommunstyrelse om att en 
gemensam utvecklingsplan skulle tas fram. Planen ska visa önskvärd 
utveckling inom Fyra Mälarstäder med sikte på år 2050. Den ska bidra 
till en hållbar utveckling för kommunerna och gynna samarbetet. 

En seminarieserie och tematräffar anordnades under våren 2018, som 
vände sig till tjänstepersoner, politiker, myndigheter, regioner, 
utbildning och näringsliv. Syftet med aktiviteterna var att skapa en 
gemensam kunskapsbas, som underlag inför framtagandet av planen. 

Arbetet har utförts i samarbete mellan tjänstepersoner från respektive 
kommun. Den gemensamma utvecklingsplanen beräknas antas vid 
årsskiftet 2019/2020.

Efter antagande kommer handlingsplaner med strategier och aktiviteter 
tas fram i samarbetets tematiska arbetsgrupper för att säkerställa att vi 
når önskade resultat. För att den gemensamma utvecklingsplanen ska 
hållas aktuell behöver mål och delmål följas upp och utvärderas under 
varje mandatperiod. 
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ANTECKNINGAR
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FÖR MER INFORMATION

www.enkoping.se
www.eskilstuna.se
www.strangnas.se
www.vasteras.se

Sökord Fyra Mälarstäder
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§  
Samråd – Ändring av detaljplan för Kungsör 
3.1, Runnabäcken 2, Kungsörs kommun (KS 
2019/97) 
Plankommittén föreslår att ändring av detaljplan för del av Kungör 
3:1, Runnabäcken 2, sänds ut på samråd enligt bestämmelserna för 
standardförfarande.  
 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av cirka 100 nya 
bostäder och en ny förskola med fyra avdelningar. Den nya planen 
medger byggnation av bostadsbebyggelse i form av radhus, 
flerfamiljhus och enbostadshus. 

 
Inom planen möjliggörs anläggande för en park samt utbyggnad av 
infrastruktur som vägar, belysning och VA-anläggning. Planen 
medger även bostäder i flera våningar. 
Planförslaget innebär också att ett grönstråk skapas i planens södra 
del som kopplar ihop Karl XI:s promenad med Runnabäcken. 

 
Denna nya detaljplan handläggs med standardförfarande. 
Planförslaget skickas på remiss för yttrande till Länsstyrelsen samt 
till kända sakägare. Om alla i samrådskretsen tillstyrker 
detaljplanen så övergår man till ett begränsat förfarande. 
 
  

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens plankommittés protokoll 2019-05-15 § 7 
• Tjänsteskrivelse från VD Stig Tördahl KKTAB 
• Planbeskrivning, samrådshandling 2019-05-15 
• Behovsbedömning Runnabäcken 
• Strukturskiss Runnabäcken 
• Behovsbedömning Runnabäcken 

 
Förslag till beslut  Kommunstyrelsen sänder ut den föreslagna plan- och genomförande-

beskrivningen för ny detaljplan för del av Kungsör 3:1,Runnabäcken 2, 
på samråd enligt bestämmelserna för standardförfarande. Det kan 
övergå till begränsat förfarande om alla i samrådskretsen tillstyrker 
detaljplanen.  
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Datum Vår beteckning 
2019-03-21  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Tekniska kontoret Plankommitten  

KS 
  
Vår handläggare  
Stig Tördahl  
Teknisk chef  
0227-600168 
 
 

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 

Ny detaljplan för del av Kungsör 3:1, Runnabäcken 2, 
Kungsörs kommun. Beslut om samråd 
 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av cirka 100 nya bostäder och 
en ny förskola med fyra avdelningar. Den nya planen medger byggnation av 
bostadsbebyggelse i form av radhus, flerfamiljhus och enbostadshus. 
 
Inom planen möjliggörs anläggande för en park samt utbyggnad av infrastruktur som vägar, 
belysning och VA-anläggning. Planen medger även bostäder i flera våningar. 
Planförslaget innebär också att ett grönstråk skapas i planens södra del som kopplar ihop 
Karl XI:s promenad med Runnabäcken. 

 
Denna nya detaljplan handläggs med standardförfarande. Planförslaget skickas på 
remiss för yttrande till Länsstyrelsen samt till kända sakägare. Om alla i 
samrådskretsen tillstyrker detaljplanen så övergår man till ett begränsat 
förfarande. 
 
 
Förslag till beslut  
 
Kommunstyrelsen sänder ut den föreslagna plan- och genomförandebeskrivningen för ny 
detaljplan för del av Kungsör 3:1,Runnabäcken 2, på samråd enligt bestämmelserna för 
standardförfarande. Det kan övergå till begränsat förfarande om alla i samrådskretsen 
tillstyrker detaljplanen.  
 
 
 
 
 
Stig Tördahl 
Teknisk chef 
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Detaljplan för Runnabäcken 2 

Kungsörs kommun 

(KS2017/429) 

 
Planbeskrivning, samrådshandling 
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Inledning 

Planhandlingar 
- Plankarta med bestämmelser 

- Planbeskrivning inklusive genomförandefrågor (denna 

handling) 

- Fastighetsförteckning  

- Geoteknisk utredning  

- Dagvattenutredning  

 

Där höjder förekommer redovisas dessa i höjdsystemet SWEREF 

99 16 30.  

Bakgrund och syfte 
Planen syftar till att möjliggöra uppförande av cirka 100 nya 

bostäder och en ny förskola med fyra avdelningar. Planen medger 

byggnation av bostadsbebyggelse i form av radhus, flerfamiljshus 

och enbostadshus.  

 

Inom planen möjliggörs för en park samt utbyggnad av 

infrastruktur som vägar, belysning och VA-anläggning. 

Planförslaget innebär också att ett grönstråk skapas i planens 

södra del som kopplar ihop Karl XIs promenad med 

Runnabäcken.     

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. MB 
Planen bedöms inte innebära att några miljökvalitetsnormer 

överskrids eller vara i konflikt med några riksintressen. Planen 

bedöms därför vara förenlig med innehållet i ovan nämnda 

lagrum. 

Förfarande 
Detaljplanearbetet påbörjades efter beslut av kommunstyrelsen 

2017-11-27 och hanteras enligt PBL 2010:900 i dess lydelse vid 

detta datum.  

 

I framtagandet av förslag till ny detaljplan kommer 

standardförfarande att tillämpas.  
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Plandata  
Planområdet ligger cirka 800 meter söder om centrala Kungsör 

med busshållplats som trafikerar Köping, Eskilstuna och Arboga. 

Till järnvägsstationen i Kungsör är det cirka 1,5. Planområdet är 

cirka 10 ha och består av tidigare oexploaterad åkermark med 

lerjord. Hela planområdet ligger inom Kungsör 3:1 som ägs av 

kommunen. 

 

Området avgränsas i norr av Kungsringen och i öster av befintlig 

parhusbebyggelse längs Torsgatan. På åkermarken i väster 

uppförs villor och radhus inom detaljplan Runnabäcken 1 som 

antogs 1990. Söder om planområdet ligger området Ulvesund 

med bland annat förskola och vuxenutbildning. 

 

 
Ortofoto med planområdet markerat med röd streckad linje.  

 

Tidigare ställningstaganden  

Riksintressen 
Planområdet omfattas inte av riksintresse. 

Strandskydd 
Område berörs inte av något strandskydd.  
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Översiktsplan för Kungsörs kommun 
Översiktsplan för Kungsörs kommun antogs 8 december 2014 (§ 

54). För det nu aktuella planområdet anges inget specifikt i 

översiktsplanen. Området ligger inom Kungsörs tätort.  

  

Översiktsplanens allmänna målsättning är att behålla och 

utveckla variationen i bostadsutbudet. Översiktsplanens strategi 

för bostadsutvecklingen är att ge en nödvändig direkt koppling 

till de demografiska villkoren. En stor potential är komplettering, 

förtätning och omvandling i Kungsörs tätort. Projekt av god 

kvalitet kan dels bidra till att allmänt höja Kungsörs attraktivitet, 

dels kan lägenheter i flerfamiljshus komplettera småhusutbudet, 

vilket den växande äldre målgruppen efterfrågar.  

  

Översiktsplanens inriktning är bland annat: 

• Vid planläggning ska landskapskvalitéer värderas, samt 

hänsyn tas till hur ny bebyggelse ser ut från vägar, 

järnvägen och vattnet, med syftet att successivt utveckla 

Kungsörs ansikte mot omvärlden.  

• Åtgärder med syfte att förbättra ansiktet mot omvärlden 

ska samordnas med annat långsiktigt förändringsarbete, 

till exempel med avseende på infarter, bostadsbyggande 

samt utveckling av verksamheter, besöksnäring och 

friluftsliv. 

  

Målsättningar för boende  

• Att skapa förutsättningar för fler attraktiva bostäder är en 

av översiktsplanens viktigaste målsättningar. Fler unga 

vuxna måste lockas att bosätta sig på orten så att 

befolkning och skattekraft kan öka. Framför allt bedöms 

sjö- och naturnära boende kunna locka nya 

kommuninvånare.  

• Kungsör ska ha en fungerande bostadsmarknad med ett 

attraktivt utbud och fungerande flyttkedjor.  

• En målsättning är att behålla ett av dagens mest positiva 

inslag: variationen i bostadsutbudet. Variationen ska 

vidareutvecklas genom nytillskott på bostadsmarknaden. 

Målet är att alla grupper ska kunna hitta sin bostad i 

kommunen.  

• Kungsörs kvalitéer med avseende på natur- och 

kulturmiljöer ska utnyttjas på ett positivt sätt för att skapa 

attraktiva boendemiljöer. Samtidigt kan förhoppningsvis 

både centralorten och de mindre orterna och landsbygden 

utvecklas lokalt.  

  

Planförslaget bedöms förenligt med översiktsplanens allmänna 

intentioner. 



 Samrådshandling 
  
 Sida 5 (23) 

Program 
Program för detaljplanen har bedömts inte behövas. 

Detaljplan 
Planområdet omfattas inte av någon tidigare detaljplan.  

 

 
Områden som omfattas av detaljplan. Utdrag ur Länsstyrelsens web-gis. 

Beslut om planläggning 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-27 (§199) att ge ett positivt 

planbesked i enlighet med ansökan. Plankommitténs 

projektansvarige fick i uppdrag att ta fram ett förslag till ny 

detaljplan för område på Söders gärde i Kungsörs kommun. Ny 

detaljplan bekostas av sökande. 
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Förutsättningar 

Terrängförhållanden och markanvändning 
Planområdet utgörs av utarrenderad åkermark och är i stort sett 

plant med undantag för några mindre åkerholmar som framträder 

i landskapet. Öster om bebyggelsen längs Torsgatan höjer sig 

Köpingsåsen markant. 

Bebyggelse i omgivningarna 
Planområdet gränsar i öster mot bostäder längs Torsgatan. 

Bebyggelsen längs Torsgatan består av parhus från 60-talet i ett 

plan med sadeltak, fasaderna är klädda i rött tegel. Området runt 

Torsgatan karaktäriseras av låga enbostadshus i en till två 

våningar med sadeltak. Här finns även en lekplats. 

 

Bebyggelse längs Torsgatan. (Ramböll, 2018) 

 

På åkermarken direkt väster om planområdet uppförs 

Runnabäcken 1 (Runnabäcken DP 139), ett bostadsområde med 

radhus, kedjehus och fristående hus i upp till två våningar. Inom 

planen utvecklas också ett parkstråk längs Runnabäcken.  
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Norr om planområdet ligger äldreboendet Södergården samt 

Västerskolan och Kung Karls skola. I anslutning till skolorna 

finns det även en idrottsplats, sporthall och ishall. Här avses även 

en förskola uppföras. 

Geotekniska frågor  
Enligt SGU:s jordartskarta består de ytliga jordlagren i 

planområdet främst av postglacial finlera.  

 

 

   

                         
Det ungefärliga planområdet markerat med svart linje på SGU:s jordartskarta 

 

Enligt den geotekniska undersökningen, som har utförts av 

Tyréns (2018) i samband med detaljplanen, finns lös lera i 

området vilket kan ge stora sättningar. Därmed behöver 

byggnation inom området pålas. Geotekniska undersökningar 

behöver även utföras inför projektering av grundläggning när 

huslägen, laster och nivåer på lägsta golv är kända. Även djup för 

påträffad kvicklera ska utredas vidare i ett senare skede. Generellt 

ökar lermäktighet samt sonderingsdjup från öster till väster. 

 

Området är flackt och varierar enligt undersökningen mellan 

cirka +13 och +15 (RH 2000). Det föreligger därmed ingen 

stabilitetsrisk med dagens nivåer. Med avseende på lerans låga 

skjuvhållfasthet bör nivåerna hållas låga och vid uppfyllnader 

erfordras ytterligare stabilitetsberäkningar inom området.  
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Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. 

Naturvärden  
Landskapsbilden karaktäriseras av den stora öppna gräsvidden 

med skogsbrynets trädridå i bakkant.  

 

 

Planområdet sett från Kungsringen. (Ramböll, 2018) 

 

Öppna och regelbundet störda gräsmarker har stor potential att 

inhysa en mångfald av arter. Även öppna dagvattenlösningar, 

som krondiket i västra plangränsen, skapar förutsättningar för 

ekosystemtjänster. I anslutning till planområdet finns det träd 

med mistlar. Vid en exploatering är det viktigt att bevara 

brynzoner, krondiket och gräsremsor för att främja biodiversitet. 

Kulturmiljö 
Inom planområdet finns det inte någon utpekad kulturmiljö. 

Gator och trafik  
Planområdet angörs via Kungsringen som är en huvudgata med 

låga trafikflöden. Längs Kungsringen finns utbyggda gång-och 

cykelbanor vidare mot centrala Kungsör. 
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Delar av planområdet med Kungsringen i förgrunden. (Ramböll, 2018) 

Radon 
Nybyggnation ska utformas på ett sådant sätt att gällande 

riktvärde inte överskrids.  

Markföroreningar 
Inga kända markföroreningar finns inom planområdet enligt 

WebbGIS, Länsstyrelsen i Västmanlands län. 

Hydrologiska förhållanden 
Recipient för dagvatten från området är Mälaren. Vattnet från 

området rinner via diken och vattendrag och mynnar först ut i 

Arbogaån. Arbogaån mynnar sedan ut i Mälaren efter cirka en 

kilometer.  

 

Hela planområdet sluttar svagt åt väster idag. I planområdets 

västra del finns ett befintligt dike dit vatten från området rinner. 

Dagvatten från bostadsområdet öster om planområdet släpps idag 

ut i planområdet via dagvattenledningar.  

 

SMHIs skyfallskartering anger potentiella flödeslinjer inom 

planområdet (rosa i kartan är mindre flödeslinjer, röda större). 
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Skyfallskartering. Planområdet markerat med svart linje.  

 

Vid avläsning den 22 oktober 2018 visades att grundvattnets 

trycknivå ligger på ca +13 och +13,5 vilket motsvarar cirka 1 

meter under markytan.  

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Planområdet avrinner västerut mot Runnabäcken, som mynnar i 

Arbogaån. Planområdet ligger inom vattenförekomsten Mälaren-

Galten.  

 

Enligt VISS (vatteninformationssystem Sverige) har Arbogaån 

och Mälaren-Galten måttlig ekologisk status och uppnår ej god 

kemisk ytvattenstatus. Miljökvalitetsnormer som ska uppnås för 

ytvattenförekomsten är god ekologisk status 2027 och god 

kemisk ytvattenstatus 2021.  

Dagvattenstrategi 
Kungsörs kommuns dagvattenpolicy ska styra hur arbetet med 

dagvatten i kommunen ska ske inom sammanhållen bebyggelse 

samt planlagt område. I policyn anges bland annat att:  

 

• Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska 

eftersträvas vid nyplanering, avrinning från en tomt eller 

markområde bör inte öka efter exploatering.  

• Allt dagvatten som har låga eller måttliga 

föroreningshalter bör infiltreras eller fördröjas.  
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Vatten/avlopp 
Området kopplas till det kommunala vatten- och avloppssystemet 

vid anslutningspunkter vid Kungsringen. 

Elförsörjning 
Nätsystem för elförsörjning kommer att byggas ut alltefter behov. 

Nya transformatorstationer kan placeras på tomtmark med 

byggrätt. El- och teleledningar kan förläggas i den nya gatan.  

Övrigt teknisk försörjning 
En kraftledning går i dagsläget som luftledning i öst-västlig 

riktning över området. Ledningsägaren Vattenfall tar fram 

projektering för markförläggning, vilket är en förutsättning för 

bostäderna. 
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Planförslag 

Bebyggelse 
Planområdet kommer när det är färdigbyggt att innehålla cirka 

100 bostäder samt en förskola med fyra avdelningar. Bostäderna 

föreslås omfatta flerfamiljshus, radhus och friliggande 

enbostadshus för att möta behovet av olika typer av boende i det 

växande Kungsör.  

 

Planförslaget karaktäriseras av småskalig blandad låg bebyggelse 

inbäddad i grönska. Samtliga bostäder föreslås få trädgårdar eller 

gemensamma gårdar.  

 

 

Referensbilder. Huvudgata med radhusbebyggelse och trädplantering. 

Grusgångar som fungerar som gångstråk mellan bebyggelse och allmänna 

platser. (Google, 2019) 

 

Området får en central huvudgata som angörs via Kungsringen 

och som löper parallellt med Torsgatan. Huvudgatan förses med 

en trädallé för att förstärka stråket och för att skapa en lummigare 

karaktär som samtidigt bryter ner gaturummets skala.  
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Huvudgatan föreslås i norr kantas av sammanhållen 

radhusbebyggelse i två våningar. Bebyggelsen placeras nära 

gatan för att skapa en tydligt definierad rumslighet och alla 

entréer vänder sig mot gatan. Radhusbebyggelsen föreslås sedan 

övergå till flerfamiljshus, även dessa föreslås placeras nära gatan. 

De olika bostadstyperna tillför en variation, men med en 

gemensam bygglinje skapas en kontinuitet i gaturummet. 

 

Flerfamiljshusen och radhusen längs områdets lokalgator föreslås 

få en placering nära gatan på samma sätt som radhusen längs 

huvudgatan. I de fall där friliggande enbostadshus uppförs 

föreslås en friare placeringen av husen på fastigheten. 

 

Eftersom planområdet idag utgörs av åkermark är det av stor vikt 

att grönska såsom träd och buskar och annan växtlighet planteras. 

Buskar får med fördel planteras intill fastighetsgräns. För att 

möta den småskaliga bebyggelsen längs Torsgatan föreslås 

villabebyggelse i en våning i planens östra och södra del. 

Villatomternas storlek varierar från 700 kvm till 1000 kvm. 

Gestaltningsmässigt knyter bebyggelsen an till den omgivande 

bebyggelsen genom att samtlig bostadsbebyggelse förses med 

sadeltak.  

 

Förskolan lokaliseras i planområdets södra del med närhet till 

både Runnabäckens rekreationsstråk och kopplingar mot de 

större grönområdena i söder och väster. Förskolegårdens storlek 

bör följa Boverkets rekommendationer om 40 kvm friyta/barn.  

 

Planförslaget möjliggör för att vidareutveckla strukturen med 

bebyggelse söderut. Tanken är att huvudgatan på sikt ska kunna 

förlängas och koppla ihop Kungsleden med Torsgatan parallellt 

med Torsgatan.   
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Illustrationsplan över planområdet.  
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Grönytor 
Mellan bostadshusen anläggs grusade gångstråk som dels leder 

fram till en allmän lekpark/park som ligger centralt i området. De 

grusade gångstråken är tänkta att fungera dels som genvägar och 

som en tydlig avgränsning mellan tomterna. 

Ett sammanhängande grönstråk föreslås söder om området som 

knyter samman Karl XI:s promenad och Runnabäcken. Både 

längs planområdets västra och östra sida kommer grönstråk att 

bibehållas och utvecklas.    

 

Planförslaget tar hänsyn till krondiket och gräsytor mellan 

bebyggelse genom att planlägga dessa som parkmark och på så 

sätt skapa förutsättningar för ekosystemtjänster. 

 

 
Grönastråk och gångkopplingar i området.   

Gator och trafik  
Det nya området angörs från Kungsringen. Inom området anläggs 

nya lokalgator. Gatan i nordsydlig riktning får karaktär av en 

huvudgata inom området. Samtliga gator förses med gångbanor 

på respektive sida. Cykling sker i blandtrafik då hastigheterna 

föreslås bli låga och trafikflödet är lågt. Området kopplas ihop 

med intilliggande bostadsområden genom att utveckla 

gångstråken. 

 

Trafiksäkerheten på sträckan av Kungsringen som ansluter till 

planområdet och den nya förskolan norr om planområdet kommer 

att ses över i samband med planarbetet.  

 



 Samrådshandling 
  
 Sida 16 (23) 

Möjlig utformning av huvudgatan. 

 

 

Möjlig utformning av lokalgata. 

 

Genom området löper en gång- och cykelväg i öst-västlig 

riktning. Denna binder främst samman områdets östliga delar 

med de västliga och som en bilfri väg, med undantag för en 

korsning av huvudstråket. 

 

 
Möjlig utformning av gång- och cykelväg till vänster samt gångstig till höger. 
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Parkering sker på kvartersmark på respektive fastighet. I 

planområdets centrala del möjliggörs för en gemensam 

parkeringsyta som dels försörjer flerbostadshusen direkt söder 

om parkeringen men som även föreslås nyttjas som parkering till 

förskolan och som gästparkering. Inom ytan möjliggörs också för 

uppförandet av miljöstation/återvinningsstation.  

 

Samtliga bostadsentréer går att angöra inom 25 meter och 

uppfyller tillgänglighetskraven vad gäller lutningar.  

Vatten, spillvatten 
I samband med framtagande av detaljplanen har en 

dagvattenutredning utförts av ÅF (2019). I utredningen har 

flödesberäkningar gjorts utifrån 20- och 100årsregn med 

varaktighet på 10 minuter. Hänsyn tas till ökade flöden till följd 

av klimatförändringarna. ÅF:s dagvattenutredning presenterar 

dagvattenlösningar utifrån ett platsspecifikt perspektiv och med 

hänsyn till lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). Idag 

sluttar området mot Kungsringen och dagvatten rinner ytledes 

över åkermarken. Dagvattnet föreslås fortsätta ledas ytledes i 

form av svackdiken samt i makadamdiken vid ett genomförande 

av planförslaget. För ytterligare rening och fördröjning föreslås 

en dagvattendamm anläggas. Dagvattenhanteringen föreslås 

integreras som ett estetiskt inslag i området, då det ska 

omhändertas lokalt och avledas ytligt.  

 

I figuren nedan illustreras en systemöversikt över förslagna 

dagvattenlösningar samt förmodade framtida vattenvägar efter 

exploatering. Under figuren beskrivs även varje delområde. 

 



 Samrådshandling 
  
 Sida 18 (23) 

 
Systemöversikt över föreslagna dagvattenlösningar samt förmodade framtida 

vattenvägar efter exploatering, makadamdike redovisas i cyan färg och 

svackdiken i magenta färg. 

 

Delområde 1: Det befintliga bostadsområdet, beläget öster om 

planområdet. Här föreslås ett makadamdike som ska fördröja 

dagvatten innan det når dagvattenhanteringen i delområde 2.  

 

Delområde 2: Planområdet som föreslås höjdsättas så att 

dagvatten rinner söder- och västerut mot den planerade 

dagvattenhanteringen. Avvattning ytledes via svackdiken till 

dagvattenhanteringen. Dagvattenhanteringen tar emot vatten från 

dikena, fördröjer och renar för att sedan släppa ut vattnet i det 

befintliga diket (väster om planområdet).  

 

Den exakta dimensioneringen och dragningen kan göras i ett 

senare skede när den slutgiltiga utformningen av verksamheten är 

fastställd. 

 

Vid kraftigare regn finns en risk att vattnet inte kan avledas 

tillräckligt snabbt via dagvattensystemet på fastigheten. Då måste 

området vara höjdsatt så att vattnet avrinner från byggnaderna 

mot områden som kan översvämmas utan skador på byggnader.  

 

 
Planbestämmelser 
 

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap 

GATA – Gata 
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Användningen gata inrymmer körbana, gångbana och längs den 

centrala huvudgatan även trädplantering i form av en allé. 

 

GÅNG – Gångväg 

Stråket som skär genom området i öst-västlig riktning är avsedd 

för gångtrafik. 

 

CYKEL – Cykelväg 

Användningen cykel är kombinerad med gång för att möjliggöra 

för gång-och cykeltrafik på stråket i öst-västlig riktning.  

 

PARK – Park 

 

Kvartersmark 

B – Bostäder 

 

P – Parkering 

 

S – Skola 

Plats avsedd för förskola. 

 

Utformning av allmän plats 

gång1 – Gångbana 

På kartan finns det fyra områden med bestämmelsen gång1. Dessa 

områden är avsedda för mindre grusade gångstigar och är tänkta 

som genvägar och inte som en del av gatuutrymmet. 

Gångstigarna ligger mellan de olika kvarteren och avgränsar 

dessa på ett tydligt sätt. 

 

dagvatten – Yta för dagvattenhantering 

I områdets sydvästra hörn avsätts en yta för dagvattenhantering. 

Dagvattenhanteringen kan exempelvis ske genom anläggning av 

en dagvattendamm. 

 

allé – Planterade trädrader ska finnas 

Längs med huvudgatan ska det planteras två trädrader, detta för 

att knyta an till Kungsringen med dess trädplantering samt för att 

skapa förutsättningar för ett lummigt bostadsområde och ett 

tydligt definierat stråk. 

 

e1 – Största exploatering per fastighet är 200 kvadratmeter 

byggnadsarea 

 

e2 – Största exploatering är 500 kvadratmeter byggnadsarea 
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e3 – Största exploatering per fastighet är 120 kvadratmeter 

byggnadsarea 

 

  Marken får endast förses med 

komplementbyggnad 

Korsmarken har använts i planen för att styra placeringen av 

byggnader där det är av extra vikt att husen inte hamnar för långt 

från gatan. Korsmarken tillåter komplementbyggnader. 

 

Högsta byggnadshöjd i meter 

Bestämmelsen om högsta byggnadshöjd fungerar som en 

begränsning för hur höga hus som får byggas. I och med 

kombinationen med tillåten takvinkel tillåts totalhöjden och 

nockhöjden variera. Byggnadshöjden har satts på ett sådant sätt 

att det är möjligt att bygga en- och tvåvåningshus. 

 

Takvinkeln får variera mellan de angivna 

gradtalen 

Takvinkeln mellan de friliggande bostadshusen och radhusen 

skiljer sig åt. Detta för att tillåta en variation i taklandskapet inom 

området samt för att de friliggande husen ligger intill ett befintligt 

bostadsområde och med en lägre takvinkel skapar de ett tydligare 

samband mellan det befintliga och det tillkommande. 

 

Fastighetsstorlek 

d1 – Minsta fastighetsstorlek är 800 kvadratmeter 

Fastighetsstorleken har införts i plankartan för att styra antalet 

fastigheter som kan bildas inom dessa kvarter. 

 

d2 – Minsta fastighetsstorlek är 700 kvadratmeter 

Inom vissa kvarter tillåts en minsta fastighetsstorlek på 700 

kvadratmeter. I och med variationen regleras tätheten mellan 

husen och ger möjlighet för variation på tomtstorlekar.  

 

Markens anordnande och vegetation 

n – Marken är avsedd för plantering 

Området med bestämmelsen n är avsedd för plantering som ska 

fungera som avgränsning mot parkeringsytan.  
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Illustrationer 

Illustrationslinje 

Illustrationstext 

Illustrationslinje och illustrationstext visar på möjlig användning 

av marken, de är dock inte bindande. På plankartan har möjliga 

gångstigar ritats ut som illustrationer, även en möjlig placering av 

miljöstation har illustrerats.  

 

Konsekvenser 

Behovsbedömning 
Planförslaget bedöms inte ge upphov till betydande 

miljöpåverkan vilket innebär att en miljöbedömning med 

tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte kommer att 

göras.  

 

Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. 

Areella näringar 
Planförslaget innebär att den tidigare obebyggda åkermarken 

kommer att ianspråktas. Eftersom åkermarken inte brukas innebär 

det inga direkta konsekvenser för den areella näringen.  

Dagvatten 
Förändrad markanvändning innebär att en stor del av 

åkermarken, som tar upp dagvatten, ersätts med hårdgjord 

tomtyta samt takytor. Kraftigare regn kan medföra en 

översvämningsrisk om inte planområdet höjdsätts på rätt sätt. För 

att förhindra att yt- eller dagvatten rinner in i byggnaden måste 

marken ges en tillräcklig lutning från byggnaden. 

Påverkan på vatten 
Genomförandet av planförslaget får inte medföra en ökning av 

föroreningshalterna i recipienten Mälaren. Reningen ska utgå från 

miljökvalitetsnormerna samt recipientens behov. Med hjälp av 

förslagen dagvattenlösningen kommer förorenings-

koncentrationerna efter exploatering bli lägre än i dagsläget med 

undantag för nickel, oljeindex och kvicksilver som ökar i 

förhållande till det befintliga värdet. Nivåerna ligger emellertid 

fortfarande under riktvärdet. 

Föreslagen åtgärd för rening av dagvatten bedöms inte innebära 

negativa konsekvenser för recipienten Mälaren. 
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Öster om planområdet finns ett vattenskyddsområde som har 

betydelse för vattentäkt. Det är viktigt att vidta skyddsåtgärder 

vid ett genomförande av detaljplanen för att förebygga eller 

förhindra skador enligt Miljöbalkens allmänna hänsynsregler i 2 

kap. 

Landskapsbild/stadsbild 
Landskapsbilden karaktäriseras av den stora öppna gräsvidden 

med skogsbrynets trädridå i bakkant. Delar av den öppna 

gräsvidden försvinner vid en exploatering av åkermarken. Det är 

däremot en kvalité som återfinns på flera andra delar i nära 

anslutning till området.  

Buller från trafik 
Bullret från vägarna i närheten bedöms inte överskrida gällande 

riktlinjer om 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads 

fasad.  

 
Barnperspektiv 
Detaljplanen möjliggör en utbyggnad av cirka 100 bostäder av 

olika karaktär och storlek som bland annat passar familjer med 

barn. Det är därför sannolikt att barn i olika åldrar kommer att 

vistas och bo inom området. 

I jämförelse med dagsläget bedöms förslaget till ny detaljplan 

innebära förbättringar ur ett barnperspektiv. Området innebär nya 

bostäder i nära läge till befintliga förskolor, skolor, lekparker och 

idrottsplats dessutom möjliggör planen för en ny förskola samt en 

ny allmän lekpark. Närheten till natur- och rekreationsområden 

möjliggör för spännande utomhusvistelse för barn. 

Hela planområdet har en platt karaktär vilket gör det lättare för 

rörelsehindrade barn att uppleva utvecklande och spännande 

lekplatser. 

Planförslaget bedöms inte utgöra negativa konsekvenser för barn 

och ungdomar. 

Ytterligare prövning 

Påverkan på markavvattningsföretag 
Förbud mot markavvattning gäller i hela Kungsör. Att rensa och 

gräva diken för avledande av dagvatten har bedömts inte handla 

om markavvattning i detta fallet. 
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Genomförande 

Ansvarsfördelning 
För utbyggnad av gator, VA-ledningar samt diken för dagvatten 

svarar kommunen. 

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän plats, dvs gata och park.  

Ekonomiska frågor 
Kostnader för mark, översiktlig geoteknisk utredning, 

exploatering och fastighetsbildning tas ut av kommunen i 

samband med tomtförsäljning. 

 

Kommunens kostnader för planens framtagande kommer att tas 

ut som planavgift i samband med tomtförsäljning.  

 

Kostnader för anslutning till el- och telenät uttages separat av 

respektive ledningshavare. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Planförslaget innebär att flertalet nya fastigheter kan bildas. 

Fastighetsbildning prövas i en lantmäteriförrättning av 

lantmäterimyndigheten. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 år efter det att planen vunnit laga kraft.  

Tidplan 
Preliminär tidplan  

Planuppdrag, maj 2018 

Samråd, 2: a kvartalet 2019 

Granskning, 3:e kvartalet 2019 

Antagande, 4:e kvartalet 2019 

Medverkande 
Planhandlingarna är upprättade av planarkitekterna Monika 

Stenberg, Pernilla Knutsson och Kristofer Agdahl, Ramböll 

Sverige AB på uppdrag av Kungsörs kommun. 

 

 

Stig Tördahl Monika Stenberg / Kristofer Agdahl / 

Pernilla Knutsson 

Teknisk chef  Planarkitekt 



  Datum  1/6 
2019-03-18   

    
    
    

 

 
Postadress Besöksadress Tfn/Mobil/Fax Org 
Kungsörs kommun 
736 85 Kungsör 
 

Drottninggatan 34 
 

0227-600000 
 
 

Org nr 212000-2056 
info@kungsor.se 
www.kungsor.se 

 

Behovsbedömning av detaljplan Runnabäcken 2, 
Kungsörs kommun 
 
Behovsbedömningen ska utgöra underlag för bedömning om genomförandet 
av kommande detaljplan/-er kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Om 
så är fallet ska kommunen göra en strategisk miljöbedömning av planen och 
upprätta en skriftlig redogörelse, miljökonsekvensbeskrivning (MKB).  
 
Behovsbedömningen bör även avgränsa vilka frågor som ska behandlas i en 
miljökonsekvensbeskrivning i enlighet med 6 kap Miljöbalken (MB) och 4 kap 
34 § Plan- och bygglagen (PBL) alternativt behandlas i planbeskrivningen. 
 
Beslut om detaljplanen togs av kommunstyrelsen 2017-11-27. 
 

Syfte med detaljplan  
Syftet med planläggningen är att möjliggöra uppförande av cirka 100 nya 
bostäder och en ny förskola med fyra avdelningar. Planen medger byggnation 
av bostadsbebyggelse i form av radhus, flerfamiljshus och enbostadshus.  
 
Inom planen möjliggörs för en park samt utbyggnad av infrastruktur som 
vägar, belysning och VA-anläggning. Planförslaget innebär också att ett 
grönstråk skapas i planens södra del som kopplar ihop Karl XIs promenad 
med Runnabäcken.  
 

 
Ortofoto med ungefärligt planområde markerat i rött. 

 
 

https://kungsor.se/
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Ställningstagande till strategisk miljöbedömning och avgränsning av 
MKB 
Planen berör ett område som är ca 10 ha stort. Planområdet ligger cirka 
700 meter söder om centrala Kungsör och cirka 1,5 kilometer från 
järnvägsstationen. Området avgränsas i norr av Kungsringen och i 
öster av befintlig parhusbebyggelse längs Torsgatan. På åkermarken i 
väster uppförs villor och radhus inom detaljplan Runnabäcken 1 som 
antogs 1990. Planområdet berör fastigheten Kungsör 3:1. 
 
Översiktsplan för Kungsörs kommun antogs 8 december 2014 (§ 54). 
Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen. I översiktsplanen pekas området 
ut som ett område för förtätnings- eller omvandlingsprocess. Området är 
vidare utpekat för villa- och småhusbebyggelse som ska utnyttja 
naturkvalitéerna ned mot Runnabäcken.  
 
Planområdet ligger inte inom område som utpekas som riksintresse.  
 
Planområdet utgörs av åkermark som ej är i bruk. Ett genomförande av planen 
innebär att jordbruksmark försvinner. Detaljplanen bedöms dock inte medföra 
någon betydande miljöpåverkan. Ett genomförande av planen har ingen 
påvisbar negativ effekt på miljön, hälsan eller hushållning med mark, vatten 
och andra resurser. Inga riksintressen, skyddad natur eller natura 2000-habitat 
bedöms påverkas av planen. MKN riskerar inte att överskridas. 
 
Den samlade bedömningen av ovanstående aspekter och deras kumulativa 
effekter är att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
En strategisk miljöbedömning med tillhörande MKB behöver därför inte 
upprättas.  
 
Nollalternativet innebär att jordbruksmarken inte bebyggs.   
 
 
Bilagor 

- Bilaga 1 Checklista för behovsbedömning med miljöaspekter och 
kommentarer. 

 
 
 
 
 
Stig Tördahl  Kristofer Agdahl,  

Pernilla Knutsson,  
Monika Stenberg 

  
Teknisk chef    Plankonsulter, Ramboll 
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Bilaga 1 Checklista för behovsbedömning 
MILJÖASPEKT Kan ett genomförande av 

planen antas medföra 
betydande miljöpåverkan 

KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

JA OSÄKER NEJ 
Verksamheter enligt 4 
kap 34  § PBL eller 
enligt Förordning om 
MKB 3 § eller 
bilaga 3  

  x  

Biologisk mångfald     
Riksintresse naturvård   x Ingen påverkan. 
Natura 2000-habitat   x Ingen påverkan. 
Skyddad natur   x Ingen påverkan. 
Värdefull/känslig natur   x Ingen påverkan. 
Grönstruktur  x  Planförslaget tar hänsyn 

till befintligt krondike och 
gräsytor mellan 
bebyggelse. 

Friluftsliv     
Riksintresse friluftsliv   x Ingen påverkan. 
Strandskydd   x Ingen påverkan. 
Värdefullt friluftsområde   x Ingen påverkan. 
Befolkning     
Jämställdhet   x  
Integration  x  Planen medger en blandad 

bebyggelse  
Barns perspektiv   x  Inom planen möjliggörs för 

en ny förskola, lekpark och 
goda gång- och 
cykelkommunikationer. 

Ålderssammansättning  x  Planen möjliggör för olika 
typer av boende tex radhus, 
villor, seniorvillor, 
hyresrätter och 
bostadsrätter.   

Människors hälsa     
Buller   x Ingen påverkan 
Vibrationer   x Ingen påverkan 
Magnetiska fält  x  Elledning grävs ner 
Radon  x  Inga uppgifter om att 

riktvärden överskrids 
Miljöfarlig verksamhet   x Ingen påverkan. 
Föroreningar   x Ingen påverkan. 
Markföroreningar   x Ej känt 
Fysisk tillgänglighet  x  Området är plant och 

uppfyller BBRs 
rekommendationer för 
lutningar och avstånd.  

Rekreation och friluftsliv   x  Planområdet gränsar till 
Runnabäckens 
rekreationsområde 
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Planen bedöms inte leda till 
någon negativ påverkan.  

Människors säkerhet     
Ras och skred   x Ej aktuellt 
Översvämning  x  En dagvattenutredning har 

tagits fram med föreslagen 
dagvattenhantering i 
planens sydvästra del. 

Trafiksäkerhet  x  Planförslaget innebär 
generösa gångbanor och 
trafikseparerade stigar inom 
området. Trafiksäkerheten 
på Kungsringen norr om 
planområdet kommer ses 
över och eventuella 
åtgärder vidtas. 

Farligt gods/ 
skyddsavstånd 

  x Området ligger inte i 
närheten av led för farligt 
gods.  

Trygghet och säkerhet   x  
Djur och växtliv     
Natura 2000-fågel   x Ingen påverkan 
Fridlysta/rödlistade arter   x Inga kända i närområdet 
Värdefulla/känsliga arter   x Inga kända i närområdet 
Mark     
Geologi och jordarter  x  De geotekniska 

förhållandena inom 
planområdet har utretts.  

Topografi   x Inga höjdskillnader inom 
planområdet.  

Erosion   x Ingen påverkan inom 
planområdet 

Vatten     
MKN Avrinningsområde  x  Planområdet avrinner 

västerut mot 
Runnabäcken, som 
mynnar i Arbogaån. 
Planområdet ligger inom 
vattenförekomsten 
Mälaren-Galten. 

Skyddsområde   x  
Ytvatten   x  
Grundvatten  x  Grundvattnets trycknivå 

ligger på ca +13 och +13,5 
vilket motsvarar cirka 1 
meter under markytan. 

Dagvatten  x  Dagvattnet föreslås 
fortsätta ledas ytledes i 
form av svackdiken samt i 
makadamdiken vid ett 
genomförande av 
planförslaget. För 
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ytterligare rening och 
fördröjning föreslås en 
dagvattendamm anläggas. 

Spillvatten   x Anslutning till kommunalt 
VA. 

Luft      
Miljökvalitetsnorm 
utomhusluft 

  x  

Klimatfaktorer     
Lokalklimat   x  
Ljusförhållanden  x  Påverkas inte. 

Bebyggelsens höjder och 
placering säkerställer goda 
ljusförhållanden.   

Hushållning 
mark/resurser 

    

Energianvändning el och 
uppvärmning 

  x  

Energianvändning 
transporter och 
kommunikationer 

  x  

Kollektivtrafikförsörjning  x  Cirka 800 m till 
busstationen och ca 1,5 km 
till Kungsör tågstation.  

Gång och cykel  x  Gång-och cykelförbindelser 
finns i området.   

Naturresurser   x  Cirka 10 hektar tidigare 
obebyggd/ej planlagd 
åkermark exploateras. 

Landskap     
Landskapsbild  x  Planen medför viss 

påverkan på 
landskapsbilden. 

Bebyggelse     
Stadsbild  x  Planen medför viss 

påverkan på stadsbilden. 
Gestaltning  x  Tillkommande byggnader är 

anpassade till omgivande 
bebyggelse.  

Kulturmiljö      
Riksintresse   x Ingen påverkan. 
Fornminne   x Inga fornminnen finns 

registrerade 
Byggnadsminne   x Inga byggnadsminnen finns 

registrerade 
Övrig värdefull 
kulturhistorisk miljö 

  x Ingen påverkan. 

     

Miljömål 
Begränsad 
klimatpåverkan 
Frisk luft 

Bidrar 
 
 
 

Motverkar 
 
 
 

Osäkert 
 
 
 

Berörs ej 
 
x 
x 
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Grundvatten av god 
kvalitet 
Levande sjöar och 
vattendrag 
Myllrande våtmarker 
Hav i balans 
Ingen övergödning 
Bara naturlig försurning 
Levande skogar 
Ett rikt odlingslandskap 
God bebyggd miljö 
Giftfri miljö 
Säker strålmiljö 
Skyddande ozonskikt 
Ett rikt växt- och djurliv 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 

 

 
x 
 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
 
x 
x 
x 
x 
x 

 

Samlad bedömning  

Planområdet utgörs av åkermark som ej är i bruk. Ett genomförande av planen innebär att 
jordbruksmark försvinner. Detaljplanen bedöms dock inte medföra någon betydande 
miljöpåverkan. Ett genomförande av planen har ingen påvisbar negativ effekt på miljön, hälsan 
eller hushållning med mark, vatten och andra resurser. Inga riksintressen, skyddad natur eller 
Natura 2000-habitat bedöms påverkas av planen. MKN riskerar inte att överskridas.  
 
Den samlade bedömningen av ovanstående aspekter och deras kumulativa effekter är att 
planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning 
med tillhörande MKB behöver därför inte upprättas.  

1  Kommentarer till checklistan  
2  Om planen anger förutsättningar för kommande tillstånd för sådana 

verksamheter eller anläggningar som anges i bilaga 3 till Förordning 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar bör en strategisk 
miljöbedömning påbörjas. 

 
Referensmaterial som har använts vid denna bedömning 
Titel Källa Aktualitet 
Översiktsplan för Kungsörs kommun Kungsörs 

kommun 
Antogs 2015 

Dagvattenutredning ÅF 2019 
Geoteknisk utredning Tyréns 2019 

 
 



Strukturskiss Runnabäcken
Ramboll 2019-05-06



Grönstruktur

Runnabäcken 1 Runnabäcken 2



Grönstruktur Dagvatten



Bebyggelsestruktur



2 5

6 11

16

6
6

6

6
7

9

8

9 6 6

16

16
Totalt: 135
Radhus: 73
Parhus: 26
Villor: 36

Förskola

Bebyggelsestruktur Antal bostäder



2019-05-06
Kristofer Agdahl 
Monika Stenberg
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Komplettering kring 
blandade bebyggelsetyper 
 
Uppdrag Runnabäcken 2 
Datum 2018-09-17 
Upprättat av Monika Stenberg 
  
 

Runnabäcken 2 - bebyggelsetyper 
I förslag till detaljplan för Runnabäcken 2 finns utrymme för olika 
typer av bostäder. Detaljplanen medger friliggande villor, radhus, 
parhus, kedjehus och flerfamiljhus i upp till två våningar. 
Bestämmelserna är dock mycket generella och reglerar i princip bara 
byggnadens höjd. Utmed den östra och södra kanten och ytterligare något 
kvarter regleras även minsta tomtstorlek vilket är anpassat för friliggande villor 
med större tomter. I övrigt kan större eller mindre tomter skapas. 
 
Utformningen för Runnabäcken 2 utgår delvis från hustyperna hos de 
byggaktörer som visat intresse och byggrätterna är anpassade för att 
tillmötesgå deras önskemål. I förslaget har bestämmelserna medvetet hållits på 
en mycket generell nivå för att inte begränsa möjligheten att tillmötesgå andra 
byggaktörer i framtiden. Det finns möjlighet för en byggaktör att bebygga 
platsen med i princip samma bebyggelsetyp t.ex. villor eller för en eller flera att 
bygga olika typer av bostäder.  
 
Runnabäcken 2 ligger mellan Runnabäcken 1, vilket är under uppförande, 
befintlig parhusbebyggelse i öster samt Södergården äldreboende i norr. 
Förslaget till detaljplan med bestämmelser är mycket generell, men 
tillkommande bebyggelse ansluter till befintlig angränsande bebyggelse genom 
byggnadshöjd och takvinkel.  
 
En flexibel detaljplan är lämplig när det inte är bestämt vem/vilka som ska 
bygga på platsen och när utbyggnad ska ske. Efterfrågan på bostäder förändras 
över tid. Generellt innebär en blandad bebyggelse, där även upplåtelseformer 
blandas, att utbudet breddas.  
 
I olika stadier av livet har människor olika behov. Unga har oftast behov av små 
hyresrätter för att kunna bo billigare och vara flexibla vid flytt. Äldre kan önska 
en bostad utan stor trädgård och i en våning utan trappor, men ändå av hög 
kvalitet. Frånskilda kan behöva byta villan mot två mindre bostäder såsom 
lägenhet, radhus eller parhus, gärna i närheten av varandra och skola/förskola. 
Större barnfamiljer söker ofta en friliggande villa med möjlighet för två bilplatser 
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och större trädgård. Att kunna erbjuda samtliga typer i ett och samma område 
ger ett robust område, som kan klara konjunktursvängningar bättre. 
 
Vissa kommuner har i sina riktlinjer för bostadsförsörjning en tydlig vilja att 
blanda bebyggelsetyper. I områden med en homogen typ av bostäder har 
medvetet kompletteringar gjorts av an annan typ för att minska homogeniteten. 
En avgränsad bostadsenklav med ett mycket homogent bostadsutbud kan 
lättare få en tydlig identitet, men också stigmatiseras. En blandad bebyggelse 
kan motverka stigmatisering och minska segregation. Runnabäcken 2 blir en 
relativt tydligt avgränsat område och föreslås få en relativt likartade bebyggelse 
(småhus, radhus/parhus, lägenheter i två våningar). En viss variation har 
eftersträvats. 
 
Det finns stor möjlighet för kommunen att i en detaljplan reglera val av hustyp 
om intresset finns. Dock kan inte upplåtelseformen regleras i detaljplan. 
 
I Sverige finns upplåtelseformerna hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt, samt 
en mindre del kooperativ hyresrätt.  Val av upplåtelseform hanteras av utbud 
och efterfrågan om inte kommunen ställer krav vid t ex markanvisning. 
Detaljplanen reglerar inte upplåtelseform. Utöver detta finns kategoriboenden 
såsom studentlägenheter eller specialboenden för äldre eller personer med 
funktionsnedsättningar. 
 
Många kommuner eftersträvar även en funktionsmässig blandning i ett område, 
dvs inte enbart bostäder utan även t ex handel, kontor, verksamheter. Det har 
dock inte föreslagits i Runnabäcken 2, vilket skulle kunna göra området än mer 
heterogent och tåligt för förändring. 
 
En tätare bebyggelse ger generellt ett mindre tillskott av växthusgaser än en 
gles bebyggelse. Sambandet mellan utsläpp av växthusgaser och fysisk struktur 
handlar om täthet, lokalisering och samspelet mellan bebyggelse och 
transporter. Täthet kan ha betydelse både för energiåtgång och 
uppvärmningsalternativ och för transportval och transportberoende. Hög 
exploateringsgrad skapar underlag för fjärrvärme, ger oberoende av 
bebyggelsetyp underlag för mer lokal service som handel, kollektivtrafik m.m. 
vilket gör att resor kan göras färre och kortare.* Förslaget i Runnabäcken 2 har 
dock en låg exploateringsgrad. 
 
*Mer om samband mellan täthet och klimatpåverkan finns i: ”Planer som styrmedel för att 
minska samhällets klimatpåverkan”, Boverket 2010. 
 
--- 
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Detaljplanen är upprättad enligt PBL (2010:900)

Plankarta  1:1000 / A1

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

Planområdesgräns

, 4 kap. 5 § 2

GATA Gata

GångvägGÅNG
CykelvägCYKEL

Kvartersmark

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

, 4 kap. 5 § 3

B Bostäder

Utformning av allmän plats

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

Gångbanagång
Planterade trädrader ska finnasallé
Yta för dagvattenhanteringdagvatten

, 4 kap. 5 § 2

, 4 kap. 5 § 2

, 4 kap. 5 § 2

1

e1  Största exploatering per fastighet är 200 kvadratmeter byggnadsarea

e2  Största exploatering är 550 kvadratmeter byggnadsarea

e3  Största exploatering per fastighet är 120 kvadratmeter byggnadsarea

, 4 kap. 11 § 1

, 4 kap. 11 § 1

, 4 kap. 11 § 1

Marken får endast förses med komplementbyggnad , 4 kap. 11 § 1

)0,0 Högsta byggnadshöjd i meter , 4 kap. 11 § 1

G0-0 Takvinkeln får vara mellan de angivna gradtalen , 4 kap. 11 § 1

Fastighetsstorlek

Markens anordnande och vegetation

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år efter det att planen vunnit laga kraft

ILLUSTRATIONER

d1  Minsta fastighetsstorlek är 800 kvadratmeter

d2  Minsta fastighetsstorlek är 700 kvadratmeter

, 4 kap. 18 §

, 4 kap. 18 §

n Marken är avsedd för plantering , 4 kap. 10 §

, 4 kap. 21 §

Illustrationslinje
Text Illustrationstext

ParkPARK

S Skola

P Parkering

Förhandskopia  2019-05-15

Uppgifter om grundkartan
Grundkartan (digitalt) upprättad 2019-04-12 av
Mätningssektionen i Kungsörs kommun.
Projektionssystemet i plan: SWEREF99 16 30
Höjdsystem: Kungsörs lokala
Kartan upprättad i mätklass II

Byggnad, liv resp. takkontur

Transformator, liv resp. tak

Skärmtak, liv resp. tak

Uthus, liv resp. tak

Industribyggnad

StaketUU UU UU

Stödmur

Häck* * *

Slänt

Bäck, dike

"6:12 , 3    Registernummer

serv    Servitut

lr    Ledningsrätt

Rutnätspunkt

Fornlämning, begränsning

Fornlämning

Elledning ovan markY
Ledningsstolpe[!

Belysningsstolpe(
Körbanekant

Barr- resp. lövskogp n
Äng resp. åkerO UU

B Berg i dagen

Ägoslagsgräns

5 Nivåkurvor

Grundkartans beteckningar

Trakt-/kvartersgräns

Fastighetsgräns

Gräns för servitut, ledningsrätt etc.

KUNGSÖR, ULW    Trakt-/kvartersnamn
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-05-27    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§   
Aktualitetsprövning av översiktsplan för 
Kungsörs Kommun, ÖP 2014 (KS 2019/136) 
Kommunfullmäktige beslutade den 8 december 2014 att anta 
översiktplanen för Kungsörs kommun, ÖP 2014. Fullmäktige ska 
vid minst ett tillfälle varje mandatperiod besluta om översiktsplanen 
aktualitet enligt 3 kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL. 

 
Aktualitetsprövningen ska visa i vilken utsträckning översiktplanens 
intentioner fortfarande är aktuella. Vidare ska det säkerställa att 
översiktplanen utgör ett aktuellt underlag för politiska beslut, 
myndighetsbeslut och som dialogunderlag med bland annat 
medborgare och andra myndigheter. 

 
Kommunens översiktsplan är relativt ny men uppdraget att 
genomföra en aktualitetsprövning motiveras med att översiktplanen 
i flera delar inte är tillräckligt aktuell eller omfattande för att möta 
den utveckling och byggnationstakt som kommunen har. 

 
Projektet beräknas starta under september 2019 och vara klart under 
våren 2020. Kostnaden beräknas uppgå till cirka 350 000 kronor. Då 
arbetet med att återaktualisera översiktplanen inte var planerad och inte 
ligger inom gällande ram föreslås att kommunstyrelsen skjuter till 
medel för projektet. 
 
  

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Tjänsteskrivelse från utvecklingsstrateg Stefan Leijerdahl 2019 

04 17 
• Plankommitténs protokoll 2019-05-15 § 8 

 
Förslag till beslut  Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att genomföra en 

aktualitetsprövning av gällande översiksplan och 350 000 kr för 
genomförandet.  
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Datum Vår beteckning 
2019-04-17  KS 2019/136 

 

  
  

 Adressat 

Utvecklingsstrateg  
Stefan Lejerdahl 

Kommunstyrelsen 

  

  

  
  
 
 
 

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 

Aktualitetsprövning av översiktplan för Kungsörs 
kommun, ÖP 2014 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 8 december 2014 att anta översiktplanen för 
Kungsörs kommun, ÖP 2014. Fullmäktige ska vid minst ett tillfälle varje 
mandatperiod besluta om översiktsplanen aktualitet enligt 3 kap. 27 § plan- och 
bygglagen (2010:900) PBL. 
 
Aktualitetsprövningen ska visa i vilken utsträckning översiktplanens intentioner 
fortfarande är aktuella. Vidare ska det säkerställa att översiktplanen utgör ett 
aktuellt underlag för politiska beslut, myndighetsbeslut och som dialogunderlag 
med bland annat medborgare och andra myndigheter. 
 
Kommunens översiktsplan är relativt ny men uppdraget att genomföra en 
aktualitetsprövning motiveras med att översiktplanen i flera delar inte är 
tillräckligt aktuell eller omfattande för att möta den utveckling och 
byggnationstakt som kommunen har. 

 
Frågan om översiktsplanen aktualitet har diskuterats på plangruppens möten, 
plankommitténs sammanträden och på en så kallad plandag. Vid diskussionerna 
har det framkommit att den nuvarande översiktplanen är i otakt med kommunens 
utveckling och behov av bland annat nya områden för bostäder, skolor och 
industrimark. 
 
Arbetet med att aktualitetspröva översiktplanen är ett relativt omfattande projekt 
och kommer att bedrivas med stöd av konsult. En arbetsgrupp kommer att bildas 
och plankommittén kommer informeras och involveras under arbetes gång.  
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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 

Projektet beräknas starta under september 2019 och vara klart under våren 2020. 
Kostnaden beräknas uppgå till cirka 350 000 kronor. Då arbetet med att återaktualisera  
översiktplanen inte var planerad och inte ligger inom gällande ram föreslås att 
kommunstyrelsen skjuter till medel för projektet. 
 
 
Förslag till beslut 
1. Plankommittén föreslår kommunstyrelsen att besluta om att ge 

kommundirektören i uppdrag att genomföra en aktualitetsprövning av 
gällande översiksplan. 
 

2. Plankommittén föreslår kommunstyrelsen att tillskjuta 350 000  kronor för 
arbetet med att aktualitetspröva gällande översiktplan.  

 
 
 
 
____________________  ___________________ 
Claes-Urban Boström  Stefan Lejerdahl  
Kommundirektör   Utvecklingsstrateg 
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§  
Meddelanden delegationsbeslut 
Kommundirektören Claes-Urban Boström har den 10 maj 2019, § 
6, besluta förordna följande personer att  utöver egen tjänst vara 
kommunchef under kommundirektörens semester: 
- socialchef Lena Dibbern 2019-07-01 – 2019-07-05 
- vd i KKTAB Stig Tördahl 2019-07-29 – 2019-08-16 

Dnr KS 2019/120 

 

 

Förslag till beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§  
Meddelanden 
Tillståndsbevis från Polismyndigheten i Västmanlands län: 

• Oden pizzeria – uteservering under perioden 
1/5 – 30/9 2019. Dnr KS 2019/95 

• Kungsörs Bollklubb – marknad och tivoli 2019-04-26 –  
2019-04-27. Dnr KS 2019/145 

• Pizzeria Phoenix – uteservering under perioden 
1/5 – 30/9 2019. Dnr KS 2019/139 

• Valborgsmässofirande med brasa, tal, sång fyrverkeri på 
Kungsudden och Björliden, Valskog. Dnr KS 2019/157, 
KS 2019/158 

• 1:a maj-möte med talare i Pinnparken och torgmöte med 
utdelning av information inför EU-val. Dnr KS 2019/162 

• Krisberedskapsdag för att öka medborgarnas medvetande om 
krisberedskap - på torget utanför Coop den 10 maj 2019.  
Dnr KS 2019/167 

Länsstyrelsen har den 10 maj 2019 beslutat att förordna Lena 
Dibbern som borgerlig vigselförrättare för perioden 2019-05-10 – 
2022-12-31. Dnr KS 2019/111 

Beslut från Trafikverket 2019-05-07: Fastställelse av vägplan för 
ombyggnad av väg 56, delen Bie – Alberga (Stora Sundby), samt 
indragning av väg i Katrineholms och Eskilstuna kommuner, 
Södermanlands län. Dnr KS 2018/32 

Hedströmmens vattenförbund - Ordinarie stämma 2019-05-24. Dnr 
KS 2019/180 

Mälardalsrådet - Rådsmöte den 10 maj 2019 i Örebro. 
Dnr KS 2019/164 

Västmanlands Tolkservice, ekonomisk förening -  
årsstämma 24 maj 2019. Dnr KS 2019/165 

Mälarens vattenvårdsförbund - Årsstämma den 17 maj 2019.  
Dnr KS 2019/171 
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Lantmäteriet - Ledningsrätt för elektronisk 
kommunikationsledning inom Kungsörs kommun med omnejd. 
Dnr KS 2019/173 

 

Beviljade schakttillstånd till: 

• Mälarenergi Elnät AB - byte av påkört kabelskåp på Skolgatan 
5 den 23/4 – 30/4 2019. Dnr KS 2019/13 

• Köpings Kabel-tv – fiber till Borgviksvägen 6/5 – 6/6 2019. 
KS 2019/13 

 

Trafikverket har beslutat om undantag från bestämmelserna om 
största tillåtna vikt och bredd för transport: 

• mellan Kungsör - Stockholm för m4 Gruppen AB för transport 
av husmoduler. Dnr KS 2019/12 

• mellan Kungsör – Solna och omvänt för Öhmans Lyftservice 
AB under perioden 14/5 – 11/8 2019. Dnr KS 2019/12 

 

Kännedomskopia från Länsstyrelsen i Västmanlands län - 
Föreläggande om försiktighetsåtgärder inför ledningsröjning i 
Arboga och Kungsörs kommuner (525-1200-2019). Beslutet om 
föreläggande gäller Mälarenergi Elnät AB. Dnr KS 2019/148 

 

Protokollsutdrag från: 

• Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) 2019-04-25 
§ 44 - Strategisk och ekonomisk plan 2020-2022. Dnr KS 
2019/172 

• Kommunfullmäktige i Arboga 2019-04-25 § 52 Nominering av 
revisor till Västra Mälardalens Myndighetsförbund från 
Kungsörs kommun. Dnr KS 2018/440 

 

Protokoll/minnesanteckningar från: 

• Förbundet Agenda 2030:s vårstämma 2019-04-10 § 1 - 16 

• Västmanlands kommuner – Förbundsmöte 2019-04-12 § 1-21. 
Dnr KS 2019/15 
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Synpunkter inkomna via kommunens hemsida  

• IS återvändare. Dnr KS 2019/144 

• Ekuddens camping. Dnr KS 2019/146 

• Dåliga bussförbindelser, Dnr KS 2019/185 

• Rusta upp skateparken. Dnr KS 2019/187 
 

Undertecknade avtal: 

• Kultur- och fritidschef Mikael Nilsson har tecknat avtal med 
Fritidsbanken Värmland. Avtalstid: 2018-02-20- tills vidare.  
Dnr KS 2019/149 

• Kultursamordnare Lina Ekdahl har tecknat kontrakt för köp av 
teaterföreställningen - Kotten och stormen. Föreställningen 
spelas på bygdegården i Granhammar den 18 maj 2019.  
Dnr KS 2019/152 

• Ekonomichef Bo Granudd har tecknat avtal med Refero 
Revision AB som ska analysera kommunens reskontra och 
tillhörande system. Dnr KS 2019/159 

  
Kommuner och Landstings cirkulär: 

• 19:18 Vårproposition 2019 och vårändringsbudgeten för år 
2019  

• 19:19 Ny legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer  

• 19:20 Preliminär kostnadsutjämning och LSS för 2020  

• 19:21 Budgetförutsättningar för åren 2019–2022  

• AFS 2018:4 - arbetstagare ska använda kanyler med integrerad 
skyddsfunktion  

• Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för 
räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB 19, med Svenska 
Kommunalarbetarförbundet och Vision  

 
 

Förslag till beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 

























































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

	

Antagen av styrelsen 2019‐03‐13 

Bolagsstyrningsrapport	2018

KKTAB 2019/7 



2 
 

Innehåll 

1.  Inledning .......................................................................................................................................... 3 

2.  Utvärdering av styrelsen och verkställande direktören .................................................................... 3 

3.  Hur styrelsearbetet bedrivits, inkluderande eventuell arbetsfördelning, antal sammanträden, 
genomsnittlig närvaro samt vem som varit sekreterare vid styrelsens sammanträden .................... 5 

4.  Hur den interna kontrollen, både vad gäller uppfyllelse av bolagets syfte, ägardirektivet samt finansiell 
rapportering är organiserad samt hur väl den interna kontrollen har fungerat under senaste 
räkenskapsåret .................................................................................................................................. 6 

5.  Hur bolagets risker bedömts och följts upp ..................................................................................... 7 

6  Nyckeltal .......................................................................................................................................... 8 

7.  Hur bolaget kommunicerar med revisorer och lekmannarevisorer .................................................. 8 

8.  Vilka ärenden som bolaget överlämnat till moderbolaget för avgörande, om kommunfullmäktiges 
ställningstagande ska inhämtas ........................................................................................................ 9 

9.  Uppföljning och rapportering av de ekonomiska och finansiella målen .......................................... 9 

10.  Uppföljning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt ............................................................................. 9 

11.  Kompetensförsörjningsplan ........................................................................................................... 10 

12.  Uppföljning av internkontroll och mål........................................................................................... 11 

 

   



3 
 

1. Inledning 
Kungsörs KommunTeknik AB är ett kommuntekniskt företag som förvaltar fastigheter samt 
utför tjänster inom gata och park enligt beställningar från Kungsörs kommun. Bolaget är 
helägt av Kungsörs kommun. 
 
Bolaget förvaltar och sköter kommunens skogar och naturmarker. Skogs och naturmarker 
förvaltas med ett ekologiskt perspektiv. 
 
Bolaget har även en mät, kart och GIS avdelning som hanterar kommunens kartsystem samt 
utför tjänster i framtagande av nya detaljplaner. 
 
Kungsörs KommunTeknik AB arbetar även med ny- och ombyggnationer i fastigheter, gata 
och park.  
 
Från den 1 maj 2016 har hela VA-verksamheten överförts till eget bolag, Kungsörs Vatten 
AB, även detta helägt av Kungsörs kommun. Personalen överfördes 1 september 2016. 
 
Rapportering och information ska ske i årsredovisningen samt enligt de direktiv och 
anvisningar som kommunstyrelsen anger för kommunkoncernens planerings- och 
uppföljningsprocess. 

2. Utvärdering av styrelsen och verkställande direktören 
Styrelsen har med glädje sett att försäljningen av tomter för nybyggnation har fortsatt och att 
planeringen för fler förskolor har startat. Vårt mål att Kungsör skall få fler innevånare bygger 
på att vi kan ge service och möjlighet att planera för bostäder. Planer för industrimark har 
också genomförts under 2018. Kung Karls skola som är en av Kungsörs största investeringar 
invigdes med öppet hus för allmänheten den 17 februari. Arbetet med rivningen av den gamla 
skolan startades och tog ett antal månader. Byggnationen av den nya yttre miljön slutfördes 
under hösten och invigningen hölls den 20 oktober.  

Södergårdens utbyggnad av demensboendet Lärken invigdes den 3 april. Efter det så 
påbörjades rustning av va-systemet i den gamla delen av Södergården. Upprustningen av den 
äldre delen innebär att man målar, byter tapeter och byter ut slitna golvytor. Södergården 
behöver en uppsnyggning för att ge de äldre och personalen en bättre miljö. 

Viss byggnation med att byta ut gamla vattenledningar har gjorts centralt i Kungsör vilket 
inneburit avstängda gator som följd. Centrumplanen etapp 2 har genomförts dvs på 
Drottninggatan från Kungsgatan till Coop torget. Drottninggatan invigdes den 20 oktober och 
Coop torget kommer efter invigning under våren 2019 att få sin utsmyckning klar och sitt nya 
namn. 

Vattnet till Kungs Barkarö är nu fram draget och planeringen och projekteringen för en 
vattenledning till Valskogs tätort har påbörjats. Det är viktigt att man gör denna vattenledning 
för det innebär att möjligheten till nödvatten från Arboga gör oss mindre sårbara om något 
skulle hända med vårt eget vatten. Upprustningen av vårt vattenverk har påbörjats. En större 
investering har gjorts och köp av en ny grovrens istället för den gamla som tjänat ut. Den 
utrustningen behöver en ny byggnad för att kunna fungera. Under första halvåret av 2019 
kommer anläggningen att tas i bruk. 
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Under året har Bolagen lyckats rekrytera duktiga och erfarna medarbetare. En ny VA-chef 
och en ny ekonom men tråkigt nog ingen ny ekolog. Ett flertal personer har varit intresserade 
att börja hos oss men fått ett bättre erbjudande eller av bostadsskäl valt annan arbetsgivare. 
Verksamheten har under tiden skötts av VD och övrig personal. På sikt är detta inte hållbart 
utan vi måste ev. köpa kompetens från någon annan kommun. Men målet måste vara att 
rekrytera en egen ekolog. 

2018 var för Bolagen ett ytterligare framgångsrikt år tack vare en bra ledning och duktiga 
erfarna medarbetare. 

Styrelsen ansvarar för förvaltningen och organisationen av bolaget i enlighet med gällande 
lagar och regler. Styrelsens bedömning är att kompetensen finns för att på ett bra sätt kunna 
utföra sina uppgifter. Delaktighet och information har på ett bra sätt redovisats till styrelsen 
under året som gått. 

Styrelsen finner att verkställande direktören på ett utmärkt sätt fullgjort sina uppgifter. 

Styrelsen ser med glädje fram emot ett nytt verksamhetsår med nya utmaningar för att på 
bästa sätt ge service till verksamheterna och Kungsörs innevånare.  
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3. Hur styrelsearbetet bedrivits, inkluderande eventuell arbetsfördelning, antal 

sammanträden, genomsnittlig närvaro samt vem som varit sekreterare vid styrelsens 
sammanträden 
Ordinarie styrelseledamöter 
Rigmor Åkesson, ordförande (S) 
Sofia Axelsson, 1:e vice ordförande (L) 
Rolf Lindgren, ledamot (S) 
Per Haldin, 2:e vice ordförande (M) 
Kristina Larsson Sköld, ledamot (C) 
 
Ersättare 
Christer Henriksson, (V) 
Kerstin Åkesson, (MP) 
Robert Andersson, (M) 
 
Verkställande direktör 
Stig Tördahl 
Styrelsen har under året hållit 6 protokollförda sammanträden. 
 
Revisorer 
Ordinarie revisor   Revisorsuppleant 
Johan Tingström, auktoriserad revisor Peter Söderman, auktoriserad revisor 
 
Lekmannarevisor   Lekmannarevisorsuppleant 
Lars Wigström   Ingrid Dorsander Andersson 

 
Närvaro vid styrelsemöten 2018 

 
Namn 

2018-03-13 2018-05-22 2018-06-13 2018-09-21 2018-10-31 2018-11-28 

Rigmor Åkesson, 
ordförande 

X X X X X  

Sofia Axelsson, 1:e 
vice ordförande 

X  X X X X 

Rolf Lindgren, 
ledamot 

X X X X  X 

Per Haldin, 2:e vice 
ordförande 

X X X   X 

Kristina Larsson 
Sköld, ledamot 

X X X X X X 

Kerstin Åkesson, 
ersättare 

   X   

Christer 
Henriksson, 
ersättare 

 X X X X  

Robert Andersson, 
ersättare 

  X    

VD       
Stig Tördahl X X X X X X 
Sekreterare       
Eva Ottosson X X X X X X 

 

  



6 
 

 

Närvaro vid stämmor och Bolagsdagar 2018 

 
Namn 

Bokslutsstrategiskt 
dialogmöte 
2018-12-10 

Bolagsdag 
2018-06-04 

Stämma 
2018-06-04 

Bolagsdag 
2018-12-10 

Rigmor Åkesson, 
ordförande 

X X X X 

Sofia Axelsson, 
1:e vice 
ordförande 

X   X 

Rolf Lindgren, 
ledamot 

X X X X 

Per Haldin, 2:e 
vice ordförande 

X X X X 

Kristina Larsson 
Sköld, ledamot 

X X X X 

Kerstin Åkesson, 
ersättare 

 X X  

Christer 
Henriksson, 
ersättare 

 X X  

Robert 
Andersson, 
ersättare 

    

VD     
Stig Tördahl X X X X 
Sekreterare     
Eva Ottosson X X X X 

 

4. Hur den interna kontrollen, både vad gäller uppfyllelse av bolagets syfte, ägardirektivet 
samt finansiell rapportering är organiserad samt hur väl den interna kontrollen har 
fungerat under senaste räkenskapsåret 
Det kommunala uppdraget följs upp genom kontinuerliga dialogmöten med 
kommunstyrelsen. I dialogmötet analyseras utförd beställning och kvalitet på genomförandet. 

För 2018 och kommande år följs uppdraget upp mot en mängdförteckning. 

Enligt bolagspolicyn ska styrelsen utforma och anta en arbetsordning samt VD-instruktion. 
Arbetsordningen är reviderad den 28 november 2018 och gällande VD-instruktion 29 
november 2017. Ny VD-instruktion är under uppförande och kommer att antas på 
styrelsemötet den 13 mars 2019. Arbetsordningen och VD-instruktionen gäller tills vidare tills 
något annat beslutas.  

Styrelsen informeras kontinuerligt om verksamheten samt den ekonomiska och finansiella 
situationen. 

Personalsystemet Personec fungerar tillfredställande. I systemet finns funktioner som väl 
levererar den kontroll som förväntas och behövs. 

Den ekonomiska uppföljningen sker i systemet Qlikview samt i ekonomisystemet Raindance. 
Det uppfyller kraven för en god uppföljning. 

Under 2018 har ägardialoger skett vid två tillfällen vilket innebär att moderbolagets styrelse 
träffar respektive dotterbolags styrelse för dialog i enlighet med bolagspolicyns avsnitt 1.4. 

Bolaget deltar aktivt i uppföljningen av kommunens och koncernens gemensamma mål- och 
resultatstyrningsmodell. 
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5. Hur bolagets risker bedömts och följts upp 
Vi har genomlyst riskerna med framtida personalförsörjning. Bolaget är väl medvetet om 
riskerna. 

Ett flertal pensinsavgångar har under året uppkommit och ytterligare pensionsavgångar är 
förestående i närtid. Rekryteringar har genomförts och tjänster har kunnat återbesättas. Nära 
samarbete med kommunens HR-avdelning pågår. Bristsituation kan uppstå då flera av 
tjänsterna är mycket svårrekryterade. För att undvika produktionsbortfall pågår 
internutbildning av personal. 

Ekonomin i bolaget är för närvarande stabil. Den ekonomiska situationen är mycket beroende 
av beställningar från Kungsörs kommun. Detta betyder att bolaget är mycket känslig för den 
ekonomiska situationen i kommunen. 

Kungsörs KommunTeknik AB har genomfört stora om- och nybyggnationer, som t.ex. Nya 
Skolan, vilket innebär att bolaget har tagit upp stora lån. Låneskulden uppgår till 365.5 milj. 
kr. Bolaget blir då mycket känsligt för ränterörelser. För att minska risken av ränterörelser så 
har 150 milj. kr bundits i 5 år till en låg ränta av 0,76 %.  Stor vaksamhet för detta är en 
nödvändighet. 

Genomarbetade uppföljningar av drift- och finansekonomi är nödvändiga och genomförs 
varje månad. Redovisningar i bolagets styrelse sker kontinuerligt. 

Finanspolicyn är reviderad av styrelsen 15 juni 2016. 

I policyn anges: 
 finanspolicyns syfte 
 finansverksamhetens mål 
 organisation och ansvarsfördelning 
 likviditetsförvaltning 
 finansiering 
 rapportering 
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 6 Nyckeltal 

 

Det är mycket tillfredställande att konstatera att artbetet med att minska energi- och 
vattenförbrukningar i fastigeterna har gett resultat. 

7. Hur bolaget kommunicerar med revisorer och lekmannarevisorer 
Bolagets auktoriserade- och lekmannarevisorer kommuniceras genom att tillsändas styrelsens 
protokoll. Även andra dokument som anses vara av betydelse, för att ge revisorerna möjlighet 
att följa verksamheten. PricewaterhouseCoopers AB (PwC) utför den årliga revisionen. PwC 
konsulteras också under året vid behov. Lekmannarevisorerna har årligen en genomgång av 
årsredovisningen med PwC. 
Under 2018 har också dialogmöten mellan bolagets styrelse och revisorerna genomförts. 

  

Verksamhetsmått Redov 16 Budget 17 Redov 17 Redov 17 Budget 18 Redov 18 Redov 18

Aug Dec Aug Dec

Fastighetsareor m2 69 545 69 545 72 853 72 853 82 833 82 833 82 833

38 566 991 49 120 600 24 485 357 39 181 118 46 308 288 34 603 960 42 554 965

Fastighetskostnad kr/m2 554,62 kr/m2 706,31 kr/m2 336,09 kr/m2 537,81 kr/m2  559,06 kr/m2 417,76 kr/m2 513,74 kr/m2

Elenergiförbrukn. fastih. kwh 6 231 616 kwh 6 944 701 kwh 3 370 600 kwh 6 157 018 kwh 7 041 927 kwh 3 308 770 kwh 5 239 580 kwh

Elenergiförbr. fastigh. kwh/m2 89,60 kwh/m2 99,86 kwh/m2 46,27 kwh/m2 84,51 kwh/m2 85,01  kwh/m2 39,95 kwh/m2 63,26 kwh/m2

Förbrukning värme i fastighet kwh 8 290 339 kwh 10 611 072 kwh 5 026 610 kwh 8 416 284 kwh 10 759 672 kwh 4 987 202 kwh 7 287 069 kwh

Förbrukning värme i fastighet per m2, kwh/m2 119,21 kwh/m2 152,58 kwh/m2 70,00 kwh/m2 115,52 kwh/m2 129,90 kwh/m2 60,21 kwh/m2 87,97 kwh/m2

Förbrukning vatten i fastighet m3 38 007 m3 48 616 m3 26 434 m3 40 939 m3 49 297 m3 27 012 m3 34 292 m3

Förbrukning vatten i fastighet per m2, m3/m2 0,55 m3/m2 0,70 m3/m2 0,36 m3/m2 0,56 m3/m2 0,60 m3/m2 0,33 m3/m2 0,41 m3/m2

25210 Gata 6 521 133 6 129 000 3 706 941 6 861 137 6 189 326 4 126 000 7 964 054

Gator antal m2 510 872 510 872 510 872 510 872 510 872 519 106 519 106

Kostnad drift & u‐håll per m2, gata kr/m2 12,76 kr/m2 11,99 kr/m2 7,25 kr/m2 13,43 kr/m2 12,12 kr/m2 7,95 kr/m2 15,34 kr/m2

25320 Park 2 683 838 2 150 000 1 920 063 2 729 687 2 172 901 1 449 000 2 949 334

Park antal m2 434 679 434 679 434 679 434 679 434 679 445 025 445 025

Kostnad drift & u‐håll per m2, park kr/m2  6,17 kr/m2 4,94 kr/m2 4,41 kr/m2 6,27 kr/m2 5,00 kr/m2 3,26 kr/m2 6,63 kr/m2

25250 Enskilda vägar 835 000 844 000 469 410 798 698 852 322 568 000 1 004 899

Enskilda vägar m2 240 898 240 898 240 898 240 898 240 898 240 898 240 898

Kostnad enskilda vägar per m2, kr/m2 3,46 kr/m2 3,50 kr/m2 1,94 kr/m2 3,31 kr/m2 3,54 kr/m2 2,36 kr/m2 4,17 kr/m2

Solenergi 40 050 kwh 60 870 kwh
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8. Vilka ärenden som bolaget överlämnat till moderbolaget för avgörande, om 
kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas 
Fullmäktige ska ges tillfälle att ta ställning, innan bolaget beslutar i frågor som är av 
principiell art, eller annars av större vikt. Det slutliga avgörandet om frågan ska underställas 
fullmäktige görs av kommunstyrelsen. 

Hit räknas exempelvis: 

 Större åtaganden för bolagen. Med större åtaganden avses åtaganden som ändrar nu-
varande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt påverkar bolagens eller 
ägarens ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunkoncernen 

 försäljningar och köp av fast egendom av större betydelse 

 bildande eller förvärv samt försäljning eller annan avveckling av dotterbolag 

 förvärv eller försäljning av aktier i andra bolag utanför koncernen 

 fusion av bolag 

Skulle olika meningar uppkomma i bolagens styrelser om fråga som kan vara av sådant 
slag att den ska underställas fullmäktige ska i första hand samråd ske med 
moderbolagets styrelse och i nästa steg med kommunstyrelsen. 

Under 2018 har KKTAB ansökt om utökad borgen för upplåning hos Kommuninvest Sverige 
AB till renovering av gamla delen av äldreboendet vid Södergården samt till uppförande av 
skollokaler och fritidsgård i Valskog.  

 

9. Uppföljning och rapportering av de ekonomiska och finansiella målen 
Fastighetsförvaltningen bedrivs enligt direktiven om självkostnadsprincipen. Uttagna hyror 
bekostar drift- och underhåll av ägda och förvaltade fastigheter. 

Uppföljning av intäkter och kostnader sker löpande och rapporteras till styrelsen.  

Fastlagda finansiella mål efterlevs. Stor vaksamhet avseende ränterörelser är nödvändig då 
låneportföljen är relativt stor. 

Året har präglats av stark ekonomi då ränteläget varit extremt lågt. 

 

10. Uppföljning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
Kommunstyrelsen blir tillsänd Delårsrapporter, Årsredovisning inkl. 
Bolagsstyrningsrapporten, protokoll, internkontrollplan, noteringar från ägardialoger, 
målplaneringen, nyckeltal och styrelseutvärderingen. Två gånger per år arrangeras s.k. 
Bolagsdagar. Dessa dagar innehåller på våren Ägardialoger och bolagsstämmor. På hösten 
innehåller bolagsdagen Ägardialoger och Bokslutsstrategiskt dialogmöte. Anteckningar förs 
och tillsänds kommunstyrelsen.  
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11. Kompetensförsörjningsplan  
Där det är möjligt och där det finns behov, säkerställs framtida kompetensförsörjning genom 
praktikplatser. 

För närvarande sker detta på driftavdelningen genom att feriearbetare som bedöms lämpliga 
erbjuds säsongarbeten året efter att de placerats av skolan. Faller säsongsarbetet väl ut och 
intresse finns, så sker rekrytering vid behov. Intern och externutbildningar följer, för att 
säkerställa kompetens och behörigheter.  
 
För närvarande utbildas två mätningstekniker internt. 
 
Kartingenjör som uppnått pensionsålder har valt att jobba vidare med 80%. Detta är mycket 
tillfredställande då detta är en svårrekryterad befattning. Under 2020 bör en 
rekryteringsprocess påbörjas. 
 
VD/ Teknisk chef har även uppnått pensionsålder och valt att arbeta vidare. Under 2020 bör 
rekryteringsprocess för denna tjänst påbörjas. 

 

 

Pensionsprognos 2019 - 2023 

Befattning 
  

Årtal Summa 
2019-
2023 2019 2020 2021 2022 2023 

VD (2018 1)   0 
Mark- och gatuansvarig/projektledare 0 0 0 0 0 0 
Fastighetschef 0 0 0 0 0 0 
Fastighetsförvaltare 0 0 0 0 0 0 
Teknisk förvaltare 0 0 0 0 0 0 
Drifttekniker fastighet 0 0 0 0 0 0 
Fastighetskötare 0 0 0 0 0 0 
Sekreterare 0 0 0 0 0 0 
Ekonom 0 0 0 0 0 0 
Mät- kart- och GIS-ingenjör 0 0 0 0 0 0 
Kartingenjör (2018 1)   0 
Mätningstekniker 0 0 0 0 0 0 
Anläggningsarbetare drift  1 1 0 1 1 4 
Arbetsledare drift 0 0 1 0 0 1 
Driftchef 0 0 0 1 0 1 
Ekolog    
Totalt  1 1 1 2 1 6 
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12. Uppföljning av internkontroll och mål 
Internkontroll – diarienummer KKTAB 2018/17 (bilaga 1) 
Internkontrollplanen för 2018 är antagen av styrelsen den 13 mars 2018. Resultatet 
från uppföljningen påvisar inga avvikelser eller felaktigheter. 
 

Mål- och måluppfyllelse – diarienummer KKTAB 2017/152 

Styrelsen har beslutat om inriktningsmål för 2018 den 18 oktober 2017. 
Från 2014 följer bolaget Kungsörs kommuns modell för mål- och resultatstyrning. 
Uppföljningen av målen sker löpande i del- och helårsrapporter. 
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Måluppföljning januari – december 2018 
 

KF-MÅL Styrelsemål Bolag December 2018 

Kommunen ska ha 
minst 8500 invånare år 
2018 och 9000 invånare 
år 2025. 

Ta fram 2 detaljplaner för 
industri- och verksamhetslokaler 
och 3 detaljplaner för 
bostadsändamål under 2018 

KKTAB 

Antagna detaljplaner: 
Tegeludden och Parklogen. 

Pågående detaljplaner:  

 Jägaråsen 
 Nya Kinnekulle 
 Kaplanen7-9 
 Rörgränd 
 Borgvik 
 Runnabäcken 2

Anlägga gata och belysning på 
Blåmesgatan under 2018 

KKTAB 

 
Blåmesgatan klar med 
undantag för asfaltering. 
Va-byggnation färdigställd. 

Genomföra en 
parkeringsutredning under 2018 
och genomförande av åtgärder 
under 2018 och 2019 

KKTAB 

 
 

Parkeringsutredning påbörjad.

Framställa en komplett 4-årig 
trafikplan. Ett flerårsprojekt KKTAB 

 
 

Trafikplan påbörjad. 

Anlägga VA Blåmesgatan 2018 KVAB 
 

Blåmesgatan VA klart. 

Genomföra projektering för VA-
utbyggnad till Valskog under 
2018. Anläggning påbörjas 
under 2019. 

KVAB 

 
 

Projektering pågår 
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Kommunens resultat ska 
utgöra en procent av 
skatteintäkter och 
statsbidrag varje år. 

  

Minska mediaförbrukningen så 
som el, vatten och värme, till en 
sammantagen minskning med 2 % 
i jämförelse med 2017. 

KKTAB

Stora arbeten i 
undercentraler och 

ventilationsanläggningar är 
utfört med ett resultat av en 

minskning med 25% 

Genomföra åtgärder för att 
minska energiförbrukningen med 
2 % i VA-anläggningar 2018 i 
jämförelse med 2017. 

KVAB 

Energiförbrukningen i va-
anläggningen har ökat med 

12% beroende på 
utbygganad av processer 
samt ökad produktion av 

vatten 

I skolan ska 
kunskapsnivå, trivsel och 
trygghet öka varje år 
med 2015 som basår 

Fortsatt analys av angöring till 
skolor/förskolor ska genomföras 
under 2018. Åtgärderna ska 
genomföras under 2019. 

KKTAB

Analys med avseende på 
trafiksäkerhet och belysning 

för angöring till 
skolor/förskolor fortgår 

Centrumutvecklingens 
första etapp och torget i 
Valskog ska vara klara 
under 2018. 

Upphandla Drottninggatans nedre 
del inklusive Cooptorget enligt 
upprättade skisser samt påbörja 
ombyggnaden under 2018. 

KKTAB

 
 
 
 

Klart 

Anlägga dagvattenmagasin på 
Drottninggatan vid Cooptorget 
2018. 

KVAB 

 
 

Klart 

VA 
Skapa nödvattenförsörjning 
mellan Kungsör och Köping 
2018. 

 
 

KVAB 

Nödvattenförsörjning 
kommer att skapas mot 

Arboga då Valskog ansluts i 
Kungsörs va system. 

Anslutning mot Köping är 
förberett och kan ingå i 

arbetet med VA samverkan 
KAK 

VA Behålla nuvarande låga taxor 
under 2018. 

 
KVAB 

 
Målet är uppfyllt 2018 

 



 Uppföljning av 2018 års internkontrollplan  KKTAB 2018/17 
 

1 (3) 
Antagen av styrelsen den 13 mars 2019 

Bilaga	1	

Rutin 
- kontrollmoment (Vad?) 

Risk-
värde 

Metod 
(Hur?) 

Uppföljning 
(När?) 

Ansvarig 
(Vem?) 

Rapport till 

Obligatoriska kontrollmoment (*) 

Privat körning av bolagets bilar * 8 Övervakning och tips Del- och 
helårsrapporter

Avdelningschef VD 

Privat körning av bolagets bilar förekommer inte. Fordon har GPS-övervakning installerad. 
 

Delegering* 
- Delegationsordningen är relevant med 

avseende på kommunstyrelsens förvaltnings 
organisation och befattningar samt enligt 
bolagets styrdokument såsom arbetsordning, 
VD-instruktion, attest- och 
firmateckningsordning 

6 Komplett genomläs-
ning av delegations-
ordningen 

Del- och 
helårsrapporter 

VD Styrelsen 

Arbetsordning reviderad och antagen 2018-11-28. 
VD-instruktion antagen 2017-11-29. Revidering pågår. 
Aktuell firmateckningsordning finns registrerad hos Bolagsverket. 
Aktuella attesträttigheter finns. Revideras vid verksamhetsförändringar. 

Dokumenthantering* 
- Aktuell dokumenthanteringsplan finns och är 

tillgänglig och relevant 

6 

 

Komplett genomläs-
ning av förvaltning-
ens/bolagets plan 

Del- och 
helårsrapporter 

Sekreterare VD 

Aktuell dokumenthanteringsplan finns. Antagen av styrelsen 26 oktober 2016. 
 

  



 Uppföljning av 2018 års internkontrollplan  KKTAB 2018/17 
 

2 (3) 
Antagen av styrelsen den 13 mars 2019 

Bilaga	1	

Rutin 
- kontrollmoment (Vad?) 

Risk-
värde 

Metod 
(Hur?) 

Uppföljning 
(När?) 

Ansvarig 
(Vem?) 

Rapport till 

Obligatoriska kontrollmoment (*) 

Inventering bisysslor * 4 Kontroll vid 
medarbetarsamtal

Del- och 
helårsrapporter

Avdelningschef VD 

Kontroll av förekomst av bisysslor inventeras årligen vid medarbetarsamtalen. Vid medarbetarsamtalen som genomfördes 2018 
framkom inga sådana uppgifter. 
Bisyssla som är konkurrerande verksamhet är inte tillåten.

Arbetsmiljö * 
- Riskanalyser och handlingsplaner finns 

12 Genomförande av 
skyddsronder och 
upprättande av 
handlingsplaner

Del- och 
helårsrapporter 

Avdelningschef VD/styrelsen 

Skyddsronder genomförs kontinuerliget enligt upprättade planer och förekomster av brister åtgärdas. Rapport till styrelsen sker vid 
varje sammanträde. Nya arbetsmiljöplaner med riskanalyser är framtagna. 

Hot och våld * 
- Rutiner är kända och tillämpas vid behov 

15 Information om 
rutiner. Kontroll och 
uppföljning av 
incidenter

Del- och 
helårsrapporter 

Avdelningschef VD 

Handlingsplan finns registrerad som KS-handling 41/2014. En uppdatering av planens innehåll kommer att ske vid nästkommande 
Ledningsgruppsmöte den 28 januari 2019.  
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Bilaga	1	

Rutin 
- kontrollmoment (Vad?) 

Risk-
värde

Metod 
(Hur?)

Uppföljning 
(När?)

Ansvarig 
(Vem?)

Rapport till 

Personuppgiftslagen (PuL) från 25 maj 2018 
General data protection regulation (GDPR)*  
- Rutiner och processer för säker hantering av 

personuppgifter 
- Rutiner och processer för säker hantering av 

personregister

9 Komplett genomläs-
ning och diskussion i 
bolagets 
ledningsgrupp 

1 gång/år Sekreteraren VD 

Styrelsen har den 13 mars 2018 utsett VD Stig Tördahl som företrädare för dataskyddsansvarig och den 22 maj 2018 beslutade 
styrelsen att utse Per Wadlin VMKF som dataskyddsombud. 
Inom ramen för löpande förvaltningsåtgärder har VD Stig Tördahl utsett Projektledare Lisa Kohlström till bolagets 
dataskyddshandläggare. 

Rätt lön *  
- Rätt lön till rätt person samt att avdrag görs 

vid frånvaro

4 Uppföljning i 
QlikView efter varje 
löneutbetalning 

Varje månad Avdelningschef VD 

Rätt lön till rätt person i rätt tid har utgått och avdrag görs vid frånvaro. Kontroll via Personec och QlikView. 

Övrigt 

Ekonomisystem 
- Avstämning att nytt ekonomisystem levererar 

in- och utdata korrekt 

16 Uppföljning och 
kontroll via QlikView 
och Raindance

Del- och 
helårsrapporter 

Ekonom VD 

Uppföljning har skett genom Raindance. Kopplingen till QlikView har inte fungerat tillfredställande under stora delar av 2018. Det 
har funnits svårigheter i konverteringen till det nya ekonomisystemet. Trots detta har bolaget haft full kontroll över det ekonomiska 
läget. 
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VD-instruktion för Kungsörs KommunTeknik AB 556455-0910 
 
I 8 kap. 29 § aktiebolagslagen (ABL) anges att den verkställande direktören skall sköta den 
löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. 
 
Verkställande direktörens uppgifter 

Verkställande direktören (VD) är syssloman i förhållande till bolaget. Det innebär att VD är 
skyldig att ägna uppdraget den tid och omsorg som erfordras för att på bästa sätt tillvarata 
bolagets intresse. VD ska verka för att kommunens ändamål med verksamheten förverkligas, 
så som de kommer till uttryck i bolagsordning, ägardirektiv och styrelsebeslut.  
 
VD ska aktivt delta och ingå i kommunkoncernens ledningsgrupp och tillsammans med 
övriga bolag och nämnder arbeta framåtriktat med samverkansfrågor.  
 
VD ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens arbetsinstruktion, riktlinjer och 
anvisningar, samt se till att bolagets bokföring och medelsförvaltning sköts på ett betryggande 
sätt. VD ansvarar för att förse styrelsen med information om bolaget och dess verksamhet, 
samt att tillhandahålla sakliga, utförliga och relevanta handlingar, som styrelsen behöver för 
sitt arbete och för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut.  

 
VD ska se till att styrelsen hålls informerad om utvecklingen av bolagets verksamhet mellan 
styrelsens sammanträden. 
 
 
VD sköter aktiebolagets löpande förvaltning, vilket omfattar  

 att leda aktiebolagets verksamhet  
 att verkställa styrelsens beslut  
 att ingå avtal för den löpande verksamheten 
 att ta beslut när det gäller personalen  
 att förvalta aktiebolagets likvida medel  
 att fullgöra aktiebolagets arbetsgivaransvar när det gäller förhandlings- och 

informationsskyldighet enligt MBL.  
 att fullgöra aktiebolagets arbetsgivaransvar när det gäller arbetsmiljö  
 att då det är aktuellt avskriva fordringsbelopp understigande 2,5 prisbasbelopp 
 att besluta om rättsliga åtgärder i händelse av tvist där aktiebolaget utgör part  
 att pröva om handlingar kan lämnas ut till allmänheten  
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VD ska 

 beslut i förvaltningsfrågor som egentligen utgör styrelsens ansvar i fall där styrelsens 
beslut inte kan erhållas utan väsentlig olägenhet för aktiebolaget. Styrelsen ska 
snarast möjligt underrättas om åtgärden 

 
 ska ansvara för att bolagets bokföring sköts i överensstämmelse med lagar och god 

redovisningssed. VD ska ansvara för att aktiebolagets medelsförvaltning sköts på ett 
betryggande sätt 

 
 med omedelbar verkan underrätta styrelsens ordförande när det finns anledning till 

att styrelsen måste ta ställning i en viss fråga eller ett visst ärende 
 
 fortlöpande informera styrelsen om viktiga förhållanden och händelser som berör 

aktiebolaget 
 
 i samarbete med styrelsens ordförande förbereda styrelseärenden och föredra dessa 

vid styrelsens sammanträden 
 
 i god tid före början av varje nytt räkenskapsår och senast under oktober månad 

upprätta och inlämna ett förslag till affärsplan och årsbudget innehållande 
likviditetsbudget, resultatbudget och balansbudget till aktiebolagets styrelse 

 
VD får 

 inom ramen för sin behörighet delegera beslutanderätt till annan tjänsteman inom 
aktiebolaget samt utfärda fullmakt. VD måste utöva kontroll över hur sådana 
befogenheter utnyttjas. VD ansvarar för beslut som fattas av tjänsteman som fått 
befogenhet via delegation 

 
 inte ta hand om ärenden som gäller avtal mellan honom och aktiebolaget. Det här 

gäller även avtal mellan närstående tredje man till VD och aktiebolaget 
 
 inte utan ordförandens skriftliga samtycke åta sig uppdrag eller ingå i verksamhet 

som väsentligt kan inkräkta på genomförandet av det ordinarie VD-uppdraget i 
bolaget 

 
 närvara vid styrelsemöten och, om ägaren önskar, även vid bolagsstämmor 

 
VD ansvarar 

 för att interna rutiner i den interna kontrollen följs 
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Styrelsen ska besluta i följande frågor. 

1. Fastställande av årsbokslut samt utformning av årsredovisning. 

2. Fastställande av budget. 

3. Köp upp till 20 miljoner och försäljning upp till 5 miljoner av fast egendom samt aktier och 
andelar i dotterbolag och intressebolag samt frågor om samgående eller samarbete med andra 
företag. 

4. Beslut om upptagande av bankkrediter och annan långfristig finansiering samt om lämnande av 
säkerheter. 

5. Beslut om ändringar i rätten att teckna bolagets firma samt fullmakter för att förfoga över bank- 
och postgiromedel. 

6. Övriga frågor av stor betydelse för bolaget såsom  

 upptagande eller nedläggning av verksamhetsgren 
 väsentliga organisatoriska förändringar 
 kort- och långsiktiga mål och planer 
 avtal av stor betydelse med externa parter 
 väsentliga policyfrågor etc 

 
 
 
Tillsättande av verkställande direktör 

Styrelsen utser och entledigar VD. Styrelsens ordförande ska innan beslut fattas samråda med 
moderbolaget, som avgör om frågan ska föras vidare till ägaren.  
 
Styrelsen i moderbolaget utser och entledigar VD i moderbolaget. Samråd med kommunstyrelsen ska 
äga rum.  
 
Styrelsen i hel- och delägda dotterbolag utser, i samråd med VD i moderbolaget, bolagets VD. 
Styrelsen ska upprätta en skriftlig instruktion för verkställande direktören. 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutad av styrelsen: 2015-02-25 
Reviderad 2017-11-29 
Reviderad 2019-03-13 
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1. Inledning 
Kungsörs Vatten AB är ett kommuntekniskt företag som levererar dricksvatten och tar emot 
avloppsvatten inom kommunen. Bolaget är helägt av Kungsörs kommun.  

Från den 1 maj 2016 är VA-verksamheten i eget bolag, Kungsörs Vatten AB. Personalen 
överfördes 1 september 2016. 

Bolaget ansvarar för drift av avloppsreningsverk, vattenverk och ledningsnät för vatten, 
spillvatten och dagvatten. 

Bolaget ansvarar även för utbyggnad av va-nät vid utvidgning av verksamhetsområden samt 
anslutning av fastigheter. 

Rapportering och information ska ske i årsredovisningen samt enligt de direktiv och 
anvisningar som kommunstyrelsen anger för kommunkoncernens planerings- och 
uppföljningsprocess. 
 

2. Utvärdering av styrelsen och verkställande direktören 
Styrelsen har med glädje sett att försäljningen av tomter för nybyggnation har fortsatt och att 
planeringen för fler förskolor har startat. Vårt mål att Kungsör skall få fler innevånare bygger 
på att vi kan ge service och möjlighet att planera för bostäder. Planer för industrimark har 
också genomförts under 2018. Kung Karls skola som är en av Kungsörs största investeringar 
invigdes med öppet hus för allmänheten den 17 februari. Arbetet med rivningen av den gamla 
skolan startades och tog ett antal månader. Byggnationen av den nya yttre miljön slutfördes 
under hösten och invigningen hölls den 20 oktober.  

Södergårdens utbyggnad av demensboendet Lärken invigdes den 3 april. Efter det så 
påbörjades rustning av va-systemet i den gamla delen av Södergården. Upprustningen av den 
äldre delen innebär att man målar, byter tapeter och byter ut slitna golvytor. Södergården 
behöver en uppsnyggning för att ge de äldre och personalen en bättre miljö. 

Viss byggnation med att byta ut gamla vattenledningar har gjorts centralt i Kungsör vilket 
inneburit avstängda gator som följd. Centrumplanen etapp 2 har genomförts dvs på 
Drottninggatan från Kungsgatan till Coop torget. Drottninggatan invigdes den 20 oktober och 
Coop torget kommer efter invigning under våren 2019 att få sin utsmyckning klar och sitt nya 
namn. 

Vattnet till Kungs Barkarö är nu fram draget och planeringen och projekteringen för en 
vattenledning till Valskogs tätort har påbörjats. Det är viktigt att man gör denna vattenledning 
för det innebär att möjligheten till nödvatten från Arboga gör oss mindre sårbara om något 
skulle hända med vårt eget vatten. Upprustningen av vårt vattenverk har påbörjats. En större 
investering har gjorts och köp av en ny grovrens istället för den gamla som tjänat ut. Den 
utrustningen behöver en ny byggnad för att kunna fungera. Under första halvåret av 2019 
kommer anläggningen att tas i bruk. 

Under året har Bolagen lyckats rekrytera duktiga och erfarna medarbetare. En ny VA-chef 
och en ny ekonom men tråkigt nog ingen ny ekolog. Ett flertal personer har varit intresserade 
att börja hos oss men fått ett bättre erbjudande eller av bostadsskäl valt annan arbetsgivare. 



 

4 
 

Verksamheten har under tiden skötts av VD och övrig personal. På sikt är detta inte hållbart 
utan vi måste ev. köpa kompetens från någon annan kommun. Men målet måste vara att 
rekrytera en egen ekolog. 

2018 var för Bolagen ett ytterligare framgångsrikt år tack vare en bra ledning och duktiga 
erfarna medarbetare. 

Styrelsen ansvarar för förvaltningen och organisationen av bolaget i enlighet med gällande 
lagar och regler. Styrelsens bedömning är att kompetensen finns för att på ett bra sätt kunna 
utföra sina uppgifter. Delaktighet och information har på ett bra sätt redovisats till styrelsen 
under året som gått. 

Styrelsen finner att verkställande direktören på ett utmärkt sätt fullgjort sina uppgifter. 

Styrelsen ser med glädje fram emot ett nytt verksamhetsår med nya utmaningar för att på 
bästa sätt ge service till verksamheterna och Kungsörs innevånare. 
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3. Hur styrelsearbetet bedrivits, inkluderande eventuell arbetsfördelning, antal 

sammanträden, genomsnittlig närvaro samt vem som varit sekreterare vid styrelsens 
sammanträden 
Ordinarie styrelseledamöter 
Rigmor Åkesson, ordförande (S) 
Sofia Axelsson, 1:e vice ordförande (L) 
Rolf Lindgren, ledamot (S) 
Per Haldin, 2:e vice ordförande (M) 
Kristina Larsson Sköld, ledamot (C) 
 
Ersättare 
Christer Henriksson, (V) 
Kerstin Åkesson, (MP) 
Robert Andersson, (M) 
 
Verkställande direktör 
Stig Tördahl 
Styrelsen har under året hållit 6 protokollförda sammanträden. 
 
Revisorer 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
Ansvarig revisor, Johan Tingström, auktoriserad revisor 
 
Lekmannarevisor   Lekmannarevisorsuppleant 
Lars Wigström   Ingrid Dorsander Andersson 
 

Närvaro vid styrelsemöten 2018 

 
Namn 

2018-03-13 2018-05-22 2018-06-13 2018-09-21 2018-10-31 2018-11-28 

Rigmor Åkesson, 
ordförande 

X X X X X  

Sofia Axelsson, 1:e 
vice ordförande 

X  X X X X 

Rolf Lindgren, 
ledamot 

X X X X  X 

Per Haldin, 2:e vice 
ordförande 

X X X   X 

Kristina Larsson 
Sköld, ledamot 

X X X X X X 

Kerstin Åkesson, 
ersättare 

   X   

Christer 
Henriksson, 
ersättare 

 X X X X  

Robert Andersson, 
ersättare 

  X    

VD       
Stig Tördahl X X X X X X 
Sekreterare       
Eva Ottosson X X X X X X 
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Närvaro vid stämmor och ägardialoger 2018 

 
Namn 

Bokslutsstrategiskt 
dialogmöte 
2018-12-10 

Bolagsdag 
2018-06-04 

Stämma 
2018-06-04 

Bolagsdag 
2018-12-10 

Rigmor Åkesson, 
ordförande 

X X X X 

Sofia Axelsson, 
1:e vice 
ordförande 

X   X 

Rolf Lindgren, 
ledamot 

X X X X 

Per Haldin, 2:e 
vice ordförande 

X X X X 

Kristina Larsson 
Sköld, ledamot 

X X X X 

Kerstin Åkesson, 
ersättare 

 X X  

Christer 
Henriksson, 
ersättare 

 X X  

Robert 
Andersson, 
ersättare 

    

VD     
Stig Tördahl X X X X 
Sekreterare     
Eva Ottosson X X X X 

 

 

4. Hur den interna kontrollen, både vad gäller uppfyllelse av bolagets syfte, ägardirektivet 
samt finansiell rapportering är organiserad samt hur väl den interna kontrollen har 
fungerat under senaste räkenskapsåret 
Det kommunala uppdraget följs upp genom kontinuerliga dialogmöten med 
kommunstyrelsen.  

För 2018 och kommande år följas uppdraget upp mot en mängdförteckning. 

Enligt bolagspolicyn ska styrelsen utforma och anta en arbetsordning samt VD-instruktion. 
Arbetsordningen är reviderad den 28 november 2018 och gällande VD-instruktion 29 
november 2017. Ny VD-instruktion är under uppförande och kommer att antas på 
styrelsemötet den 13 mars 2019. Arbetsordningen och VD-instruktionen gäller tills vidare tills 
något annat beslutas.  

Personalsystemet Personec och ekonomiuppföljningssystemet Qlikviev fungerar 
tillfredställande. I systemen finns funktioner som väl levererar den kontroll som förväntas och 
behövs. 

Styrelsen informeras kontinuerligt om verksamheten samt den ekonomiska och finansiella 
situationen. 

Den ekonomiska uppföljningen sker i systemet Qlikview samt i ekonomisystemet Raindance. 
Det uppfyller kraven för en god uppföljning. 

Under 2018 har ägardialoger skett vid två tillfällen vilket innebär att moderbolagets styrelse 
träffar respektive dotterbolags styrelse för dialog i enlighet med bolagspolicyns avsnitt 1.4.  

Bolaget deltar aktivt i uppföljningen av kommunens och koncernens gemensamma mål- och 
resultatstyrningsmodell. 
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5. Hur bolagets risker bedömts och följts upp 
Vi har genomlyst riskerna med framtida personalförsörjning. Bolaget är väl medvetet om 
0riskerna. 

Rekrytering har genomförts av en tidigare pensionsavgång. Nära samarbete med kommunens 
HR-avdelning i denna rekrytring. 

Ekonomin i bolaget är för närvarande mycket stabil. Den ekonomiska situationen är mycket 
beroende av beställningar från Kungsörs kommun samt kommunens tillväxt. Detta betyder att 
bolaget är mycket känslig för den ekonomiska situationen i kommunen. 

Verksamheten i bolaget är uteslutande taxefinansierad och beroende av anslutna abonnenter. 

Stora reinvesteringsinsatser i avloppsreningsverk, vattenverk och ledningsnät är nödvändiga 
att genomföras i närtid. Plan för detta finns upprättad. 

Kungsörs Vatten AB genomför stora nybyggnationer i ledningsnät vid utvidgade 
verksamhetsområden, som t.ex. Jägaråsen, Kungs Barkarö, Skillingeudd och Blåmesgatan 
vilket innebär att bolaget har tagit upp stora lån. Bolaget blir då mycket känsligt för 
ränterörelser. Stor vaksamhet för detta är en nödvändighet. 

Genomarbetade uppföljningar av drift- och finansekonomi är nödvändiga och genomförs 
varje månad. Redovisningar i bolagets styrelse sker kontinuerligt. 

Finanspolicyn är antagen av styrelsen den15 juni 2016. 

I policyn anges: 
 finanspolicyns syfte 
 finansverksamhetens mål 
 organisation och ansvarsfördelning 
 likviditetsförvaltning 
 finansiering 
 rapportering 

 

6. Nyckeltal	

 

Verksamhetsmått Redov 16 Redov 17 Redov 17 Redov 18 Redov 18

December Augusti December Augusti December

Producerad vattenmängd m3 530 277 331 368 553 899 411841 647 867

Försåld vattenmängd m3 455 470 304 469 461 052 310169 468 747

Ej debiterad vattenmängd (svinn) % 14,1 8,12 16,76 24,7 28

Antal vattenläckor 8 4 7 3 6

Antal avloppstopp 10 6 11 5 7

Antal km vattenledning, km 99 103 105 112 113

Antal km spillvattenledning, km 92 93,3 94,7 101 103

Antal km dagvattenledning, km 85 85 85 85 85

Antal m3 renat spillvatten, m3 779 125 480 654 774 850 354983 647 623

Elenergiförbrukning va‐anläggning kwh 408 152 (maj‐dec) 500 037 784 843 543 178 876 286
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7. Hur bolaget kommunicerar med revisorer och lekmannarevisorer 
Bolagets auktoriserade- och lekmannarevisorer kommuniceras genom att tillsändas styrelsens 
protokoll. Även andra dokument som anses vara av betydelse, för att ge revisorerna möjlighet 
att följa verksamheten. PricewaterhouseCoopers AB (PwC) utför den årliga revisionen. PwC 
konsulteras också under året vid behov. Lekmannarevisorerna har årligen en genomgång av 
årsredovisningen med PwC. 
Under 2018 har också dialogmöten mellan bolagets styrelse och revisorerna genomförts. 
 

8. Vilka ärenden som bolaget överlämnat till moderbolaget för avgörande, om 
kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas 
Fullmäktige ska ges tillfälle att ta ställning, innan bolaget beslutar i frågor som är av 
principiell art, eller annars av större vikt. Det slutliga avgörandet om frågan ska underställas 
fullmäktige görs av kommunstyrelsen. 

Hit räknas exempelvis: 

 Större åtaganden för bolagen. Med större åtaganden avses åtaganden som ändrar nu-
varande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt påverkar bolagens eller 
ägarens ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunkoncernen 

 försäljningar och köp av fast egendom av större betydelse 

 bildande eller förvärv samt försäljning eller annan avveckling av dotterbolag 

 förvärv eller försäljning av aktier i andra bolag utanför koncernen 

 fusion av bolag 

Skulle olika meningar uppkomma i bolagens styrelser om fråga som kan vara av sådant 
slag att den ska underställas fullmäktige ska i första hand samråd ske med 
moderbolagets styrelse och i nästa steg med kommunstyrelsen. 

Under 2018 har KVAB ansökt om utökad borgen för upplåning hos Kommuninvest Sverige 
AB till helt ny inloppsdel med grovrenstvätt och till byggnation av överföringsledningar för 
vatten och avlopp till Valskog. 

9. Uppföljning och rapportering av de ekonomiska och finansiella målen 
Bolaget lever upp till kraven enligt uppställda ägardirektiv. Likaså vad gäller att uppfylla 
lagen om allmänna vattentjänster.  

Uppföljning av intäkter och kostnader sker löpande och rapporteras till styrelsen.  

Fastlagda finansiella mål efterlevs. Stor vaksamhet avseende ränterörelser är nödvändig då 
låneportföljen är relativt stor. 

Året har präglats av mycket stark ekonomi då ränteläget varit extremt lågt samt att intäkterna 
överstigit budgeterade nivåer då antalet abonnenter ökat med utvidgade verksamhetsområden. 
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10. Uppföljning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
Kommunstyrelsen blir tillsänd Delårsrapporter, Årsredovisning inkl. 
Bolagsstyrningsrapporten, protokoll, internkontrollplan noteringar från ägardialoger, 
målplaneringen, nyckeltal och styrelseutvärderingen. Två gånger per år arrangeras s.k. 
Bolagsdagar. Dessa dagar innehåller på våren Ägardialoger och bolagsstämmor. På hösten 
innehåller bolagsdagen Ägardialoger och Bokslutsstrategiskt dialogmöte. Anteckningar förs 
och tillsänds kommunstyrelsen.  

 

11. Kompetensförsörjningsplan 

Pensionsprognos 2019 - 2023 
Årtal 

Summa 
2019 - 
2023 Befattningar 2019 2020 2021 2022 2023 

VA-chef 0 0 0 0 0 0 
VA-ingenjör 0 0 0 0 0 0 
Ekonom VA 0 0 0 0 0 0 
Drifttekniker VA 0 0 0 0 0 0 
Totalt  0 0 0 0 0 0 

 
För närvarande ser bemanningen i KVAB stabil ut. Inga pensionsavgångar eller andra 
personal omflyttningar är aktuella.  

 

12. Uppföljning av interkontroll och mål 
Internkontroll – diarienummer KVAB 2018/11 (bilaga 1) 
Internkontrollplanen för 2018 är antagen av styrelsen den 13 mars 2018. Resultatet 
från uppföljningen påvisar inga avvikelser eller felaktigheter. 
 

Mål- och måluppfyllelse – diarienummer KVAB 2017/68 
Styrelsen har beslutat om inriktningsmål för 2018 den 18 oktober 2017. 
Från 2014 följer bolaget Kungsörs kommuns modell för mål- och resultatstyrning. 
Uppföljningen av målen sker löpande i del- och helårsrapporter. 
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Måluppföljning januari – december 2018 
 

KF-MÅL Styrelsemål Bolag December 2018 

Kommunen ska ha 
minst 8500 invånare år 
2018 och 9000 invånare 
år 2025. 

Ta fram 2 detaljplaner för 
industri- och verksamhetslokaler 
och 3 detaljplaner för 
bostadsändamål under 2018 

KKTAB 

Antagna detaljplaner: 
Tegeludden och Parklogen. 

Pågående detaljplaner:  

 Jägaråsen 
 Nya Kinnekulle 
 Kaplanen7-9 
 Rörgränd 
 Borgvik 
 Runnabäcken 2

Anlägga gata och belysning på 
Blåmesgatan under 2018 

KKTAB 

 
Blåmesgatan klar med 
undantag för asfaltering. 
Va-byggnation färdigställd. 

Genomföra en 
parkeringsutredning under 2018 
och genomförande av åtgärder 
under 2018 och 2019 

KKTAB 

 
 

Parkeringsutredning påbörjad.

Framställa en komplett 4-årig 
trafikplan. Ett flerårsprojekt KKTAB 

 
 

Trafikplan påbörjad. 

Anlägga VA Blåmesgatan 2018 KVAB 
 

Blåmesgatan VA klart. 

Genomföra projektering för VA-
utbyggnad till Valskog under 
2018. Anläggning påbörjas 
under 2019. 

KVAB 

 
 

Projektering pågår 
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Kommunens resultat ska 
utgöra en procent av 
skatteintäkter och 
statsbidrag varje år. 

  

Minska mediaförbrukningen så 
som el, vatten och värme, till en 
sammantagen minskning med 2 % 
i jämförelse med 2017. 

KKTAB

Stora arbeten i 
undercentraler och 

ventilationsanläggningar är 
utfört med ett resultat av en 

minskning med 25% 

Genomföra åtgärder för att 
minska energiförbrukningen med 
2 % i VA-anläggningar 2018 i 
jämförelse med 2017. 

KVAB 

Energiförbrukningen i va-
anläggningen har ökat med 

12% beroende på 
utbygganad av processer 
samt ökad produktion av 

vatten 

I skolan ska 
kunskapsnivå, trivsel och 
trygghet öka varje år 
med 2015 som basår 

Fortsatt analys av angöring till 
skolor/förskolor ska genomföras 
under 2018. Åtgärderna ska 
genomföras under 2019. 

KKTAB

Analys med avseende på 
trafiksäkerhet och belysning 

för angöring till 
skolor/förskolor fortgår 

Centrumutvecklingens 
första etapp och torget i 
Valskog ska vara klara 
under 2018. 

Upphandla Drottninggatans nedre 
del inklusive Cooptorget enligt 
upprättade skisser samt påbörja 
ombyggnaden under 2018. 

KKTAB

 
 
 
 

Klart 

Anlägga dagvattenmagasin på 
Drottninggatan vid Cooptorget 
2018. 

KVAB 

 
 

Klart 

VA 
Skapa nödvattenförsörjning 
mellan Kungsör och Köping 
2018. 

 
 

KVAB 

Nödvattenförsörjning 
kommer att skapas mot 

Arboga då Valskog ansluts i 
Kungsörs va system. 

Anslutning mot Köping är 
förberett och kan ingå i 

arbetet med VA samverkan 
KAK 

  

VA 
Behålla nuvarande låga taxor 
under 2018. 

 
KVAB 

 
Målet är uppfyllt 2018 
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13. Avgifternas storlek 
Inledning	–	avgifternas	storlek	och	grunderna	för	hur	de	beräknas	enligt	lagen	om	allmänna	
vattentjänster	

Avgifterna får inte överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att 
ordna och driva va-anläggningen. 

Medel får avsättas till en fond för framtida nyinvesteringar, om: 
1. det finns en fastställd investeringsplan 
2. avsättningen avser en bestämd åtgärd 
3. åtgärden och de beräknade kostnaderna för den redovisas i planen 
4. det av planen framgår när de avsatta medlen är avsedda att tas i anspråk och att 
5. planen innehåller de upplysningar som i övrigt behövs för att bedöma behovet av 

avsättningens storlek 
 

 

14. Underhåll- och investeringsplan 
 

 

 

 

 

 

 

 

15. Skuld till VA-kollektivet 
 

Projekt	 Tidsperiod	 Totalbelopp	

Biologisk rening Kungsör RV 2019	 2	750	000	

Inloppsdel med grovrenstvätt 
reningsverket Kungsör 

2018/2019	 13	600	000	

Slam avvattnar Kungsörs reningsverk 2019	 4	500	000	

Va‐	Ringvägen	 2018/2019	 2	300	000	

Överföringsledning	Kungsör‐Valskog	 2019/2020	 16	000	000	

 

Tidigare års resultat till och med 2016 9 660 000 kr

Skuld till koncernföretag - 3 000 000 kr

Resultat 2017 + 488 000 kr

Resultat 2018 - 38 000 kr

Kundfordringar 2018 - 1 076 000 kr

Summa 2018-12-31 6 034 000 kr



 Uppföljning av 2018 års internkontrollplan  KVAB 2018/11 
 

1 (3) 
Antagen av styrelsen den 13 mars 2019 

Bilaga	1	

Rutin 
- kontrollmoment (Vad?) 

Risk-
värde 

Metod 
(Hur?) 

Uppföljning 
(När?) 

Ansvarig 
(Vem?) 

Rapport till 

Obligatoriska kontrollmoment (*) 

Privat körning av bolagets bilar * 8 Övervakning och tips Del- och 
helårsrapporter

Avdelningschef VD 

Privat körning av bolagets bilar förekommer inte. Fordon har GPS-övervakning installerad. 

Delegering* 
- Delegationsordningen är relevant med 

avseende på kommunstyrelsens förvaltnings 
organisation och befattningar samt enligt 
bolagets styrdokument såsom arbetsordning, 
VD-instruktion, attest- och 
firmateckningsordning 

6 Komplett genomläs-
ning av delegations-
ordningen 

Del- och 
helårsrapporter 

VD Styrelsen 

Arbetsordning reviderad och antagen 2018-11-28. 
VD-instruktion antagen 2017-11-29. Revidering pågår. 
Aktuell firmateckningsordning finns registrerad hos Bolagsverket. 
Aktuella attesträttigheter finns. Revideras vid verksamhetsförändringar. 

Dokumenthantering* 
- Aktuell dokumenthanteringsplan finns och är 

tillgänglig och relevant 

6 

 

Komplett genomläs-
ning av förvaltning-
ens/bolagets plan 

Del- och 
helårsrapporter 

Sekreterare VD 

Aktuell dokumenthanteringsplan finns. Antagen av styrelsen 26 oktober 2016. 
 

  



 Uppföljning av 2018 års internkontrollplan  KVAB 2018/11 
 

2 (3) 
Antagen av styrelsen den 13 mars 2019 

Bilaga	1	

Rutin 
- kontrollmoment (Vad?) 

Risk-
värde 

Metod 
(Hur?) 

Uppföljning 
(När?) 

Ansvarig 
(Vem?) 

Rapport till 

Obligatoriska kontrollmoment (*) 

Inventering bisysslor * 4 Kontroll vid 
medarbetarsamtal

Del- och 
helårsrapporter

Avdelningschef VD 

Kontroll av förekomst av bisysslor inventeras årligen vid medarbetarsamtalen. Vid medarbetarsamtalen som genomfördes 2018 
framkom inga sådana uppgifter. 
Bisyssla som är konkurrerande verksamhet är inte tillåten. 

Arbetsmiljö * 
- Riskanalyser och handlingsplaner finns 

12 Genomförande av 
skyddsronder och 
upprättande av 
handlingsplaner

Del- och 
helårsrapporter 

Avdelningschef VD/styrelsen 

Skyddsronder genomförs kontinuerliget enligt upprättade planer och förekomster av brister åtgärdas. Rapport till styrelsen sker vid 
varje sammanträde. Nya arbetsmiljöplaner med riskanalyser är framtagna. 

Hot och våld * 
- Rutiner är kända och tillämpas vid behov 

15 Information om 
rutiner. Kontroll och 
uppföljning av 
incidenter

Del- och 
helårsrapporter 

Avdelningschef VD 

Handlingsplan finns registrerad som KS-handling 41/2014. En uppdatering av planens innehåll kommer att ske vid nästkommande 
Ledningsgruppsmöte den 28 januari 2019.  
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3 (3) 
Antagen av styrelsen den 13 mars 2019 

Bilaga	1	

Rutin 
- kontrollmoment (Vad?) 

Risk-
värde

Metod 
(Hur?)

Uppföljning 
(När?)

Ansvarig 
(Vem?)

Rapport till 

Personuppgiftslagen (PuL) från 25 maj 2018 
General data protection regulation (GDPR)*  
- Rutiner och processer för säker hantering av 

personuppgifter 
- Rutiner och processer för säker hantering av 

personregister

9 Komplett genomläs-
ning och diskussion i 
bolagets 
ledningsgrupp 

1 gång/år Sekreteraren VD 

Styrelsen har den 13 mars 2018 utsett VD Stig Tördahl som företrädare för dataskyddsansvarig och den 22 maj 2018 beslutade 
styrelsen att utse Per Wadlin VMKF som dataskyddsombud. 
Inom ramen för löpande förvaltningsåtgärder har VD Stig Tördahl utsett Projektledare Lisa Kohlström till bolagets 
dataskyddshandläggare. 

Rätt lön *  
- Rätt lön till rätt person samt att avdrag görs 

vid frånvaro

4 Uppföljning i 
QlikView efter varje 
löneutbetalning 

Varje månad Avdelningschef VD 

Rätt lön till rätt person i rätt tid har utgått och avdrag görs vid frånvaro. Kontroll via Personec och QlikView. 

Övrigt 

Ekonomisystem 
- Avstämning att nytt ekonomisystem levererar 

in- och utdata korrekt 

16 Uppföljning och 
kontroll via QlikView 
och Raindance

Del- och 
helårsrapporter 

Ekonom VD 

Uppföljning har skett genom Raindance. Kopplingen till QlikView har inte fungerat tillfredställande under stora delar av 2018. Det 
har funnits svårigheter i konverteringen till det nya ekonomisystemet. Trots detta har bolaget haft full kontroll över det ekonomiska 
läget. 
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Postadress Besöksadress Telefon, vxl Telefax Org. nummer Momsregnr: 
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VD-instruktion för Kungsörs Vatten AB 559048-6956 
 
I 8 kap. 29 § aktiebolagslagen (ABL) anges att den verkställande direktören skall sköta den 
löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. 
 
Verkställande direktörens uppgifter 

Verkställande direktören (VD) är syssloman i förhållande till bolaget. Det innebär att VD är 
skyldig att ägna uppdraget den tid och omsorg som erfordras för att på bästa sätt tillvarata 
bolagets intresse. VD ska verka för att kommunens ändamål med verksamheten förverkligas, 
så som de kommer till uttryck i bolagsordning, ägardirektiv och styrelsebeslut.  
 
VD ska aktivt delta och ingå i kommunkoncernens ledningsgrupp och tillsammans med 
övriga bolag och nämnder arbeta framåtriktat med samverkansfrågor.  
 
VD ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens arbetsinstruktion, riktlinjer och 
anvisningar, samt se till att bolagets bokföring och medelsförvaltning sköts på ett betryggande 
sätt. VD ansvarar för att förse styrelsen med information om bolaget och dess verksamhet, 
samt att tillhandahålla sakliga, utförliga och relevanta handlingar, som styrelsen behöver för 
sitt arbete och för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut.  

 
VD ska se till att styrelsen hålls informerad om utvecklingen av bolagets verksamhet mellan 
styrelsens sammanträden. 
 
 
VD sköter aktiebolagets löpande förvaltning, vilket omfattar  

 att leda aktiebolagets verksamhet  
 att verkställa styrelsens beslut  
 att ingå avtal för den löpande verksamheten 
 att ta beslut när det gäller personalen  
 att förvalta aktiebolagets likvida medel  
 att fullgöra aktiebolagets arbetsgivaransvar när det gäller förhandlings- och 

informationsskyldighet enligt MBL.  
 att fullgöra aktiebolagets arbetsgivaransvar när det gäller arbetsmiljö  
 att då det är aktuellt avskriva fordringsbelopp understigande 2,5 prisbasbelopp 
 att besluta om rättsliga åtgärder i händelse av tvist där aktiebolaget utgör part  
 att pröva om handlingar kan lämnas ut till allmänheten  
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VD ska 

 beslut i förvaltningsfrågor som egentligen utgör styrelsens ansvar i fall där styrelsens 
beslut inte kan erhållas utan väsentlig olägenhet för aktiebolaget. Styrelsen ska 
snarast möjligt underrättas om åtgärden 

 
 ska ansvara för att bolagets bokföring sköts i överensstämmelse med lagar och god 

redovisningssed. VD ska ansvara för att aktiebolagets medelsförvaltning sköts på ett 
betryggande sätt 

 
 med omedelbar verkan underrätta styrelsens ordförande när det finns anledning till 

att styrelsen måste ta ställning i en viss fråga eller ett visst ärende 
 
 fortlöpande informera styrelsen om viktiga förhållanden och händelser som berör 

aktiebolaget 
 
 i samarbete med styrelsens ordförande förbereda styrelseärenden och föredra dessa 

vid styrelsens sammanträden 
 
 i god tid före början av varje nytt räkenskapsår och senast under oktober månad 

upprätta och inlämna ett förslag till affärsplan och årsbudget innehållande 
likviditetsbudget, resultatbudget och balansbudget till aktiebolagets styrelse 

 
VD får 

 inom ramen för sin behörighet delegera beslutanderätt till annan tjänsteman inom 
aktiebolaget samt utfärda fullmakt. VD måste utöva kontroll över hur sådana 
befogenheter utnyttjas. VD ansvarar för beslut som fattas av tjänsteman som fått 
befogenhet via delegation 

 
 inte ta hand om ärenden som gäller avtal mellan honom och aktiebolaget. Det här 

gäller även avtal mellan närstående tredje man till VD och aktiebolaget 
 
 inte utan ordförandens skriftliga samtycke åta sig uppdrag eller ingå i verksamhet 

som väsentligt kan inkräkta på genomförandet av det ordinarie VD-uppdraget i 
bolaget 

 
 närvara vid styrelsemöten och, om ägaren önskar, även vid bolagsstämmor 

 
VD ansvarar 

 för att interna rutiner i den interna kontrollen följs 
 



  
 Sida 3 (3)

 
 

Postadress Besöksadress Telefon, vxl Telefax Org. nummer Momsregnr: 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 0227-60 00 00 0227-60 01 00 559048-6956 SE559048695601 

 

Styrelsen ska besluta i följande frågor. 

1. Fastställande av årsbokslut samt utformning av årsredovisning. 

2. Fastställande av budget. 

3. Köp upp till 20 miljoner och försäljning upp till 5 miljoner av fast egendom samt aktier och 
andelar i dotterbolag och intressebolag samt frågor om samgående eller samarbete med andra 
företag. 

4. Beslut om upptagande av bankkrediter och annan långfristig finansiering samt om lämnande av 
säkerheter. 

5. Beslut om ändringar i rätten att teckna bolagets firma samt fullmakter för att förfoga över bank- 
och postgiromedel. 

6. Övriga frågor av stor betydelse för bolaget såsom  

 upptagande eller nedläggning av verksamhetsgren 
 väsentliga organisatoriska förändringar 
 kort- och långsiktiga mål och planer 
 avtal av stor betydelse med externa parter 
 väsentliga policyfrågor etc 

 
 
 
Tillsättande av verkställande direktör 

Styrelsen utser och entledigar VD. Styrelsens ordförande ska innan beslut fattas samråda med 
moderbolaget, som avgör om frågan ska föras vidare till ägaren.  
 
Styrelsen i moderbolaget utser och entledigar VD i moderbolaget. Samråd med kommunstyrelsen ska 
äga rum.  
 
Styrelsen i hel- och delägda dotterbolag utser, i samråd med VD i moderbolaget, bolagets VD. 
Styrelsen ska upprätta en skriftlig instruktion för verkställande direktören. 
 
 
 
 
 
 
Beslutad av styrelsen: 2015-02-25 
Reviderad 2017-11-29 
Reviderad 2019-03-13 
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1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
 
1.1 Förbundets uppdrag 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund är ett kommunalförbund för 
Arboga och Kungsörs kommuner. Förbundets uppgifter är att fullgöra 
kommunernas uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt 
byggnadsväsendet. Förbundet ansvarar också för kommunernas klimat- 
och energirådgivning.  
 
1.2 Förbundets ekonomi 
Förbundet drivs till cirka 55 % med driftbidrag från 
medlemskommunerna samt till cirka 45 % med intäkter enligt förbundets 
taxa för handläggning av ärenden inom förbundets olika ansvarsområden.  
 
Driftbidragen från kommunerna har inte ökat i samma omfattning som 
kostnaderna varför självfinansieringsgraden har behövt öka för att 
finansiera förbundets kostnadsökningar, bland annat för de ökade 
lönekostnaderna med anledning av den årliga lönerevisionen. 
Lönekostnaden är den största enskilda kostnaden och utgör cirka 75 % av 
förbundets totala kostnader.  
 
Under de senaste åren har förbundets intäkter ökat främst med anledning 
av ökat byggande vilket medfört att förbundet kunnat hantera de aktuella 
kostnadsökningarna.  
 
1.3 Innehåll i ekonomiska flerårsplanen 
I avsnittet ”Ekonomisk plan” redovisas de förändringar som bedöms 
påverka förbundets ekonomi de kommande åren.  
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2 Ekonomisk plan 
Den ekonomiska planen redovisar de områden och förändringar i 
verksamheten som har betydelse för förbundets driftkostnader och 
driftintäkter för perioden 2020 -2022. I planen redovisas också de 
investeringar som bedöms vara aktuella under perioden. I bedömningen 
för kostnadsförändringar har SKL:s cirkulär 19:6 ”Budgetförutsättningar 
åren 2019–2022” använts som grund för beräkning av förändring av 
lönekostnader och övriga kostnader. 

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin (Källa SKL:s cirkulär 19:6) 

 
 

2.1 Förbundsdirektion och revision 
Arvodeskostnader bedöms öka i samma takt som lönekostnader utifrån 
SKL:s cirkulär 19:6 gällande timlön med 3,3 % för 2020.  
 
 
2.2 Övergripande kostnader 
2.2.1 Driftkostnader central administration 
Förbundets driftkostnader för lokaler, IT-stöd, telefoni, 
kompetensutveckling med mera (exklusive lönekostnader) beräknas öka 
enligt KPIF med 2,1 %.  
 
Drift kostnader (tkr) 2020 2021 2022 
Övriga driftkostnader 60 60 60 
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2.3 Personal 
2.3.1 Årlig lönerevision 
Kostnader för personal är den största enskilda kostnaden och utgör cirka 
75 % av förbundets totala kostnader. Det är viktigt att förbundet kan vara 
konkurrenskraftig och kunna erbjuda en löneutveckling i nivå med 
omvärlden. Detta för att kunna rekrytera och behålla byggnadsinspektörer 
och miljö- och hälsoskyddsinspektörer. 
 
Under perioden bedöms att en årlig lönerevision kommer att genomföras 
motsvarande en ökad lönekostnad enligt SKL:s cirkulär 19:6 (3,3 % för 
2020) vilket medför en ökad kostnad enligt nedan.  
 
Drift kostnader (tkr) 2020 2021 2022 
Löner  370 370 370 
 
2.3.2 Pensionskostnader 
Förbundet har valt att trygga framtida pensionskostnader genom att 
teckna försäkring för den förmånsbestämda pensionen (FÅP) samt 
efterlevandepension istället för årlig avsättning. Förbundet har sedan det 
bildades haft låga pensionskostnader. Enligt premieprognos från KPA 
kommer kostnaderna att öka markant de kommande åren. Orsaken är 
ökad inflation samt att reglerna kring inkomstbasbelopp ändrats. 
        
Finanskostnader (tkr) 2020 2021 2022 
Pensionskostnader 350 300 100 
 
2.4 Miljö- och hälsoskyddsenheten 
Nedan redovisas områden som påverkar miljö- och hälsoskyddsenhetens 
kostnader och intäkter. 
 
2.4.1 Intäkter 
Förbundets taxa bedöms behöva höjas med 2,7 % utifrån förbundets ökade 
kostnader främst vad gäller löneökningar. Redovisningen i tabellen nedan 
bygger på samma ärendevolym som ligger till grund för 2019 års budget 
(exklusive enskilda avlopp). 
 
Ny taxemodell med tillhörande behovsutredning har tagits fram från SKL 
för miljöbalkens område och Livsmedelsverket har tagit fram förslag till 
ny modell för riskklassning inom livsmedel som börjar gälla år 2020. Hur 
dessa förändringar kommer att påverka verksamhet och intäkter framöver 
är idag oklart men kommer att utredas under 2020. 
 
Drift intäkter (tkr) 2020 2021 2022 
Miljö- och hälsoskydd höjning av taxan med 2,7 % 100 100 100 
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2.4.2 Intäkter enskilda avlopp 
Projektet med enskilda avlopp har bedrivits sedan 2011 och kommunernas 
drygt 3 000 enskilda avlopp har inventerats med syfte att bristfälliga 
avlopp (röda och gula avlopp) ska åtgärdas för att minska övergödningen 
till våra sjöar och vattendrag. 
 

 
 
Ett aktivt tillsynsarbete har bedrivits sedan 2011 vilket krävt extra resurser 
som till viss del har finansierats genom ökade intäkter. I takt med att 
fastighetsägare åtgärdat sina avlopp har volymen och intäkterna minskat. 
Under åren 2016-2018 har intäkterna visat underskott i förhållande till 
budget och kommande år bedöms volymen och intäkterna att plana ut 
ytterligare för att 2022 och framåt ligga på en mer jämn stabil nivå. De 
närmaste åren beräknas intäkterna minska markant.  Tillsynsarbetet 
kommer fortsättningsvis att genomföras med befintliga resurser.  
 

 
 
       
Drift intäkter (tkr) 2020 2021 2022 
Minskad intäkt miljö- och hälsoskydd enskilda avlopp -400  -100 
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2.5 Bygglovenheten 
Nedan redovisas områden som påverkar bygglovenhetens intäkter. 
 
2.5.1 Intäkter 
Förbundets bygglovtaxa bygger på prisbasbeloppet varför taxan justeras 
utifrån förändringen i prisbasbeloppet. För 2019 har prisbasbeloppet höjts 
med 1 000 kr. Förbundet räknar med en liten förändring av 
prisbasbeloppet för kommande år. Då kostnaden för handläggning av 
bygglovärenden påverkas av de årliga lönerevisionerna ger inte 
förändringen i prisbasbeloppet en helt rättvisande bild varför justering bör 
göras utifrån förbundets kostnadsökningar.  
 
2.5.2 Lov- och anmälningsärenden 
Byggandet nådde sin topp 2017 och har sedan dess minskat något. Enligt 
SKL:s prognos är bostadsbyggandet på nedgång, speciellt i större 
kommuner. I mindre kommuner har nedgången inte varit lika markant. 
Inom förbundets kommuner minskade byggandet med 20 % under 2018. 
 

 
 
Mot bakgrund av att kommunerna bedriver ett aktivt detaljplanearbete 
görs bedömning att byggandet de närmaste åren kommer att ligga kvar på 
samma nivå som 2018. En viss konjunkturnedgång kan förväntas 2022.   
        
Drift intäkter (tkr) 2020 2021 2022 
Intäkt bygglov höjning av taxan 60 60 60 
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2.6 Energi- och klimatrådgivning 
Genom ett samverkansavtal har Köping, Arboga och Kungsörs kommuner 
sedan flera år tillbaka ett samarbete kring energi- och klimatrådgivningen. 
En gemensam energi- och klimatrådgivare är anställd av Köpings 
kommun och verksamheten finansieras genom bidrag från 
Energimyndigheten. Kommunerna har ett bidrag för grundläggande 
klimat och energirådgivning (EKR) för perioden 2018-2020. Ett bidrag för 
projektet ”Coacher för energi och klimat”(CEK) har också har beviljats för 
perioden 2017 till och med juni 2020. Det kommer finnas möjlighet att 
söka förlängt bidrag för juli-december 2020 under våren 2019. Bidragen 
möjliggör 1,0 åa. 
 
2.7 Investeringar 
Nedan redovisas de investeringar förbundet står inför de kommande åren  
 
2.7.1 Digitala tjänster (e-tjänster), GIS och kartstöd 
Ett bra kartstöd vid ärendehantering som exempelvis remisshantering, 
detaljplaneinformation, information om förorenade mark med mera är 
efterfrågat. Förbundet ser att ett samarbete mellan kommunerna med en 
bra baskarta med möjlighet till sökbara skikt med mera skulle ge en ökad 
utvecklingspotential inom GIS området. Ett bra GIS-verktyg är i många 
fall också en förutsättning för E-tjänster inom byggområdet. 
 
Syftet med digitala tjänster är att förbättra och effektivisera servicen till 
kommuninnevånare/företagare och samtidigt få en effektivisering av den 
egna verksamheten. Regeringen driver aktivt en satsning kring 
utvecklingen av digitala tjänster inom den offentliga sektorn och 
diskussioner pågår om standardiserade processer inom flera områden, 
digitala detaljplaner med mera. Förbundet deltar gärna i 
medlemskommunernas utvecklingsarbete, dock bör sådana investeringar 
kostnadsmässigt ses i ett större sammanhang tillsammans med 
medlemskommunerna.  
 
Miljö- och hälsoskydd 
Under 2019 byter miljö- och hälsoskyddsenheten till ett nyare och 
modernare verksamhetssystem som möjliggör övergång till digital 
arkivering och införande av digitala tjänster (e-tjänster). Det sker en snabb 
utveckling av tjänster inom området. I nuläget finns tjänster för 
kommuninnevånare/företagare att ansöka om värmepump, enskilda 
avlopp, anmäla ny livsmedelsanläggning med mera. Förbundet har för 
avsikt att påbörja införandet av de digitala tjänster under 2020. Ett arbete 
som kommer att pågå de närmaste åren.  
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Bygglov 
En förstudie kommer påbörjas under 2019 inför investeringar i digitala 
tjänster på byggområdet. Avsikten är att komplettera med digitala tjänster 
till det ärendehanteringssystem som bygglovenheten har idag.  
 
Alkoskåp 
Förbundets tjänstebilar har alkolås installerade men i och med att bilarna 
kommer att bytas ut och ersättas med mer miljövänliga bilar planeras 
istället inköp av ett alkoskåp. Det är ett nyckelskåp där den som ska 
använda en bil måste blåsa för att kunna öppna och komma åt en 
tjänstebil.  
 
Investeringar (tkr) 2020 2021 2022 
Digitala tjänster miljö- och hälsoskydd 100 100 100 
Digitala tjänster bygglov 400     
Alkoskåp 100   
Summa investeringsbehov 600 100 100 
 
Föreslagna investeringar bedöms kunna ske med eget kapital.  
 
2.7.2 GIS och kartstöd 
Förbundet är positivt till att delta i en utveckling inom GIS området men 
kan själva inte bekosta sådana investeringar. Kostnader för detta bör ses i 
ett större sammanhang.  
 
2.8 Utmaning 
För att klara av alla delar i myndighetsuppdraget krävs kompetent och 
kunnig personal. En utmaning som förbundet står inför är att vara 
konkurrenskraftig och kunna erbjuda en löneutveckling i nivå med 
omvärlden för att rekrytera och kunna behålla byggnadsinspektörer och 
miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Osäkert är hur byggandet ser ut de 
kommande åren och när en konjunkturnedgång är att vänta.   
 
 
2.9 Utvidgning av förbundet 
I dagsläget finns ingen aktiv process om utökning av förbundet, men om 
önskemål finns om medlemskap från ytterligare kommuner är förbundet 
positiv till detta. Detta gäller även om medlemmarna önskar att förbundet 
ska ansvara för fler uppgifter åt kommunerna.  
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3 Sammanfattning 
I tabellen nedan sammanfattas redovisningen ovan angående 
förändringar av kostnader, intäkter och behov av investeringar för åren 
2020-2022. 
 
Drift 2020 2021 2022 
Drift kostnader (tkr) 
Övriga driftkostnader (omkostnader som lokaler mm) 60 60 60 
Löner 370 370 370 
Summa förändring av kostnader 430 430 430 
Drift intäkter (tkr) 
Miljö- och hälsoskydd höjning av taxan med 2,7 % 100 100 100 
Ökad intäkt miljö- och hälsoskydd enskilda avlopp -400   -100 
Bygglov höjning av taxan med 2,7 % 60 60 60 
Summa förändring av intäkter -240 160 60 
Förändring av nettokostnader drift 670 270 370 
    
Finans 2020 2021 2022 
Finanskostnader (tkr) 
Pensionskostnader 350 300 100 
Förändring av nettokostnader finans 350 300 100 
    
Drift + finans 2020 2021 2022 

Förändring av nettokostnader drift+finans (tkr) 1020 570 470 
    
Investeringar (tkr) 2020 2021 2022 
Digitala tjänster miljö- och hälsoskydd 100 100 100 
Digitala tjänster bygglov 400     
Alkoskåp 100     
Summa investeringsbehov 600 100 100 
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4 Förutsättningar budget 2020 
Nedan redovisas de förutsättningar förbundet fått från 
medlemskommunerna för åren 2016-2019. De tre senaste åren har 
förbundet inte fått någon kompensation för kostnadsökningar utan 
bidragen har varit oförändrat. 
 

År 
Summa 
bidrag Bidrag från Arboga (60 %) Bidrag från Kungsör (40 %) 

2016 7 957 4 785 3 172 
2017 8 037 4 833 3 204 
2018 8 037 4 833 3 204 
2019 8 037 4 833 3 204 

 
I den ekonomiska flerårsplanen för 2020-2022 har en bedömning gjorts 
utifrån de kostnader och intäkter som förbundet har kännedom om och 
hur de påverkar verksamheten. Den största enskilda posten för 
kostnadsökning är 2020 års lönerevision, vilket är förväntat då 75 % av 
förbundets kostnader utgörs av lönekostnader.  Därtill kommer också de 
ökade pensionskostnaderna. 
 
Förbundets ambition är att verksamheten ska vara så effektiv som möjligt 
och att självfinansieringsgraden ska öka. I projektet med enskilda avlopp 
tas handläggningsavgifter ut i större omfattning än tidigare vilket kan 
kompensera de minskade intäkterna något. Intäkterna från enskilda 
avloppen förväntas minska rejält på grund av att volymen minskar. 
 
Trots en viss nedgång i byggandet görs bedömningen att de närmaste åren 
kommer volym och intäkter ligga kvar som nivån 2018. Nedgång i 
konjunkturen väntas år 2022.  
 
Sammanfattning 
Bedömning görs utifrån ovan att förbundets bidrag från 
medlemskommunerna bör öka enligt sammanfattningen i detta dokument 
för att kompensera de kostnadsökningar (löner, pensionskostnader) samt 
de minskade intäkterna som förbundet står inför. 
 
Föreslagna investeringar bedöms kunna ske med eget kapital.  
 
Vid en eventuell nedgång i konjunkturen har förbundet beslutat om 
riktlinjer för hantering och användning av resultatutjämningsreserv 
(RUR). Reserven är fylld (15 % av det totala kommunbidraget) och är 
tänkt att kunna användas för att balansera ett eventuellt underskott.  
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